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 APRESENTAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica é um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações 

do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando as exigências legais 

do sistema educacional, bem como as necessidades, propósitos e expectativas da 

comunidade escolar. Revela os modos de pensar e agir dos atores que participam da 

sua elaboração, expressa a cultura da escola e, ao mesmo tempo, contribui para 

transformá-la. Segundo Libâneo (2004, p.152): 

A Proposta Pedagógica pode ser comparado, de forma análoga a uma árvore. Ou seja, 

plantamos uma semente que brota, cria e fortalece suas raízes, produz sombra, flores e 

frutos que dão origem a outras árvores, frutos... Mas, para mantê-la viva não basta regá-la, 

adubá-la e podá-la apenas uma vez. 
 
O presente documento é fruto das reflexões e discussões que ocorreram no âmbito 

do CEPI – Paineira, tal instrumento tem como objetivo nortear o trabalho administrativo e 

pedagógico desta Instituição de ensino, considerando os princípios e diretrizes que 

impulsionam a educação que tem como focos principais o educar e cuidar. Os 

participantes no processo de elaboração foram: a equipe gestora, professores, pais, 

alunos, demais funcionários e retrata o pensamento e o sentimento da comunidade 

escolar interna e externa. 

Uma Instituição que deseja se desenvolver e se aprimorar necessita primeiramente 

conhecer os próprios atributos e seus pontos de aprimoramento para que possa destacar 

suas forças e minimizar suas fraquezas.  

A avaliação institucional foi realizada com a comunidade escolar (pais, alunos, 

professores e demais profissionais do CEPI), tendo como instrumento um questionário 

contendo abordagens objetivas e subjetivas. 

A finalidade deste questionário foi favorecer a autoavaliação da escola, e tais 

informações facilitarão a elaboração de planos de aperfeiçoamento, permitindo otimizar a 

qualidade social da educação que a instituição oferece. O trabalho que solicitamos neste 

questionário é de muita valia para a escola dada a posição como ator relevante que cada 

membro nela ocupa e também porque são as pessoas que podem comunicar o que 

pensam ou o que sentem pelo contexto que estão avaliando. Neste instrumento não há  



                                                                                                                                  

4 

 

 

 

respostas certas ou erradas. O questionário tem característica anônima, de modo que as 

opiniões dos respondentes irão colaborar de forma eficaz para aprimoramento do CEPI. 

O cuidar, por muitos anos foi visto como uma atividade menor, apenas ligada ao 

corpo e destinada às crianças mais pobres. Já o educar seria uma experiência de 

promoção intelectual, reservada aos filhos dos grupos socialmente privilegiados.  

Unir os dois termos – educar e cuidar – mostrou-se uma necessidade histórica, 

visto que a Educação Infantil foi por muito tempo responsabilidade da assistência social. 

Somente a partir da Constituição Federal de 1988, (re) afirmou-se o caráter educativo das 

instituições de Educação Infantil. 

O cuidado é uma postura ética de quem educa. Os profissionais atuantes em 

nosso CEPI exercem os cuidados educacionais de uma criança quando (RIO DE 

JANEIRO, 2010):   

• reconhece que a criança é capaz de agir ativamente em seus processos de 

aprendizagem  e desenvolvimento e na avaliação de suas conquistas; 

• compreende que é pela interação com adultos, com outras crianças e com o 

meio que elas ampliam suas experiências e se desenvolvem globalmente; 

• planeja intervenções e situações de aprendizagem, observando os 

diferentes períodos da vida da criança; 

• dá-lhes condições para explorar o ambiente e construir sentidos sobro o 

mundo e sobre si, apropriando-se de formas de agir, sentir e pensar de sua 

cultura; 

• considera que, pela brincadeira, a criança aprende; 

• ouve e respeita suas contribuições individuais; 

• constitui-se como referência para o grupo de crianças sob sua 

responsabilidade; 

• acolhe sugestões, proposições e ideias que as crianças apresentam para 

que se sintam confiantes e seguras, atuantes e autônomas; 

• respeita o que elas trazem consigo e suas culturas; 

• faz com que elas se sintam bem e à vontade; 
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• enriquece a exploração delas com perguntas e questionamentos que 

chamem a atenção, ampliem o entendimento e as levem a refletir sobre o 

que dizem, pensam e fazem; 

 

• incentiva sua investigação, testagem de hipóteses, registros e solução de 

problemas; 

• promove diariamente registros nas diferentes linguagens sem seu fazer 

pedagógico: escrita, visual (fotografias), audiovisual (filmagens), 

procedimentos que auxiliam o (re) pensar sobre ele; 

• tem um olhar observador e investigativo em diferentes contextos, ouvindo 

atentamente o que os pequenos conversam e fazem entre si, conhecendo-

os melhor; 

• considera que as aprendizagens infantis acontecem a todo momento e, 

principalmente, quando há organização e condução para tal; 

• promove uma relação de confiança com as famílias e ou responsáveis; 

• organiza o espaço físico atento às necessidades infantis, diversificando os 

materiais ao incorporar o que faz parte do cotidiano dos pequenos, assim 

como os que exijam outros níveis de resolução; 

• acredita que a criança pode aprender, sobretudo respeitando o grau de 

complexidade do assunto em relação ao desenvolvimento; 

• organiza processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias 

adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança; 

• propicia que imaginação, percepção, memória, linguagem, pensamento, 

sentimento aflorem e se destaquem nas brincadeiras; 

• permite que as famílias conheçam o trabalho da instituição com as crianças 

e os processos de aprendizagens e desenvolvimento. 

E para além dessas, é necessário ainda que nossos profissionais que lidam com a 

criança:  

• promova situações nas quais o aprendizado seja significativo para a criança; 

• reconheça as múltiplas formas de expressão e de comunicação da criança; 

• promova uma relação de amizade entre o próprio grupo; 
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• respeite o ritmo de aprendizagem das crianças da turma, considerando a 

diversidade existente, as peculiaridades dos alunos com deficiências, altas 

habilidades/superdotação e transtornos e realize intervenções pegadógicas 

que aperfeiçoem o processo de ensino aprendizagem. 

 

Para Guimarães (2008), um dos desafios da Educação Infantil é desconstruir o 

juízo de que cuidado, que é um polo negativo, no contraponto da educação, considerada 

como polo positivo. Nesse sentido, importa a acepção do cuidado como uma atitude ética 

na relação com ela e com o outro. 

Com a finalidade de garantir a qualidade do processo educativo, o trabalho 

pedagógico é baseado no Currículo em Movimento da Educação Básica, abrangendo os 

aspectos principais da realidade física e social da criança, respeitando o seu modo de 

pensar e aprender, suas necessidades e seus interesses e valorizando suas 

potencialidades intelectuais. 

Para que o trabalho pedagógico seja efetivo, é fundamental a construção de uma 

relação estreita e positiva entre a escola e as famílias, dividindo e partilhando as 

responsabilidades quanto à educação e a socialização das crianças. 

Os pais, equipe gestora, professores, alunos e demais funcionários responderam 

questionários e também participaram da Escuta Sensível, tal proposta veio com o objetivo 

de compreender a criança como centro da organização do PPP da unidade escolar, de 

modo que o adulto, que lida com ela, seja capaz de observar e traduzir os anseios e 

singularidades que possuem no planejamento pedagógico. Assim, tanto como colocar as 

atividades das crianças e as falas dos professores no PPP, é imprescindível realizar este 

processo dialógico com toda a comunidade escolar, com o intuito de efetivar mudanças a 

partir das percepções das crianças.  

A avaliação e a retroalimentação deste projeto ocorrerão sempre que o grupo para 

o qual se destina entender necessário. Acréscimos, emendas ou reformulações somente 

serão aceitos uma vez apresentados, analisados e considerados válidos e pertinentes por 

todos os envolvidos direta e indiretamente em sua construção e execução. 

 No ano de 2015, a Proposta Pedagógica foi reformulado a partir de ações 

propostas pela CEINF (Coordenação de Educação Infantil da SEEDF), via ação da 

Coordenação da Educação Infantil da Regional de Samambaia através da ação dos 

executores pedagógicos e conveniadas, que propuseram formação e discussão acerca da  
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temática junto às Instituições Conveniadas. A partir dessa ação o CEPI Paineira realizou 

várias atividades relativas à escuta sensível junto aos pais, professores, monitores e 

principalmente com as crianças. 

 

 

1. HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

O CEPI - Paineira é fruto do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), 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 escolas de educação infantil da rede 

pública. 

O CEPI - Paineira tem como entidade mantenedora a Ação Social Renascer - 

Escola Tio Pedro, regida pelo CNPJ 09.441.600/0001-60 e pelo Termo de Colaboração 

176/2017 em parceria com o GDF, de natureza beneficente, de direito privado, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de prestar serviços assistenciais. Sediada na Quadra 06 

Conjunto 02 Lotes 1 a 26 Setor Leste Cidade Estrutural-DF. É credenciada por meio da 

Portaria 298 SEDF, de 24 de dezembro de 2013. 

O CEPI - Centro de Educação da Primeira Infância – Paineira, está situado na QR 

517 Área Especial nº 01 Lote 03 Samambaia Sul, cujo telefone é (061) 3022 - 6088, email 

cepipaineira.517@gmail.com, CEP: 72.315-215. Não foi oficialmente inaugurado. 

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Paineira tem em suas 

instalações: área verde, solário nas salas de atividades, parques, pátio, brinquedoteca, 

anfiteatro, suas cores são bem distribuídas favorecendo o processo de aprendizagem. O 

o atendimento oferecido pelo CEPI é de crianças na faixa etária de quatro meses a três 

anos e 11meses. 

Através 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 Ação Social 

Renascer, responsável pela administração e pessoal devidamente capacitado para o 

atendimento às crianças, desenvolvimento do trabalho pedagógico e cumprimento das 

mailto:cepipaineira.517@gmail.com
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rotinas inerentes a uma instituição de educação infantil, o atendimento às crianças se 

tornou realidade. 

A Ação Social Renascer, também designada pelo nome fantasia Escola Tio Pedro, 

fundada em 28 de fevereiro de 2008. Tem por objetivo a assistência social e educacional 

gratuita e continuada sem qualquer discriminação de clientela, de forma planejada, diária 

e sistemática, não se restringindo a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos 

no atendimento e assistência às crianças na faixa etária de 2 a 5 anos de idade e suas 

famílias. 

São finalidades da Ação Social Renascer: 

• participar da Educação Básica, formada pela Educação Infantil; 

• sugerir, programar, coordenar e executar projetos que estejam em acordo 

com suas finalidades estatutárias; 

• trabalhar na promoção da infância e da juventude, amparando-se no 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• trabalhar pela erradicação do trabalho infantil e promoção de ações de 

combate à exploração, violência, abandono ou qualquer violação de direitos, 

por meio de ações e parcerias com vistas a garantir a integridade física, 

psíquica e moral das crianças atendidas em suas dependências; 

• promover programas, projetos e ações que proporcionem as crianças, as 

famílias e a comunidade o direito a formação e a informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

 

As atividades do CEPI - Paineira tiveram início no dia 07 de outubro de 2014, 

concretizando o anseio da população, na época atendeu parte da grande demanda de 

crianças com faixa etária entre 4 meses e 5 anos. 

No intuito de enfatizar a importância da conveniada, segue fala de um responsável: 

 

 

 

 

 

 
“A creche é de suma 
importância, pois sem ela 
eu não poderia ter 
retornado ao trabalho, 
devido ao custo alto de 
uma babá particular.” 
 

(mãe de aluna) 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

  O Diagnóstico é uma das etapas mais relevantes de todo planejamento, pois 

representa o momento em que os planejadores se defrontam com a realidade que 

pretendem ressignificar. Afinal, um planejamento existe para modificar uma situação. Um 

dos principais objetivos do diagnóstico é auxiliar a Instituição de Ensino a conhecer a 

situação presente e, a cada momento, tentar identificar as principais fragilidades e 

desafios a serem superados. E essa realidade escolar só será bem apresentada com a 

participação da comunidade escolar. 

No diagnóstico estabelecemos, então, uma análise mais específica sobre a 

realidade escolar do CEPI – Paineira, sobretudo, vai além dos limites estreitos de um 

levantamento de dados e informações referentes à realidade escolar. Podemos dizer que 

partiremos da realidade que temos à realidade que queremos.  
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O CEPI atende aos filhos da classe trabalhadora, oriundos do lar, tendo em vista a 

pouca idade da escola a construção de sua identidade ainda está em processo, ou seja, 

ainda não foi consolidada. A construção dessa identidade é uma das grandes 

expectativas para o futuro. 

 Apesar de já termos três anos de existência, ainda temos caminhada longa a 

percorrer em busca dos ideais e propósitos a serem alcançados.  

O CEPI é formado por 38 funcionários, sendo, 01 Diretora Pedagógica que também 

exerce a função de Secretariado Escolar, 01 Coordenadora Pedagógica, 01 Menor 

Aprendiz, 01 Jovem Aprendiz, 09 Professoras, 18 Monitoras, 01 Nutricionista, 01 

Cozinheira, 02 Auxiliar de Cozinha, 02 Serviços Gerais, 02 Porteiros e 02 Agentes 

Patrimoniais. 

A escola está inserida na Região Administrativa de Samambaia que foi criada no 

dia 25 de outubro de 1989, para assentar famílias oriundas de invasões e fundos de 

quintal, vindas de diversas partes do país para o Distrito Federal. Com a oficialização, 

através da Lei 49 e Decreto 11.291, se tornou a 12ª Região Administrativa do Distrito 

Federal – RA XII/DF, e passou a ser urbanizada.  

O projeto urbanístico foi elaborado 11 anos antes, em 1978, pelo Plano Estrutural 

de Organização Territorial - PEOT implementado em 1982. Os primeiros lotes na cidade 

foram vendidos na quadra 406 e no Setor de Mansões Leste (hoje Taguatinga). Já em 

1985, os primeiros moradores começaram a viver na cidade.  

Três anos após as primeiras ocupações, foram construídas 3.381 casas destinadas 

a famílias de baixa renda, principalmente de funcionários públicos. A casa própria foi 

adquirida com o apoio do Sistema Habitacional de Interesse Social – SHIS mediante 

financiamento do Banco Nacional.  

A partir de 1989 a cidade passou a receber um grande número de famílias em 

busca do seu ‘lugar ao sol’. Hoje Samambaia figura entre as cidades que mais crescem 

no Distrito Federal e no Brasil, de olho no desenvolvimento sustentável e qualidade de 

vida. A cidade é constituída de áreas urbana e rural. Na área rural são desenvolvidas 

atividades agropecuárias, de lazer e turismo. 

Os primeiros habitantes tinham de andar a pé até Taguatinga, porque não havia 

transporte público. O comércio confundia-se com as próprias residências de alguns 

moradores. 
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Hoje Samambaia possui mais de 200 mil habitantes, sendo a quarta Região 

Administrativa mais populosa do Distrito Federal. 

Em relação às implicações da instalação do CEPI nessa RA, ressalta-se que foi de 

suma importância para a população, tendo em vista, a oferta de emprego, a educação e 

cuidado às crianças enquanto as famílias trabalham e a contribuição à cidadania. 

Nas proximidades da escola há outras escolas, comércios, supermercados, igrejas, 

Centro Olímpico, casa, apartamentos, entre outros. (anexo 2) 

Para propiciar maior clareza acerca da realidade escolar fez-se coletas de dados 

referentes ao perfil da comunidade escolar e os mesmos foram tabulados a partir de 

questionário (em anexo) respondido pelos responsáveis dos estudantes em Reunião de 

Pais. Foram entregues e devolvidos devidamente preenchidos 82 questionários, 

totalizando 100% da amostra. Seguem dados abaixo: 

 

❖ Quanto aos aspectos religiosos dos pais, 54 são evangélicos, 57 católicos, 

25 não possuem religião e 14 declararam outras religiões; 

 

 

Os dados referentes à religião retratam que o Brasil é um país laico, pois a 

Constituição Brasileira e outras legislações preveem a liberdade de crença religiosa aos 

cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. 

No artigo 5º da Constituição Brasileira (1988) está escrito: 
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“VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 

e a suas liturgias;” 

 

 

 

❖ Consoante à moradia 16 famílias dos alunos desta Instituição de ensino 

residem em imóveis próprios, 48 em imóveis alugados e 18 moram em 

imóveis cedidos por outros familiares; 

 

 

❖ Quanto ao número de dependentes, 30 famílias têm 1 filho, 35 tem 2 filhos, 

11 tem 3 filhos, 3 tem 4 filhos, 1 tem 5 filhos e 2 tem 6 filhos; 
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❖ Quanto à faixa etária dos responsáveis 74 possuem entre 18 e 28 anos, 58 

possuem entre 29 e 39 anos e 10 possuem a partir de 40 anos; 

 

 
Unir-se a comunidade, empresas privadas e públicas, ONGs e universidades 

ajuda a escola na missão de ensinar. Sabendo dessa relevância a parceria firmada 

com a nossa instituição é: 

• Mesa Brasil SESC/DF com o fornecimento de alimentos perecíveis e 

não perecíveis.  

  Para garantir o atendimento educacional com materiais pedagógicos o plano 

de trabalho prevê a compra e reposição dos mesmos, os materiais previstos são: 
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2.2 Material Didático Pedagógico 

Ábaco, acrilon, agenda, algodão, anilina, apagador, apontador, aquarela, argila, 

avental infantil, avental para contar história, balão, bandeiras, barbante branco e 

colorido, bloco criativo, blocos lógicos, bobina Kraft, bolas de isopor, bomba manual 

para balões, borracha, caderno brochurão sem pauta, caderno de desenho, caneta 

hidrocor, caneta para desenho, canetinha hidrocor, canudo, carimbo pedagógico, 

cartolina dupla face, cartolina, cavalete pedagógico de plástico, CD’s, chamequinho 

colorido, cola 3d, cola branca líquida e em bastão, cola colorida, cola com gliter, cola 

de EVA, cola para isopor, cola quente grossa e fina, colchetes expediente, corda, 

crachás, dedoche, DVD e BLU RAY infantis, elástico, emborrachado, estante de 

plástico, estilete, fantasias, fantoches, feltro, fita adesiva transparente e colorida, fita 

crepe, fita dupla face, fita embalagem transparente, fitas de cetim, fitas decorativas, 

fitilho, gesso, giz de cera, giz para quadro branco, gizão de cera, gliter, lantejola, 

lápis, lápis de cor, elastex, ligas de borracha, linha de nylon, lupa manual, máscaras, 

massa de biscuit, massa de modelar, material dourado, miçangas, nariz de coelho, 

nariz de palhaço, novelos de lã, olho móvel, palito de algodão doce, palito de 

churrasco sem ponta, palito de picolé, papelão, parafina, papel panamá, papéis 

criativos, papel A4 branco e colorido, papel acetinado, papel apergaminhado, papel 

camurça, papel canson, papel cartão, papel celofane, papel color set, papel contact, 

papel couche A4, papel crepon, papel de embrulho, papel de seda, papel dobradura, 

papel dupla face, papel fotográfico, papel goffrata, papel jornal, papel manteiga, papel 

micro ondulado, papel ofício, papel sulfite, papel vegetal, papel verge, pincéis 

marcador permanentes, pincéis plástico, pincel atômico, pincel para pintura, pincel 

para quadro branco, pintura a dedo, pistola de cola quente, placas de isopor, plástico 

para plastificar, purpurina, reabastecedor de pincel atômico, reabastecedor de pincel 

de quadro branco, pincel para retroprojetor, recarregador para hidrocor,rede para 

prática de esporte infantil,régua, rolo de papel pardo, rolo de papel presente, sólidos 

geométricos , tangram de madeira, tapete alfabético em EVA, tatame em EVA , teatro 

de fantoche de madeira/papelão/EVA,telas, tesouras grandes,tesoura para 

picotar,tesoura sem ponta,tinta acrílica, tinta guache, tinta para decoração,tinta para 

rosto, tinta para tecido, tinta plástica, tinta PVA para artesanato, tinta spray, TNT, tule, 

velcro. 
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2.3 Brinquedos Pedagógicos  
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Almofadas formatos e cores variadas e laváveis, apito, argolas de varias cores e 

tamanhos, aro para basquete,aviões plástico e de madeira, bambolê, bandinha 

musical, berço de boneca, bloco de espuma plástica em formato sólido geométricos 

cores e tamanho variáveis e laváveis , blocos de empilhar,  blocos de formas, cores,e 

tamanho variados,bolas de varias cores e tamanho leves e macias de material de fácil 

higienização, bolhas de sabão, boneca de tecido, bonecas e bonecos, bonecos 

macios e leves coloridos e laváveis, brinquedos composto por peças coloridas de 

tamanho tal que não possa ser introduzidas por inteira na boca,para atarraxar 

,brinquedos de varias texturas,  brinquedos flutuantes, brinquedos que emitem sons 

por meio de aperta, girar, caixas  de areia com pás e baldes, caixas surpresa, 

carrinho, carrinhos de puxar, casinha de boneca, castanholas para bandinha infantil, 

cavalo marinho em plástico , fogão de plástico chocalho para bandinha infantil,  

chocalhos para bebe , conjunto de cubo de encaixar e  empilhar de materiais de cores 

atraentes leves e laváveis, corda, cubo tátil, dedoches, domino emborrachados, 

encaixe com pinos, fantasias, fantoches, ferramentas, de brinquedo, ferro de passar 

de plástico, fogão de plástico, geladeira de plástico , ilustrações e historias, 

brinquedos infláveis de uso individual, instrumentos musicais de brinquedos, jogos de 

alinhavos, jogos de boliche , jogos de montar figuras , jogos educativos , jogos de 

tabuleiro, jogos de carimbos jogos de encaixar e desmontar, jogos de equilíbrio, jogos 

de ferramentas de  brinquedo, jogos de memória , jogos de obstáculos blocos de 

encaixe, dominó de letras, dominó de números, máscaras, meios de transporte, 

materiais de equilíbrio , microondas de brinquedo, miniatura de casas de bonecas 

com móveis móbiles, navio plástico ou madeira,  notebook de brinquedo números e 

letras de EVA de tamanhos, e formas e cores diferentes,  pandeiro e tambores 

resistentes e laváveis e coloridos, panelinha e utensílios de cozinha, penteadeiras, 

peteca, pião, pirâmide de encaixe , piscina pequena desmontável, piscina de bolinha 

em plástico, placas e tapetes de EVA, quebra cabeça, raquete, tabela de basquete 

em plástico, tabua de passar de plástico, tabuleiro para futebol de botões, tapete 

alfabético e numérico, tatame  de EVA ,  teatro  de fantoches  de pano e de madeiras, 

telefone de brinquedo, tenda de plástico, trenzinho de plástico , velotrol,  xadrez.       
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3. FUNÇÃO SOCIAL  

Desde a colonização, o direito e o poder foram pautados em uma legalidade racista 

e discriminatória. O Brasil se estruturou a partir de conceitos republicanos excludentes, 

que se distanciaram da realidade pluricultural do país. Historicamente, a escola pública 

não incorporou de forma efetiva as demandas das classes populares. 

A democratização do acesso à escola para as classes populares requer que esta 

seja reinventada, a partir da concepção da educação como direito de todos e não como 

privilégio; e da reflexão e revisão das práticas pedagógicas com vistas ao atendimento às 

necessidades formativas dos estudantes. Dessa forma, cabe à escola quebrar o 

paradigma que até então tem conduzido sua ação: ela deve deixar de ser um instrumento 

de discriminação social e passar a ser um instrumento de correção das distorções sociais. 

É essencial que a escola pública assuma na sua prática que o seu público alvo são os 

filhos da classe trabalhadora e que através dela eles podem alcançar postos, até então, 

inacessíveis aos seus pais. 

Para garantir os direitos educacionais, é necessário reconhecer as desigualdades 

relacionadas ao sistema público de ensino e priorizar a construção de um projeto 

educacional que contribua para a democratização dos saberes, garantindo a todos o 

direito à aprendizagem e a formação cidadã.  

A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as crianças 

acessem oportunidades e compartilhem saberes. 

Suas funções sociais são acolher, para educar e cuidar, exercer função política 

para formação na cidadania e pedagógica para ampliar saberes e conhecimentos. 

Através desse processo, o educando conquista sua emancipação, a partir da 

construção da sua identidade e da sua autoestima, tornando-se sujeito de sua história e 

produtor de cultura. Dessa forma, a função social da escola vai muito além da mera 

transmissão do conhecimento, uma vez que através do seu papel ativo na formação do 

aluno é possível transformar a realidade e a sociedade atuais resgatando os valores e 

afirmando os direitos sociais, visando uma sociedade onde o ser humano e a vida 

reassumam seu verdadeiro valor. 

Segundo BRASIL, 2006:35): 

 

(...) é importante que as instituições de Educação Infantil reconheçam seu papel e 

função social de atender às necessidades das crianças constituindo-se em espaços de 
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socialização, de convivência entre iguais e diferentes e suas formas de 

pertencimento, como espaços de cuidar e educar, que permita às crianças explorar o 

mundo, novas vivências e experiências, ter acesso a diversos materiais como livros, 

brinquedos, jogos, assim como momentos para o lúdico, permitindo uma inserção e 

interação com o mundo e com as pessoas presentes nessa socialização de forma 

ampla e formadora 

 

Os funcionários têm como função social assegurar um bom desenvolvimento durante 

o período de vigência do convênio, tendo um excelente atendimento pedagógico e 

administrativo. Durante o trabalho cotidiano os funcionários ao exercerem suas funções 

têm como responsabilidades a educação e o cuidado com as crianças. 

O nosso intuito como funcionários é favorecer o desenvolvimento integral da criança 

em seus aspectos: cognitivo, afetivo, social, perceptivo-motor, respeitando seus 

interesses, suas necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar. Aprender a 

conviver com a diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas e de oportunidades 

evidenciando a identidade de cada um na formação do seu ideário coletivo, construir os 

valores da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, tornando real a formação do indivíduo apto ao exercício pleno da cidadania. 

Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação 

social, ao pensamento e a ética. 

Abaixo seguem falas que fortalecem e incentivam o trabalho desenvolvido no CEPI, 

embasadas na função social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós temos uma escola que oferece um ensino de qualidade e oportuniza a 

formação integral do aluno, prioriza a oferta de um modelo de educação que contribua 

para a reflexão, ação e construção de uma nova realidade social. Enfatiza também a 

 
“... posso trabalhar 
tranquila, sabendo que 
minha filha está num lugar 
seguro e com pessoas 
responsáveis.”  
 

(pai de aluno) 

 
“... minha filha está 

aprendendo muitas coisas 
boas, ... dividir as coisas 

com os outros, a falar 
licença e a dar obrigada...”  

 
(pai de aluno) 
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intencionalidade da realização de um desafio: “promover ações educativas, no sentido de 

desvelar as causas da exclusão, de possibilitar a vivência de práticas inclusivas, tanto no 

que se refere ao conhecimento que é trabalhado, quanto nas formas de participação no 

espaço escolar”. 

 A equipe docente é comprometida e empenhada em promover a 

aprendizagem dos alunos, incentivando a criatividade, a curiosidade e a busca pela 

informação, possibilitando a construção do conhecimento. 

A escola está sendo gerida por uma equipe que mostra-se humana, 

acessível e flexível, estabelecendo uma boa relação com todos os envolvidos no 

processo. 

O espaço físico é bem estruturado e mantem-se geralmente limpo e 

organizado, todavia há a necessidade de ajustes em alguns espaços.  

O atendimento aos estudantes e famílias é bom e os serviços oferecidos 

pela escola funcionam bem. As refeições ofertadas aos alunos é de boa qualidade. 

Temos uma escola onde a participação dos pais é boa, porém precisa ser 

melhorada, por meio de diálogo permanente e partilha de saberes. 

Deseja-se que a escola disponha de mais recursos humanos, pedagógicos, 

administrativos e financeiros, de modo que a escola permaneça aprimorando o seu 

trabalho. 

A escola poderia dispor de mais espaços físicos para instalação de novos 

ambientes como, por exemplo, sala de leitura, com isso oportunizando aos alunos 

um ambiente rico e agradável para novas aprendizagens e espaço para descanso 

e relaxamento dos funcionários. 

 

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

A educação infantil, segundo o artigo 29 da LDB, "tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, completando a ação da família e comunidade” (1996, p.xx) 

O trabalho desenvolvido no CEPI Paineira é baseado nos seguintes princípios: 
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• Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar 

às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a 

valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de 

brincadeiras e de atividades, de modo a viabilizar: 

• ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de 

mundo e de si próprio; 

• construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a 

autoestima e os vínculos afetivos; 

• combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullyng; 

• conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

• aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos 

culturais; 

• aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a 

liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas 

as pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a 

solidariedade a grupos vulneráveis política e economicamente; 

• respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de 

racismo, machismo, sexismo e homofobia; 

• respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais; 

• cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

 

• Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de 

cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. A 

criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida 

social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com 

o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas 

linguagens. 

Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe: 
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• formação participativa e crítica; 

• contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, 

questionamentos; 

• situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a 

opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma 

ideia, um conflito; 

• experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para 

o alcance de aquisições afetivas e cognitivas; 

• ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se 

expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de 

conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar 

soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais 

diferentes idades. 

• Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações 

artísticas e culturais. 

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza-lhe o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da 

capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, 

verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e 

pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Para 

isso, é necessário que haja: 

• valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação 

em experiências diversificadas; 

• organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, 

que desafiem o que já sabem  sem ameaçar sua autoestima nem 

promover competitividade; 

• possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo 

em relação aos objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico 

em desenvolvimento; 
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• oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a 

exposição a adultos e outras crianças; 

Ressalta-se que princípios também devem guiar as relações dos adultos 

(profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na consolidação da 

Educação Infantil. 

Gerir uma instituição de Educação Infantil pressupõe promover a 

participação coletiva dos profissionais da instituição, famílias, comunidade e 

crianças.  

Deste modo, a gestão democrática configura-se como a chave que abre 

as portas para a comunidade e permite, incentiva e se enriquece com sua entrada.  

A gestão alcança êxito na busca para prover os meios e as condições 

para que o projeto político - pedagógico se realize. A instituição de Educação 

Infantil é um estabelecimento educacional que tem como foco a criança e deve 

adotar uma pedagogia voltada para a infância. 

Os seres humanos são sujeitos de interações. Assim, a socialização e 

as aprendizagens exigem relações dialógicas desde a mais tenra idade, na 

perspectiva de uma sociedade cada vez mais democrática, justa e solidária. Neste 

cenário, cresce, então, de importância o papel dos gestores.  

A gestão da instituição de Educação Infantil materializa-se no entreato 

dos sonhos e necessidades que têm a criança como centro de seu planejamento e 

atividade.  

   

5. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo Geral 

Ofertar o atendimento à faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses, 

proporcionando condições adequadas para proteção, segurança e 

alimentação. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

• Prestar atendimento educacional às crianças, proporcionando-lhes 

condições para seu desenvolvimento integral; 
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• Criar oportunidades de integração com a família e comunidade escolar 

ampliando a troca de experiências e informações entre os envolvidos e a 

aquisição de conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das 

crianças; 

• Promover o cuidar e o educar e o brincar e interagir de forma integrada, 

considerando o desenvolvimento integral das crianças; 

• Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à 

formação da criança para o exercício progressivo da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

• Desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonância com o 

Currículo de Educação em Movimento da Educação Básica, as Diretrizes de 

Avaliação Educacional Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2015 

- 2017, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Orientações 

Pedagógicas para conveniamento com instituições sem fins lucrativos para 

atendimento à Educação Infantil e demais documentos normativos, 

pertinentes; 

• Cumprir integralmente o Calendário Escolar Oficial da SEEDF; 

• Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, 

compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino 

e jantar. 

 

6. FUNDAMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS 

 

A prática pedagógica desenvolvida no CEPI Paineira tem como base os eixos 

transversais da Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. A 

abordagem dos temas que compõem cada um desses eixos se dá através do educar e 

cuidar, e do brincar e interagir que são os eixos integradores da Educação Infantil. 

Os profissionais do CEPI Paineira veem a criança como sujeito de direitos e 

necessidades, autor da sua história e do seu processo de construção do conhecimento. 

Dessa forma, a partir do trabalho desses eixos, as crianças são ensinadas a formar suas 
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próprias opiniões, levando em consideração sua base familiar e os valores éticos e 

sociais. 

O Currículo em Movimento da educação básica tem como aporte teórico a 

Pedagogia Histórico-Crítica que destaca a importância dos sujeitos na construção da 

história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza 

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações 

entre os seres humanos e a natureza. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares 

tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na 

escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos. 

A prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é 

transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. O trabalho pedagógico assim 

concebido compreende que a transformação da prática social se inicia a partir do 

reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus 

diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na 

participação e na colaboração dos atores. 

A aprendizagem é compreendida como um processo de interações da criança com 

o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num 

ambiente favorável à humanização. 

O desenvolvimento das crianças é favorecido quando vivenciam situações que as 

colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como 

mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais 

didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social. 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

A Pedagogia Histórico Crítica preconiza que o processo de construção do 

conhecimento pelo aluno deve seguir cinco passos, são eles: prática social (inicial): é o 

que o professor e o aluno já sabem ao ingressar na escola; problematização: é o 

levantamento dos problemas vivenciados pela comunidade; instrumentalização teórica: é 

a preparação do professor para colocar em prática as ações pedagógicas que irão 

promover a aprendizagem dos alunos; catarse e síntese: é a reconstrução da forma inicial 
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de compreender a realidade; prática social (final): é a mudança de comportamento, de 

atitude frente à realidade. 

          A equipe gestora e docente tem buscado se capacitar para colocar em prática a 

didática da Pedagogia Histórico Crítica. Assim, estamos reconstruindo a cada dia nossa 

ação pedagógica. 

São desenvolvidas atividades elaboradas a partir do currículo em movimento da 

educação infantil, levando em consideração a realidade e as necessidades dos alunos e 

priorizando as seguintes campos de experiências: O eu,  o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; com o intuito de integrar as 

aprendizagens que vão sendo incorporadas pelas crianças dentro e fora da instituição 

educacional. 

Os benefícios da organização em Ciclos de Aprendizagens são reconhecidos, 

todavia a enturmação atual da Educação Infantil - Bebês, Crianças bem pequenas  e 

Crianças pequenas. 

O CEPI possui infraestrutura adequada, recursos pedagógicos diversos, 

profissionais especializados como diretora pedagógica, coordenadora pedagógica, 

professoras, monitoras, nutricionista, com a finalidade de promover o desenvolvimento 

pleno das crianças. 

A unidade de ensino atende 150 alunos matriculados em período integral das 

07h30 às 17h30, de acordo com a faixa etária, considerando as possíveis regularidades 

relacionadas aos aspectos afetivos, emocionais. As turmas são distribuídas conforme 

abaixo:  

 

• Bebês (0 a 1ano e 6 meses); 

• Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses); e  

 

As inscrições pleiteando vagas para o CEPI são feitas no 156 que após triagem 

são enviadas à Regional de Ensino e são disponibilizadas a qualquer cidadão, entretanto, 

há alguns critérios de pontuação que irão garantir que determinadas crianças sejam 

contempladas. 

Quanto à estrutura física nosso ambiente é caracterizado assim: 
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• 09 salas de atividades: nesses espaços são desenvolvidas atividades 

pedagógicas diversas, bem como a sistematização da rotina escolar; 

 

• 01 brinquedoteca: o espaço que proporciona à criança compreensão de 

muitas coisas através da brincadeira, tais como, a compreensão de si, dos 

outros, dos adultos e do mundo e também é o lugar onde as crianças 

assistem a filmes, desenhos e escutam músicas.  

A ida à brinquedoteca no intuito de desenvolver atividades pedagógicas dá-se por 

meio de escala, conforme segue abaixo: 

BRINQUEDOTECA 
  

Berçário I 2ª e 4ª / 3ª e 5ª  8h30 às 9h10 / horário 
vespertino de acordo com o 

planejamento 

Berçário II 3ª / 4ª e 6ª 8h30 às 9h10 / 15h às 15h40 

Maternal I “A”  4ª 9h20 às 10h 

Maternal I “B” 4ª  9h20 às 10h 

Maternal I “C” 4ª 9h20 às 10h 

Maternal II “A” 6ª         8h20 às 9h 

Maternal II “B” 6ª         8h20 às 9h 

Maternal II “C” 5ª 8h20 às 9h 
Maternal II “D” 5ª 9h20 às 10h 

 

• 01 sala dos professores: espaço utilizado para acolher os docentes, 

realizar momentos de formação e planejamentos coletivos e individuais junto 

à equipe gestora e coordenadora pedagógica; 

  

• 01 cozinha: espaço destinado ao preparo e a cocção dos alimentos para 

funcionários e alunos. Segue resposta da pergunta: “Qual a comida que 

você mais gosta de comer na creche?”.  

As alunas do Maternal I respondem: 
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• pátio: espaço utilizado para atividades pedagógicas diversas (circuito de 

brincadeiras, eventos, acolhimentos de pais para reuniões, refeições e 

momentos de socialização onde todos interagem); 

  

• banheiros: funcionários, alunos e ANEE; 

 

• parquinho sintético: espaço onde as crianças se divertem com o 

brinquedos já existentes no local. Prova disso a fala de dois estudantes que 

respondem à pergunta: “Qual o brinquedo que você mais gosta no 

parquinho?”  

 

 

 

 

 

 

 

A ida ao parquinho no intuito de desenvolver atividades pedagógicas dá-se por 

meio de escala, conforme segue abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Carninha.” 

 
Maria Eduarda (3 anos) 

 

 
“Escorregador.”  

 
Ester Gabriella (4 anos)  

 

 
“Castelo.” 

 
Christofe (4 anos) 

 
“De tomar 
danone.” 
 

Eduardo (3 anos) 
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PARQUINHO 
 

Berçário I 2ª 15h15 às 16h 

Berçário II 2ª 15h15 às 16h 

Maternal I “A” 3ª 15h15 às 16h 

Maternal I “B” 3ª 15h15 às 16h 

Maternal II “A” 4ª 15h15 às 16h 

Maternal II “B” 4ª 15h15 às 16h 

Maternal II “C” 5ª 15h15 às 16h 

Maternal II “D” 6ª 15h15 às 16h 
 

 

• secretaria: espaço destinado ao acolhimento de informações, por meio de 

documentos físicos e online, transmissão de dados internos e externos, 

efetivação de matrículas, registros de alunos 

•  infrequentes para os devidos encaminhamentos, arquivamento de 

documentos ativos e passivos, entre outros; 

 

• direção: espaço utilizado para reuniões da equipe gestora, atendimento 

individual de funcionários, alunos e pais ou responsáveis; 

 

• depósito de gêneros alimentícios: espaço destinado para armazenamento 

e condicionamento de alimentos perecíveis, semi-perecíveis e não 

perecíveis; 

 

• depósito de material de limpeza: espaço utilizado para armazenamento e 

organização dos materiais para higienização dos utensílios da cozinha e do 

espaço escolar em geral; 

 

• depósito de materiais para higiene pessoal: espaço destinado para 

armazenamento e organização dos materiais para higienização pessoal dos 

estudantes; 
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• depósito de material pedagógico: espaço onde são guardados materiais 

pedagógicos, administrativos e lúdicos diversos; 

 

• 02 swith: espaço onde ficam o quadro de energia e armário com 

cabeamento para internet e linha telefônica. 

 

Há também um espaço destinado ao estacionamento e espaços gramados ao 

redor de toda a construção. 

 

O CEPI oferece às crianças 05 refeições diárias: 

▪ Café da manhã: 7h45 

▪ Lanche da manhã: 9h40 

▪ Almoço: 12h 

▪ Lanche da tarde: 14h40 

▪ Jantar: 16h55 

 

A equipe gestora do CEPI tem procurado construir uma estreita relação com os 

pais, cuja presença e parceria são fundamentais para o alcance dos nossos objetivos.  

A Organização do Trabalho Pedagógico se dá da seguinte forma: as professoras 

coordenam de segunda a sextas-feiras, das 13h às 14h, onde acontece o planejamento 

das atividades pedagógicas que serão desenvolvidas semanalmente nas turmas, 

conforme o tema mensal, e o acompanhamento e avaliação do trabalho que vem sendo 

realizado, visando as adequações para atender às necessidades dos alunos. 

Mensalmente, é realizado um momento de estudo, a partir da apropriação do Currículo 

em Movimento, base do trabalho na educação infantil. Além do Currículo, outros temas 

pertinentes também são estudados. 

As monitoras têm uma coordenação semanal às quartas-feiras, quando são 

estudados temas relevantes para o aprimoramento profissional das mesmas. 

As professoras e monitoras também participam da formação continuada realizada 

pela Gerência de Educação Básica da CRE - Samambaia. 

O CEPI - Paineira possui uma menor aprendiz no turno matutino de 8h ás 11h, a 

menor têm como função assistir a secretaria no que for necessário, auxiliar o serviço 

técnico administrativo do CEPI, de acordo com o programa de aprendizagem. A Jovem 
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aprendiz atua no turno vespertino das 14h às 18h desempenhando funções de monitora 

volante auxiliando no que for necessário. 

A gestão pedagógica é de responsabilidade da Direção da Instituição, que conta 

com o apoio da equipe de Gestão Pedagógica da Diretoria Regional de Ensino de 

Samambaia. Essa gestão é exercida pelo Diretor (a) e Coordenador (a) pedagógico.  

 

 

 

São atribuições do (a) Diretor (a) Pedagógico (a): 

• articular, liderar e executar políticas educacionais da SEEDF na qualidade 

de mediador entre essas e a Proposta Pedagógica da instituição 

educacional, elaborada em conjunto com a comunidade escolar; 

• propor e planejar ações voltadas para o contexto socioeconômico e cultural 

em que a escola esteja inserida, incorporando as demandas e os anseios da 

comunidade local à organização curricular da escola; 

• reconhecer a importância das ações de formação continuada, incentivando e 

promovendo o aprimoramento dos profissionais que atuam na instituição por 

meio da garantia de espaços e tempos com finalidade formativa; 

• acompanhar a utilização dos recursos repassados à instituição educacional 

e daqueles por está diretamente arrecadados; 

• fazer cumprir integralmente o calendário escolar oficial da SEEDF; 

• zelar pelo cumprimento do planejamento didático pedagógico dos 

professores; 

• acompanhar sistematicamente o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem  das crianças da instituição educacional; 

• assegurar que as crianças, sob sua responsabilidade, sejam o principal 

beneficiado das ações e das decisões tomadas; 

• executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

 

São atribuições do (a) Coordenador (a) Pedagógico (a): 
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• orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, 

execução, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica; 

• articular ações pedagógicas entre professores, equipes de direção e 

profissionais da CRE, assegurando o fluxo de informações; 

• acompanhar as atividades pedagógicas dos professores durante a docência 

e promover momentos de formação durante e coordenação pedagógica; 

• acompanhar e orientar as atividades dos monitores e promover momentos 

de formação; 

• propor e preparar espaços/tempos de reflexão, discussão, elaboração e 

preenchimentos de instrumentos e procedimentos avaliativos da equipe; 

• auxiliar os demais profissionais nos serviços correlatos à sua função, sempre 

que se fizer necessário; 

• encaminhar, junto ao Núcleo de Equipes Especializadas de Apoio à 

Aprendizagem (NUEEAA) a criança com diagnóstico de transtornos 

funcionais que apresentar dificuldade de aprendizagem. 

 

São atribuições do (a) Secretário (a) Escolar: 

• planejar e executar atividades de escrituração escolar, de arquivo, de 

expediente e de atendimento a toda comunidade escolar em assuntos 

relativos à sua área de atuação; 

• planejar e executar atividades de matrícula; 

• assistir à direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, 

referentes à vida escolar das crianças nas unidades educacionais; 

• planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria 

escolar; 

• organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as normas, 

as diretrizes, a legislação e demais documentos relativos à organização e 

funcionamento escolar; 

• manter cadastro atualizado das crianças e de seus responsáveis, à 

disposição dos técnicos da SEEDF para verificação, sempre que solicitado, 

bem como o Relatório Mensal de Frequência discriminando nome completo, 
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data de nascimento, data de ingresso, e, se for o caso, data de desligamento 

e demais documentos sugeridos pela SEEDF; 

• coordenar a renovação de matrículas e efetuar matrículas novas, 

observando os critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula; 

• assinar documentos da secretara escolar, de acordo com a legislação 

vigente; 

• manter atualizadas as informações para emissão da documentação escolar; 

• prestar anualmente, as informações relativas ao Censo Escolar e as 

solicitadas pela SEEDF; 

• orientar o preenchimento do Diário de Classe; 

• acompanhar o cumprimento das horas e dias letivos anuais; 

• executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

 

São atribuições do (a) Menor Aprendiz: 

• desempenhar, apenas, atividades de cunho técnico administrativo.   

 

São atribuições do (a) Professor: 

• manter o Diário de Classe devidamente preenchido com a frequência diária 

dos alunos, as atividades realizadas e as observações individuais das 

crianças; 

• manter o Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA) - devidamente 

preenchido com a avaliação semestral das aprendizagens e do 

desenvolvimento integral das crianças; 

• desenvolver as atividades docentes, sendo 25 horas semanais de regência 

de classe e 05 horas semanais destinadas à coordenação pedagógica, 

preferencialmente de segunda a sexta-feira; 

• reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar e do brincar e 

interagir nas atividades desenvolvidas na instituição; 

• planejar, individual e coletivamente, todo o trabalho intencionalmente 

pedagógico a ser desenvolvido; 
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• participar integralmente de cursos de formação propostos pela instituição, 

bem como pelos cursos oferecidos pela SEEDF; 

• proporcionar às crianças a formação necessária ao seu desenvolvimento e 

aprendizagem; 

• estimular a imaginação, a curiosidade, a criatividade e a expressão das 

crianças em sua múltiplas linguagens: linguagem gestual, corporal, plástica, 

verbal, musical, escrita, virtual, matemática e digital; 

• participar, acompanhar, orientar e apoiar os momentos de higienização, de 

refeição e de repouso da criança, estimulando sua autonomia; 

• tratar igualmente a todos, crianças, famílias e/ou responsáveis e 

profissionais, considerando a diversidade, sem reprodução dos estereótipos 

de gênero, etnia, credo religioso, convicção política e/ou filosófica e 

condições físicas e intelectuais; 

• colaborar com coordenadores, diretores, orientadores e outros profissionais 

do estabelecimento de ensino, fornecendo informações que possam auxiliá-

los em seus trabalhos com as crianças; 

• realizar reuniões com as famílias e/ou responsáveis para situá-los quanto ao 

desenvolvimento e aprendizagem da criança; 

• cumprir os dias letivos, em conformidade com o calendário escolar da rede 

pública de ensino, observando os prazos de entrega dos  documentos à 

secretaria da instituição; 

• participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta 

Pedagógica e do Plano de Ação da instituição educacional; promover a 

igualdade entre todas as crianças, considerando a diversidade, sem 

distinção da raça/etnia, de territorialidade, gênero, sexualidade, convicção 

política, filosófica ou religiosa, condições sociais físicas, intelectuais, 

sensoriais e comportamentais; registrar as atividades pedagógicas e as da 

vida escolar da criança em instrumentos próprios da SEEDF; 

• realizar diariamente registro da frequência os estudantes; 

•  participar das atividades de articulação educacional com a família e com a 

comunidade; 

• cumprir e fazer cumprir as normas internas da instituição educacional; 
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• executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

 

 

 

 

 

São atribuições do (a) Monitor: 

• reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar e do brincar e 

interagir nas atividades desenvolvidas na instituição; 

• acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção, 

pela coordenação e pelo (a) professor (a); 

• conhecer e implementar, sob orientação do professor (a), o planejamento 

pedagógico; 

• participar de cursos de formação propostos pela instituição, bem como pelos 

cursos oferecidos pela SEEDF; 

• auxiliar o professor em todas as atividades propostas às crianças; 

• acompanhar e supervisionar as crianças no parque, no pátio, em atividades 

de psicomotricidade, e em eventuais passeios; 

• fornecer ao professor informações baseadas em suas observações sobre o 

desempenho das crianças em atividades sob sua supervisão, a fim de 

subsidiar a elaboração de registros do processo educativo global da criança; 

• participar das reuniões organizadas pela instituição; 

• organizar a mochila/sacola das crianças, acondicionando as roupas usadas 

em sacos plásticos. Quando necessário, enxaguar a peça para retirada de 

fezes, vômito ou outros; 

• acompanhar, orientar e apoiar as crianças nos horários das refeições; 

• realizar os procedimentos necessários à higiene das crianças, tais como: 

uso do sanitário, escovação dos dentes, banho e troca de fraldas, colocação 

de peças de vestuário e calçados, asseio capilar, entre outros, ajudando-as 

a se tornarem independentes; 

• acompanhar e zelar pelas crianças na hora do sono; 

 
“Excelentes profissionais.”  
 

(pai de aluno) 
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• propiciar atividades lúdicas para as crianças que acordam no horário de 

repouso, tais como: contar histórias, distribuir massinha de modelar ou 

brinquedos, entre outras; 

• executar demais serviços correlatos à sua função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São atribuições do (a) Nutricionista: 

• planejar e supervisionar e avaliar a adequação de instalações físicas, 

equipamentos, utensílios e os serviços de alimentação e nutrição; 

• planejar, orientar e supervisionar a partir do cardápio, as atividades de 

seleção, compra, armazenamento, quantidades de produtos a serem 

adquiridos, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade 

dos produtos, observadas as boas práticas higiênicas e sanitárias; 

•  calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base 

em recomendações nutricionais , avaliação nutricional e necessidades 

nutricionais específicas; 

• elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, com periodicidade 

semanal, adequados às faixas etárias e perfil da população atendida , com 

especial atenção àquele destinado ao Berçário, respeitando os hábitos 

alimentares, incluindo alimentos de origem animal, vegetal e mineral, 

baseando-se na observação da aceitação dos alimentos e restrições 

alimentares; 

• conhecer a população-alvo e duas deficiências e necessidades nutricionais, 

comportamento, peculiaridades, hábitos alimentares, nível socioeconômico e 

outros aspectos relevantes; 

 
“... todas são muito cuidadosas 
com as crianças.”  
 

(mãe de aluno) 
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• identificar crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à 

nutrição, para o atendimento nutricional adequado; 

• colaborar e/ou participar das ações relativas ao diagnóstico, avaliação e 

monitoramento nutricional das crianças; 

• avaliar os produtos a serem introduzidos no cardápio; 

• elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, aos profissionais que 

cuidam da alimentação, avaliando e atualizando os procedimentos 

operacionais padronizados sempre que necessário; 

• efetuar controle periódico dos trabalhos executados; 

• executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer 

necessário.  

• durante o manuseio do alimento dentre outras, de acordo com as normas da 

Vigilância Sanitária; 

• estar sempre atento (a) aos hábitos de higiene de todos os que trabalham 

sob sua supervisão na cozinha; 

• zelar pela segurança do ambiente para evitar acidentes; 

• executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que 

necessário. 

As crianças são acolhidas no pátio da escola às 7h30, em seguida vão para as salas 

de aula juntamente com sua respectiva professora e monitoras para participarem do café 

da manhã ás 7h45, retornam para a sala de aula para realizar a rodinha e as atividades 

pedagógicas propostas, levando em consideração os temas mensais de acordo com o 

planejamento nas coordenações pedagógicas, logo após tem o lanche da manhã servido 

no horário de 9h30, em seguida a professora e as monitoras realizam atividades 

pedagógicas de acordo com a faixa etária de cada um. O almoço é servido às 11h40, 

após os alunos descansam de 12h20 às 14h20. O lanche da tarde é servido às 14h30 e 

às 15h horário do banho (vale ressaltar que os alunos dos berçários tomam dois banhos 

por dia), após esse horário as monitoras realizam atividades pedagógicas e ou 

brincadeiras dirigidas com as crianças dando continuidade ao que foi desenvolvido no 

turno matutino. A janta é servida às 16h30, logo em seguida preparamos os alunos para o 

encerramento do turno. 

 “Organização, pontualidade, 
bom acolhimento das 
crianças e simpatia com 
todos.”  
 

(mãe de aluna) 
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A higienização bucal é realizada após cada refeição, sempre com a orientação e 

supervisão das monitoras ou professora. 

Os pais sempre são bem atendidos e comparecem à escola quando solicitados 

participando ativamente da vida escolar de seus filhos. A equipe gestora sempre que os 

atende registra sistematicamente em livro próprio. 

Quanto ao uso de medicamentos, a escola esclarece aos pais que só poderão ser 

ministrados às crianças mediante receita médica atualizada. Em nenhuma outra hipótese 

o medicamento é administrado. 

 

8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Em consonância com a orientação da SEEDF, no CEPI Paineira realizamos a 

avaliação dentro da perspectiva: avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender 

para crescer (LIMA, 2011). 

A avaliação deve contribuir para a conquista das aprendizagens por parte de todas 

as crianças. A avaliação para as aprendizagens tem o sentido de promover intervenções 

didáticas e pedagógicas pautadas na lógica do processo de aprendizagem das crianças, 

enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve. 

Na concepção da avaliação formativa, tanto os alunos quanto os professores são 

avaliados, uma vez que a avaliação também promove a aprendizagem do professor, por 

ser uma via de mão dupla e por perceber o erro como ponto de partida e não como 

ponto de exclusão. 

A avaliação formativa se baseia na observação, no registro sistemático do percurso 

individual de desenvolvimento de cada aluno, que subsidia o Relatório Descritivo 

Individual do Aluno, este por sua vez é semestral. A avaliação também se dá por meio 

de portifólio (exposição das produções das crianças), pois na educação infantil, o 

registro é um poderoso instrumento de avaliação que acompanha a evolução do 

processo educativo da criança. Registrar significa expressar de forma documental um 

fato ou um acontecimento, ou seja, é uma maneira de marcar, mencionar, anotar esses 

acontecimentos e fatos, pois o que é registrado permanece, comprova, documenta, cria 

memória e história, é um instrumento rico que permite a visualização de toda a 

caminhada pedagógica. Segundo Villas Boas (2004, p.38): 
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O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as evidências 

de sua aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que ele e o professor, 

em conjunto, possam acompanhar seu progresso. O portfólio é um procedimento de 

avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos objetivos de sua 

aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, participantes ativos da avaliação, 

selecionando as melhores amostras de seu trabalho para incluí-las no portfólio. 
 

Como instrumentos de registros avaliativos, também utilizamos, observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios e reflexão. 

Outros pontos não menos importantes são a coordenação pedagógica e, 

sobretudo, o conselho de classe que são, por excelência, espaços privilegiados para 

pensar, planejar, avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e 

aprender com alcance da desejada qualidade. A família e a instituição educacional 

envolvidas nesse processo podem encontrar-se amistosamente nos espaços do 

conselho de classe e nas reuniões com os responsáveis a fim de assegurar com lisura, 

transparência e ética a realização da avaliação. Esses espaços podem ser momentos de 

estímulos para crianças, famílias e profissionais. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

Entendendo o Currículo em Movimento como um norteador do trabalho pedagógico 

e visando adequá-lo à realidade do CEPI Paineira, a coordenação pedagógica realizou a 

organização curricular com a finalidade de promover a unidade do trabalho desenvolvido 

pelo corpo docente, possibilitando que as professoras conheçam o percurso que irão 

seguir no decorrer do ano e organizem seu planejamento, respeitando as particularidades 

da turma e dos alunos. 

Considerando que trabalhamos na Educação Infantil, os eixos integradores nos 

orientam sobre como mediar a construção do conhecimento pelos discentes. Para que 

essa mediação seja efetiva, é fundamental que o corpo docente assuma sua condição de 

ser humano e acolha e perceba cada aluno como ser humano (cuidar). Assim, os 

professores devem garantir a eles as condições necessárias para construírem seu 

conhecimento (educar). Os conteúdos são trabalhados de forma lúdica, considerando que 

dessa forma a criança apreende e compreende a realidade (brincar) e preferencialmente, 

em grupo, oportunizando as trocas entre as crianças (interagir). 

Considerando que estamos formando alunos conscientes, críticos, ativos e 

politizados, não poderíamos deixar de abordar temas de extrema relevância para a nossa 
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realidade atual. Dessa forma os eixos transversais Educação para a Diversidade, 

Educação para a Sustentabilidade e Educação em e para Os Direitos Humanos são 

contemplados na nossa prática diária ao ensinarmos as crianças a respeitarem o colega, 

a buscarem as qualidades que cada um tem, a apagarem a luz ao sair da sala, a 

fecharem a torneira após o uso, a não desperdiçarem a comida e os materiais, a tratarem 

o outro como gostariam de ser tratadas, entre outros. 

Com o intuito de promover a interdisciplinaridade e a relação entre teoria e prática 

são desenvolvidos na escola, os projetos Dia Distrital da Educação Infantil e Plenarinha 

que dá-se por meio da escuta sensível feita com as crianças nas escolas, na intenção de 

materializar suas concepções e desejos em relação a comunidade em que estão 

inseridos. A Plenarinha viabiliza que os educadores promovam com a criança pequena, 

durante todo o ano letivo e dentro da proposta anual lançada pela SEDF, não apenas o 

seu desenvolvimento cognitivo e psicomotor, mas principalmente uma criticidade que 

amplie a sua visão de mundo e possa dar voz a esse ser que também tem o que falar 

sobre o mundo que a rodeia.  

A Feira de Ciências também é um projeto de suma importância, pois oportuniza às 

escolas divulgarem seus projetos, favorecer a integração e promover o letramento 

científico, cultural e artístico de nossos alunos. 

 

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

Revisar a PP não é uma tarefa fácil, uma vez que é mais simples implementar uma 

proposta a mantê-la, sendo assim faz-se necessário que os critérios utilizados nessa 

avaliação, sejam claros e imparciais para que o processo tenha uma condução eficaz, 

observando se as ações planejadas atingiram as expectativas ou precisam de ajustes, 

observando também se as ações foram suficientes para que os objetivos fossem 

alcançados, uma vez que a PP é viva, dinâmica e está sempre em movimento. 

Vale lembrar que o fim do ano letivo não é o único momento para se fazer essa 

análise. Todos os projetos e ações previstos no PP precisam ser avaliados no processo 

para que os pontos de aprimoramento sejam revistos em tempo hábil, essas 

reformulações fazem toda a diferença quando são vistas com antecedência. 
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11. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Levando em consideração a valorização da diversidade e possibilitando a 

aprendizagem e desenvolvimento de todos os sujeitos, esta instituição de educação 

coletiva é também inclusiva, conjulgando igualdade e diferença como valores 

indissociáveis. 

  

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

O planejamento das ações tem como finalidade subsidiar o alcance dos objetivos 

propostos neste documento. Deste modo buscaremos atingir as metas a serem 

cumpridas, a fim de garantir a excelência no desenvolvimento do trabalho realizado por 

esta instituição de ensino.  

 

12. 1 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA – GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 

Promover a 
integração e a 
participação da 
comunidade 
escolar, 
estabelecendo 
relações de 
cooperação que 
favoreçam a 
formação de redes 
de apoio e de 
aprendizagem 
recíproca.  
 
Buscar o 
aprimoramento do 
trabalho 

Avaliar as ações da 
instituição 
 
Melhoria do processo 
educativo visando um bom 
desempenho dos 
profissionais da área 
pedagógica; 
 
Promover um clima 
favorável à boa convivência 
entre os colaboradores, 
inclusive com os pais. 

Buscar o cumprimento 
integral do calendário 
da educação infantil 
da SEEDF destinado 
às Instituições 
Parceiras; 
 
Garantir a democracia 
nas tomadas de 
decisões; 
 



                                                                                                                                  

41 

 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

12.2 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 

Procurar avaliar o 
desenvolvimento 
integral da criança 
em seus aspectos 
físico, psicológico, 
afetivo, social e 
emocional. 
 

Promover um 
trabalho de qualidade 
em prol das 
conquistas 
procurando garantir o 
pleno 
desenvolvimento do 
educando. 

 
Dar a conhecer aos 
pais o andamento do 
processo de ensino 
aprendizagem 

 

Observações diárias de 
modo a subsidiar avaliação 
contínua e fazer registros 
no diário de bordo em sala 
de aula. 
Realizar atendimento 
individual aos pais e 
reuniões apresentando o 
Relatório Individual do 
aluno – Rdia. 
Realização do conselho de 
classe semestral. 
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12.3 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA – GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 

Manter a parceria 
com os programas 
Mesa Brasil – SESC.  
 
Promover a 
participação 
democrática de toda 
a comunidade 
escolar. 
 
Buscar novas 
parcerias articulando 
novos projetos, 
empresas, 
instituições. 
 

Atender à todas as 
solicitações feitas pelo 
SESC e  
 
Organizar palestras para 
funcionários, educandos e 
comunidade local. 

Preenchendo o plano de ação e 
participando do cronograma de 
ações educativas. 
Renovar a certidão de utilidade 
pública. 
 
Busca de palestras junto ao 
Detran, Centro de Saúde, 
Conselho Tutelar, Instituições 
Educacionais (UCB) visando o 
envolvimento de toda a 
comunidade escolar e o 
desenvolvimento das 
aprendizagens. 

 

12.4 -  PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA – GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 

Fazer uso adequado 
do recurso repassado 
pelo GDF de acordo 
com documentos 
normativos.  
 
Manutenção e 
conservação do 
patrimônio público. 

Obedecer às normas 
fazendo uso adequado 
dos recursos conforme 
estabelecido no termo de 
convênio e plano de 
trabalho. 
 
Zelar pelo bom uso das 
instalações físicas e bens 
de consumo. 
 

Garantir a realização 
dos orçamentos 
procurando melhor 
aplicação dos recursos. 
 
Favorecer a sensação 
de pertencimento de 
todos os envolvidos 
para uma melhor 
preservação da 
estrutura da instituição. 
 
Manter a conservação 
e limpeza da escola 
realizando projetos de 
incentivo. 
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12.5 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA – GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 

Materializar a gestão 
democrática 
mantendo o diálogo 
entre os 
profissionais. 
 
 
 
 

Considerar família e 
comunidade como 
parceiros protagonistas 
da instituição. 
 
Estreitar os laços 
objetivando respeito 
mútuo. 
 
Manter um bom 
relacionamento entre 
colaboradores, pais em 
prol do bem comum 
estabelecendo relação 
entre família e escola. 

Promover ações 
motivacionais, 
avaliações 
institucionais. 
 
Realizar reuniões 
inovadoras; 

 
Festejar 
aniversariantes do 
trimestre. 
 
Promover 
comemorações em 
datas festivas. 
 
Fazer atendimento 
individual a 
colaboradores e pais 
de alunos com registro 
em documentos 
internos. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

A realização de projetos na Educação Infantil propõe uma reflexão sobre seus 

vários sentidos e os desdobramentos dessa escolha metodológica na ação educativa. 

São vários os aspectos que devem ser considerados quando o professor escolhe 

esta modalidade organizativa para desenvolver sua ação com as crianças. O primeiro e, 

sem dúvida, o mais importante é o sentido que pode ser atribuído às aprendizagens. 

Muitas vezes ouvimos os profissionais envolvidos no trabalho com crianças pequenas 

contarem que desenvolvem projetos para trabalhar diversos temas visando alcançar 

diferentes objetivos. 

Há projetos que têm como foco o desenvolvimento de comportamentos leitores ou 

visam à aproximação com determinados conceitos científicos ou fatos históricos, 

enquanto outros são voltados para os conhecimentos em arte. Enfim, são inúmeras as 

possibilidades de pesquisas feitas com as crianças que podem ser organizadas por meio 

desta forma de trabalho. 

Os projetos podem reunir uma série de condições favoráveis para que a escola 

assuma sua maior responsabilidade: promover a construção de novos conhecimentos 

com sentido e profundidade.  

Os projetos foram constituídos à luz do currículo em movimento e seguem 

descritos abaixo: 
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B - QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRIO 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

Despertar o letramento 

através da ludicidade 

proporcionando diversas 

aprendizagens às crianças. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar as letras do 
alfabeto; 

• Identificar e relacionar a 
letra inicial de cada 
palavra e objeto; 

• Perceber a importância 
das letras para formar 
palavra; 

• Traçar as letras (de forma 
- maiúscula); 

• Estabelecer relações 
entre as letras e sons; 

• Desenvolver a 
socialização da criança, 

 
O projeto literário é 

composto por duas sacolas 

contendo livros destinados 

aos estudantes das 

respectivas turmas que são 

lidos e trabalhados de 

diversas maneiras e 

semanalmente um 

estudante é sorteado para 

levar a sacola literária para 

casa afim de estimular o 

hábito e o gosto pela leitura, 

proporcionar um momento 

prazeroso junto com sua 

família e incentivar a 

participação dos pais com 

 

Professoras das 

turmas de 

crianças bem 

pequenas 

 

Avaliação será contínua, 

através da observação diária 

das crianças no desempenho de 

suas atividades, no 

relacionamento com os colegas, 

com a professora e monitoras. 
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incentivando o trabalho 
em grupo; 

• Desenvolver a linguagem 
oral; 

• Ampliar o vocabulário; 

• Desenvolver e trabalhar a 
coordenação motora 
ampla; 

• Desenvolver e estimular a 
expressão corporal; 

• Trabalhar as posições: 
dentro, fora, meio etc; 

• Proporcionar jogos 
pedagógicos. 

 

 

atividades relacionadas ao 

livro. 

 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

Promover uma reeducação 

alimentar com o consumo de 

alimentos saudáveis e 

manter hábitos de higiene de 

forma lúdica e educativa. 

 

 

Conversa em roda sobre a 

importância da ingestão de 

frutas, legumes e verduras, 

sobre a necessidade de 

higienizarmos os alimentos 

sobre a existência de 

alimentos prejudiciais a 

 

Nutricionista da 

Instituição e 

professoras de 

todas as turmas. 

 

 

 

Será efetuada durante todo o 

decorrer do projeto por meio de 

observação e registros feitos 

pela nutricionista e pela bate 

papo na  roda de conversa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Promover o consumo 

de frutas, legumes e 

verduras; 

• Prover atividades que 

valorizem e 

aproximem as 

crianças dos alimentos 

com menor aceitação; 

• Conhecer e identificar 

os diferentes tipos de 

alimentos; 

• Observar as cores e 

sentir tanto os sabores 

quanto a textura dos 

alimentos; 

• Conhecer a 

necessidade da 

higienização dos 

alimentos e das mãos. 

saúde quando ingerido em 

excesso. Fazer um 

levantamento dos 

conhecimentos prévios que 

os estudantes possuem 

sobre cada alimento. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA JUNINA 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer a história do 

surgimento da Festa Junina 

no Brasil e valorizar a cultura 

do nosso país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar elementos 

tradicionais da 

festividade; 

• Resgatar as tradições 

regionais; 

• Valorizar a cultura 

popular brasileira; 

• Respeitar a 

diversidade; 

• Valorizar a importância 

do homem do campo; 

 

Inicialmente 

conversar com as turmas 

sobre a origem da Festa 

Junina no Brasil. Levá-los a 

conhecer a história dessa 

festividade e a valorizar 

nossa cultura. Os alunos 

devem ouvir a história 

contada por suas 

professoras e monitoras 

para entender o motivo pelo 

qual comemoramos essa 

festa, quais as danças e 

comidas típicas utilizadas.  

Os alunos farão uma 

gincana para arrecadar 

alimentos e prendas para a 

 

Todo corpo 

docente. 

 

A avaliação ocorrerá ao 

longo de todo o projeto, o 

professor irá observar a 

participação dos alunos nos 

objetivos propostos. 
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• Apresentar danças 

típicas; 

• Conhecer as comidas 

típicas associadas a 

essa festa; 

• Conhecer diversas 

músicas tocadas nas 

festas juninas. 

 

 

festa e com isso despertar o 

desejo de colaborar com os 

eventos da escola e de 

participar de gincanas 

cooperativas. 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 

 

MUSICAL DE 

NATAL 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

• Trabalhar o verdadeiro 

sentido do Natal e 

despertar o interesse 

pela música; 

• Mobilizar o Natal 

conscientizando a 

criança para o 

 

• Trabalhar os 

verdadeiros símbolos 

do Natal; 

• Apresentar e 

incentivar o gosto por 

músicas natalinas; 

• Ensaiar músicas para 

apresentação 

 

Todo corpo 

docente. 

 

 

A avaliação ocorrerá ao 

longo de todo o projeto, o 

professor irá observar a 

participação dos alunos nos 

objetivos propostos. 
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verdadeiro significado 

dessa data. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Simbolizar o Natal; 

• Trabalhar os valores 

relacionados a essa 

data; 

• Incentivar o gosto pela 

música; 

• Aprender músicas 

natalinas; 

• Desenvolver a 

oralidade e estimular a 

socialização dos 

alunos; 

• Estimular a 

capacidade de serem 

extrovertidos; 

• Valorizar a convivência 

familiar; 

• Vivência da 

coletiva. 
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solidariedade e 

fraternidade entre as 

pessoas. 

 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

Projeto de 

Transição 

OBJETIVO GERAL: Criar 

um ambiente de confiança 

com os alunos, para que 

possam expressar suas 

emoções e pensamentos 

sobre a passagem da creche 

para a pré-escola. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Levar a criança à 

percepção e reflexão 

de seus sentimentos 

em relação à creche e 

primeiro ano. 

• Auxiliar os estudantes 

• Promover reunião 

com o intuito de 

conscientizar os pais 

e/ou responsáveis de 

modo a contribuir 

com o processo de 

transição por meio do 

diálogo e escuta 

sensível. 

• Dar a conhecer o 

novo ambiente 

escolar, no 2º 

semestre, por meio 

de semestre visita 

guiada para que as 

Todos  os 

docentes 

A avaliação ocorrerá ao longo 

de todo o projeto, o professor irá 

observar a participação dos 

alunos nos objetivos propostos. 
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na construção do crianças possam 

conhecer professores 

e instalações físicas 

da escola. Nos casos 

em que não houver 

possibilidade de 

visita, a 

apresentação dos 

diversos espaços da 

escola será realizada 

por meio de fotos e 

vídeos. 

 

 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

- Promover a construção do 

conhecimento, através da 
exploração dos temas 
trabalhados mensalmente, a 
partir das obras literárias 

Em reunião com as 

coordenadoras dos CEPIs 

administrados pela Ação 

Social Renascer, foram 

selecionados os títulos que 

Todos  os 

docentes 

A avaliação ocorrerá ao longo 

de todo o projeto, o professor irá 

observar o envolvimento e a 

participação dos alunos em 

relação aos objetivos propostos. 



                                                                                                                                  

53 

 

 

Projeto Eu Preciso 

Aprender 

selecionadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Trabalhar os objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento previstos no 

Currículo em Movimento, de 

forma lúdica e atrativa para 

as crianças; 

- Entender como a escola 

pode ajudar no 

desenvolvimento das 

crianças; 

- Desenvolver um ambiente 

acolhedor, com a finalidade 

de ampliar o espaço de 

atuação da criança e sua 

percepção do mundo, se 

apropriando da função social 

da escola;  

- Adotar posturas de cuidado 

ambiente escolar, em casa e 

na comunidade que levem a 

serão trabalhados no 

decorrer do ano letivo de 

2019. 

De acordo com o contexto 

de cada obra, serão 

elencados os conteúdos do 

Currículo em Movimento 

que serão trabalhados 

durante o mês.  

Além dos conteúdos, serão 
trabalhados os valores 
fundamentais para a 
convivência harmônica 
entre as crianças, conforme 
cada obra. 
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interações construtivas, 

justas e um ambiente 

sustentável;  

- Propiciar reflexão sobre a 

estrutura familiar e o 

relacionamento entre as 

pessoas da família, 

trabalhando o respeito a 

diversidade;  

- Promover a construção da 

identidade e o 

desenvolvimento da 

autonomia e auto estima.  

- Desenvolver hábitos 

alimentares saudáveis, 

conscientizando sobre os 

benefícios de cada alimento;  

- Conscientizar as crianças e 

a comunidade escolar sobre 

a importância da coleta 

seletiva do lixo, e o 

reaproveitamento dos 
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materiais recicláveis;  

- Construir valores e 

comportamentos que 

promovam a vivência de 

atitudes seguras no trânsito;  

- Viabilizar um espaço de 

discursão e reflexão sobre os 

direitos das crianças, visando 

o bem comum, o respeito e a 

solidariedade;  

- Proporcionar situações que 

priorizem a interação entre as 

crianças, promovendo o 

respeito, contribuindo para a 

formação de um adulto sem 

preconceitos;  

- Conhecer o verdadeiro 

sentido do natal, seus 

símbolos e valores.  

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 
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Conselho de 

Classe  

OBJETIVO GERAL:  

• Discutir, avaliar as 

ações educacionais e 

indicar alternativas 

que busquem garantir 

a efetivação do 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Interagir os envolvidos 

no processo de ensino 

e aprendizagem se 

posicionando frente ao 

análise e definir em 

conjunto as 

proposições que 

favoreçam a 

aprendizagem dos 

alunos.   

• Acompanhar o 

desenvolvimento da 

criança na educação 

• Realizar 

semestralmente 

Conselho de Classe 

na Unidade Escolar. 

Todo corpo 

docente. 

A avaliação incidirá de 

modo contínuo, processual e 

participativo, no qual, 

direcionará, a metodologia de 

trabalho utilizada pelo professor, 

visando o desenvolvimento das 

crianças. 
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infantil, por meio da 

observação atenta do 

professor que registra 

seus avanços e 

dificuldades avaliando 

as atividades já 

desenvolvidas e 

propondo novas, tendo 

por objetivo superação 

de obstáculos 

encontrados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

60 

 

 

 

 

 

CEPI – PAINEIRA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

SAMAMBAIA SUL 
 
 
 

 

PAPAI, MAMÃE OU RESPONSÁVEL, 
 
 

               Para subsidiar a construção da Proposta Política Pedagógica deste CEPI, contamos com 

a sua colaboração respondendo o questionário abaixo: 
 

 

1. Idade do Pai: ___________________              Escolaridade: ________________________ 

 

Profissão: ______________________             Faixa salarial: ________________________  

 

Religião: _______________________             Naturalidade: ________________________ 

 

 

2. Idade da Mãe: ___________________            Escolaridade: ________________________ 

 

Profissão: ______________________             Faixa salarial: ________________________  

 

Religião: _______________________             Naturalidade: ________________________ 

 

 

3. Número de filhos: _____________  

 

 

4. Moradia:      (   ) Alugada       (   ) Cedida          (   ) Própria         Alvenaria (   )  sim   (   ) não 

 
 

5. Qual a importância da Creche para a família? 
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6. Qual a função da creche para a família? 

 

 

 

 

 

 

7. Quais os pontos positivos da Creche? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Quais os pontos negativos da creche? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Qual seria a sua contribuição para a melhoria do nosso trabalho? 
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              Obrigada pela sua participação visando a construção de um ensino de qualidade 

para as nossas crianças! 
 

Funcionários e Equipe Gestora 2019 

 

 

 
 
 

CEPI - Paineira 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - FUNCIONÁRIOS 

 

Uma instituição que deseja se desenvolver e aprimorar necessita, primeiramente, 
conhecer os próprios atributos e deficiências para que possa potencializar seus pontos 
positivos e minimizar os negativos. 

A finalidade deste questionário é favorecer a autoavaliação institucional da escola 
em que você trabalha, na medida em que busca conhecer o que  vocês pensam. Essas 
informações facilitarão a elaboração de  planos de aperfeiçoamento, permitindo 
otimizar a qualidade da educação que a instituição oferece. 

O trabalho que solicitamos neste questionário é muito importante para esta escola, 
dada a posição como ator relevante que nela você ocupa e também porque só você 
pode comunicar o que pensa e sente por ela. 

Solicitamos que você não se exclua desta iniciativa e responda todos os itens. 
Neste instrumento não há respostas certas ou erradas; trata-se de conseguir a sua 

opinião sincera e responsável.  
O questionário é anônimo, de modo que a sua opinião, 

unida à de toda a comunidade educativa, irá colaborar de forma eficaz no 
conhecimento desta escola. 

Muito obrigado pela sua participação! 

_____________________________________________________________________ 
Marque um (X) na opção correspondente com a sua opinião. O significado das carinhas é 
o seguinte: 
 
 BOM                            PODE MELHORAR           RUIM 
 

 
Nº 

 
ITEM 

 
 

 
 

 

  

01 Esta escola procura conhecer o que 
pensam os pais e responsáveis dos alunos. 

   

02 A Equipe Gestora estimula, mobiliza e gera 
o comprometimento dos professores, com 
um foco na área pedagógica e visando 
obter as metas e resultados. 

   



                                                                                                                                  

63 

 

03 Ao procurarmos a direção da escola para 
solucionar algum problema somos 
atendidos com presteza e respeito. 

   

04 A direção lidera e conduz os processos 
pedagógicos e formativos da escola. 

   

05 A direção da escola propicia eventos para a 
participação da família. 

   

06 A forma como a diretora e a equipe da 
direção comandam essa escola. 

   

07 Os professores cumprem pontualmente o 
horário de aula (entrada e saída). 

   

08 Os professores confiam na capacidade dos 
seus alunos e os estimulam 
constantemente a superarem os seus 
limites. 

   

09 Os alunos são devidamente acompanhados 
pelos professores no processo de 
desenvolvimento pessoal e social. 

   

10 Nesta instituição os pais são regularmente 
cobrados quanto à necessidade de 
acompanhamento da vida escolar de seus 
filhos. 

   

11 Os professores dominam bem os 
conteúdos das matérias que ministram. 

   

12 Os professores usam diversas formas para 
ensinar os alunos. 

   

13 Os professores atendem os pais com 
presteza e respeito. 

   

14 Os professores tratam os alunos com 
carinho e respeito.  

   

15 A escola está sempre limpa e bem 
conservada. 

   

16 Existe uma adequada manutenção da 
infraestrutura (salas, pátio, banheiros etc). 

   

17 A escola dispõe de infraestrutura adequada 
para a distribuição das refeições. 

   

18 As refeições são bem aceitas pelos alunos, 
pois o cardápio é variado e apetitoso.  

   

19  
O horário das refeições está adequado. 

   

20  
A recepção na portaria da escola é 
satisfatória, o porteiro é educado e 
respeitoso. 

   

21  
O atendimento na secretaria é satisfatório. 

   

 
22 

O horário de atendimento da secretaria 
está adequado. 
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23 

As monitoras tratam os alunos com carinho 
e respeito. 

   

 
24 

 
A equipe da cozinha é solícita. 

   

  
Você tem alguma (as) sugestão ou comentário que ainda queira fazer? Qual (is)? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


