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1 – Identificação:  

 

Coordenação Regional de Ensino do Guará  

Nome: Centro de Educação de Primeira Infância Lobo Guará  

Endereço: QE 01 Conjunto E Lote 02 Área Especial – Lúcio Costa/DF 

Cep: 71.100-000  

Telefone: (61) 30222049  

E-mail: cepiloboguara.glc@gmail.com  
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2 – Apresentação:   

O Projeto Pedagógico do CEPI Lobo Guará tem como objetivo nortear o trabalho pedagógico 

desta instituição de ensino, considerando os princípios e diretrizes que impulsionam a 

educação no educar e cuidar.  

Trabalhando em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica, o 

trabalho pedagógico abrange os aspectos principais da realidade física e social da criança, 

respeitando o seu modo de pensar, aprender, suas necessidades e seus interesses, 

valorizando suas potencialidades, sua autonomia e seu protagonismo. 

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

estreita e positiva entre o CEPI e as famílias, dividindo e partilhando as responsabilidades 

quanto à educação, socialização e desenvolvimento das crianças.  

A revisão deste PPP tem como ponto de partida o trabalho realizado até agora; a observação 

e escuta sensível das crianças, o aprendizado realizado a cada dia; a avaliação do trabalho 

feita pelos pais; a reflexão e o empenho das equipes gestora e docente com a finalidade de 

atender às reais necessidades das nossas crianças, assegurando seu protagonismo e papel 

social.  

3 – Historicidade:  

O CEPI Lobo Guará 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 Lobo Guará, está localizado no setor Lúcio Costa, na Região 

Administrativa do Guará, tendo sido inaugurado no ano de 2014 e passando a 

ser administrado pela Ação Social Renascer, em julho de 2017. A Ação Social 



6  

  

Renascer é uma instituição 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. 

A história da Ação Social Renascer teve início no final de 2004, quando a 

professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, Sônia Maria de Macêdo 

Moutinho, decidiu realizar um antigo sonho que perseguia há vários anos: ajudar as 

pessoas e transformar suas vidas. 

Seu irmão, Pedro Macêdo, lhe doou um terreno na Cidade Estrutural, Distrito 

Federal, região precária na qual a maioria dos habitantes tinha como fonte de renda o 

aterro sanitário da região, mais conhecido como “lixão”. 

Com muita garra e obstinação, a professora Sônia, seus fiéis amigos e 

familiares conseguiram transformar seu sonho em realidade. Assim, no dia 28 de 

fevereiro de 2008, nasceu a Ação Social Renascer, que logo começou a ajudar, a 

cuidar e a educar a comunidade. 

Hoje, graças às doações recebidas, a Ação Social Renascer está ampliando 

sua estrutura física para acolher com dignidade aquela comunidade carente de afeto, 

cuidado e educação. Além disso, criou em 2017, o Instituto Vovó Macedo, também na 

Estrutural, onde continua acompanhando as crianças que já são atendidas pela rede 

pública, além de oferecer diversos cursos para a comunidade local. 

  Através da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a 

estrutura física e todo o mobiliário necessário para o funcionamento do CEPI, e a Ação 

Social Renascer, responsável pela administração e pessoal devidamente capacitado 

para o atendimento às crianças, desenvolvimento do trabalho pedagógico e 

cumprimento das rotinas inerentes a uma instituição de educação infantil; as crianças 

vêm sendo atendidas conforme as orientações constantes nos documentos 

reguladores, entre os quais: Diretrizes Pedagógicas e Currículo em Movimento da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

4 - Diagnóstico da realidade:  

O CEPI Lobo Guará tem capacidade para atender 150 crianças, entre 04 

meses e 05 anos, em período integral, no horário de 7h30 às 17h30, de segunda à 

sexta-feira, conforme calendário da Secretaria de Estado de Educação. Até o 

momento, temos 148 crianças matriculadas e frequentes. Aguardamos o 

encaminhamento da CRE para preencher as vagas restantes.  

Realizamos o levantamento socioeconômico das famílias atendidas, através 

de questionário aplicado no dia 16/02/2019, quando foi realizada a primeira reunião de 
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pais do presente ano letivo. Os pais que não comparecerem à reunião, receberam o 

questionário na agenda das crianças. Recebemos 111 (cento e onze) questionários 

respondidos e, conforme a tabulação dos dados, apresentamos a seguir, por meio de 

gráficos, os resultados apurados: 

 

 

A partir do levantamento, constatou-se que 58% dos responsáveis tem entre 29 e 38 

anos; 37% tem entre 19 e 28 anos e 14% tem entre 39 e 48 anos. 

 

 

A partir do levantamento realizado, constatou-se que 36% dos responsáveis cursou o 

nível médio completo, 26% cursou o nível superior, 18% está cursando o nível superior 

e 3% cursou o ensino fundamental. 
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A partir do levantamento, constatou-se que 65% das famílias moram de aluguel, 24% 

moram em casa própria e 21% moram em imóvel cedido por terceiros. 

 

 

 

A partir do levantamento, constatou-se que 45% dos responsáveis são casados; 34% 

são solteiros; 26% vivem juntos e 6% são divorciados. 
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A partir do levantamento, constatou-se que 44% das famílias reside no Guará II, 25% 

no Guará I e 19% no Lúcio Costa. 

 

A partir do levantamento, constatou-se que 62% das famílias não recebe o Bolsa 

Família e 49% recebem. 
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A partir do levantamento, constatou-se que 64% das famílias preferem que os eventos 

na creche aconteçam no turno vespertino e 47% preferem no turno matutino. 

4.1 - Corpo funcional da creche:      
                     

CARGOS  QUANTIDADE  

Diretora pedagógica  01  

Coordenadora pedagógica  01  

Auxiliar administrativo 01 

Professora 09  

Monitora 18  

Auxiliar de serviços gerais  02  

Cozinheira  01  

Auxiliar de cozinha 02 

Nutricionista  01  

Porteiro 02  

Agente patrimonial 02 

  

4.2 - Regime de funcionamento:  

O CEPI Lobo Guará oferece uma carga horária de duas mil horas aulas anuais, 

desenvolvida em no mínimo duzentos dias letivos.  

Apesar da nova organização da Educação Infantil proposta pela BNCC: bebês 

(de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses) e crianças pequenas (de 4 a 5 anos), este ano as crianças ainda foram 

enturmadas de acordo com a idade. 
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  FAIXA ETÁRIA  N° DE  
CRIANÇAS  

N° DE  
TURMAS  

N° DE  
PROFESSOR 

P/TURMA  

N° DE  
MONITOR  
P/TURMA  

BERÇÁRIO I  0 meses ou a completar até 31 

de março do ano da matrícula.   

08  01  01  02 

BERÇÁRIO  

II  

1 ano completo ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matrícula.  

08  01  01  02  

MATERNAL  

I  

2 anos completos ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matricula.  

30 02  01  02  

MATERNAL  

II  

3 anos completos ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matrícula.  

44 03 01  02  

1° PERÍODO  4 anos completo ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matrícula.  

30  01  01  02 

2° PERÍODO  5 anos completos ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matrícula.  

30  01  01  02  

  TOTAL  150  9  9  18 

 

4.3 - Organização física:  

O espaço físico apropriado é essencial para o processo educativo, pois 

promove a aprendizagem. O CEPI Lobo Guará possui infraestrutura adequada para 

atender sua demanda, sendo composto por um bloco administrativo, onde fica a 

Secretaria Escolar, a Direção, a Sala dos Professores, o Almoxarifado e dois 

Banheiros; um bloco com Sala de Vídeo, dois Banheiros (masculino e feminino) e 

cinco Salas de Atividades: uma do 1º Período, uma do 2º Período, três do Maternal II; 

um bloco com quatro Salas de Atividades, uma do Berçário I (com trocador e espaço 

para o banho), uma do Berçário II (com trocador e espaço para o banho) e duas do 

Maternal I (com banheiro próprio); Lactário; Cozinha; Lavanderia; Depósitos; Banheiro 

para os funcionários; Pátio Coberto; Gramado; Solário na parte externa de cada sala 

de aula. 

4.4 - Recursos materiais:  

Os materiais constituem um instrumento importante para o desenvolvimento da 

tarefa educativa, uma vez que são um meio que auxilia a ação das crianças. São eles: 

TV, Aparelho de som, DVD, Colchonetes, Fantoches, Brinquedos, Mobiliário, 
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Espelhos, Livros, Lápis, Papéis, Tintas, Pincéis, Tesouras, Cola, Massa de modelar, 

TNT, E.V.A, Jogos pedagógicos, Quadros-brancos, entre outros.  

5 - Função social:  

A Educação Infantil, reconhecida como dever do Estado e direito da criança, é 

a primeira etapa da Educação Básica e deve abranger os direitos de aprendizagem, 

proteção, saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação 

com outras crianças e adultos; tendo como finalidade colaborar para o 

desenvolvimento integral das crianças. 

Dessa forma, a função social da Educação Infantil é possibilitar que a criança 

se aproprie do saber construído socialmente, tornando-se sujeito de sua história, 

produtor de cultura e capaz de conquistar sua emancipação. Muito além da mera 

transmissão do conhecimento, a Educação Infantil busca formar sujeitos capazes de 

viabilizar a transformação da sociedade atual, resgatando os valores e afirmando os 

direitos sociais, visando a construção de uma sociedade onde o ser humano e a vida 

reassumam seu verdadeiro valor. 

Tudo isto deve acontecer em um contexto que contemple os eixos 

integradores: Cuidar e Educar, Brincar e Interagir; e promova práticas pedagógicas 

inovadoras que proporcionem descobertas, o desenvolvimento da criatividade e da 

participação, respeitando a individualidade de cada criança e enfatizando os princípios 

éticos, estéticos e políticos que fundamentam a Educação Infantil. 

6 - Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas:  

              As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituídas pela 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 do Conselho Nacional de Educação – 

CNE, estabelece em seu Art. 6º, os princípios básicos que fundamentam a Educação 

Infantil:  

- Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e singularidades. 

O CEPI Lobo Guará busca promover o desenvolvimento da identidade das 

crianças, valorizando a singularidade de cada indivíduo e ressaltando o respeito às 

diferenças inerentes ao ser humano, através da convivência nos contextos relacionais 

dos quais fazem parte.  

- Princípios políticos: garantia dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática.  

O trabalho desenvolvido no CEPI Lobo Guará visa incentivar a autonomia e o 

fortalecimento da autoestima das crianças, com a finalidade de promover o 
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protagonismo infantil, a partir do qual elas aprendem desde cedo que tem um papel 

importante na transformação da sociedade, que é regida por direitos e deveres, 

através dos quais o indivíduo exerce efetivamente sua cidadania. 

- Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

O CEPI Lobo Guará realiza um trabalho no qual as crianças têm experiências 

diversificadas, agradáveis e estimulantes nos diferentes espaços da instituição e fora 

dela. Essa dinâmica cria oportunidades para o desenvolvimento da sensibilidade, da 

apreciação artística e das múltiplas linguagens como forma de comunicação e 

expressão de seus sentimentos, saberes, necessidades, vontades, perspectivas, 

desafios e valores. 

7 – Objetivos:  

A missão do CEPI é oferecer educação infantil de qualidade para crianças de 4 

meses a 5 anos, buscando promover o desenvolvimento integral de cada uma e seu 

protagonismo na construção do conhecimento e da própria história; através da sua 

vivência em um ambiente seguro, digno, onde ela possa desfrutar de uma convivência 

saudável com seus pares e do cuidado de profissionais competentes. São objetivos 

deste CEPI: 

 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; 

 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; 

 Preparar o indivíduo para a vida em sociedade, orientado pelos valores 

da justiça, equidade, igualdade e felicidade por meio do exercício da cidadania, onde 

os direitos e deveres do indivíduo e o respeito à ordem democrática, baseiem a 

formulação de julgamentos; 

 Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao 

espírito inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro das experiências e 

descobertas; 

 Construir os valores da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, formando um indivíduo apto ao exercício 

pleno da cidadania; 
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 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 à ética; 

 Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade de 

cada indivíduo pela vida humana e sobrevivência do planeta, desenvolvendo hábitos e 

atitudes para uma vida sustentável. 

 

8 - Concepções Teóricas:  

O currículo em movimento da educação infantil ressalta que a criança é um ser 

em constituição que, ao apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, 

(re)nasce como ser social. De acordo com o currículo, as crianças são detentoras de 

imensas possibilidades e potencialidades que podem se concretizar nas relações com 

outras crianças e adultos, na exploração de materiais e ambientes, nas diversas 

situações de aprendizagem, na vivência das suas infâncias. 

Os aportes teóricos do currículo, são a Psicologia Histórico-Cultural e a 

Pedagogia Histórico-Crítica, segundo as quais, as crianças são sujeitos ativos, sociais 

e históricos, marcados pelas condições das sociedades em que estão inseridos, ou 

seja, são seres que atribuem sentido e atuam sobre o mundo, fazem história e cultura, 

em meio às relações humanas. 

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

curriculares tomará a prática social das crianças como elemento para a 

problematização diária na sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre 

os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos culturais. 

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 tem início a partir do 

reconhecimento do papel 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. 

O desenvolvimento das crianças é favorecido quando elas 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. 
 

9 - Organização do trabalho pedagógico do CEPI:  
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O trabalho pedagógico é desenvolvido dentro de uma rotina diária que 

contempla os momentos: 

 

 

Atividades de rotina Descreva 

Entrada 
 

As crianças são levadas até a sala, pelos pais. 

Roda de conversa 

Acontece diariamente em todas as turmas, após o café. Na rodinha é feita a Chamada, o 

Quanto somos, o Calendário, a Janela do tempo, a Contação de história e a orientação sobre 

as atividades que serão desenvolvidas no decorrer da manhã. 

Parque 
Após as atividades dirigidas realizadas pelas professoras (turno matutino) e pelas monitoras 

(turno vespertino), as crianças brincam no parque (escorregador, gira-gira, túnel lúdico). 

Sala de Vídeo 

Uma vez por semana, as crianças assistem filmes, vídeos, desenhos e DVDs na sala multiuso. 

Essa atividade é planejada pela professora e está relacionada ao tema trabalhado, na medida 

do possível. 

Contação de histórias 

Diariamente na rodinha, feita pela professora.  

No turno vespertino, feita pelas monitoras. 

Quinzenalmente, na hora do conto, feita pelas professoras e monitoras. 

Brincadeiras dirigidas 

Acontecem brincadeiras planejadas pelas professoras, no pátio, no solário, na sala de 

atividades: esconde-esconde, boliche, entre outras. No turno vespertino, também acontecem 

brincadeiras organizadas pelas monitoras: Escravos de Jó, Dança das cadeiras, entre outras. 

Atividades Motoras 

Conforme escala, uma vez por semana, a professora leva a turma para o pátio (geralmente 

trabalham juntas as turmas de Berçário, as turmas de Maternal I, as turmas de Maternal II, o 

1º e o 2º Períodos. Nesse dia as crianças participam do Circuito Motor (por exemplo: andar 

sobre a corda, pular dentro dos bambolês, passar por dentro do túnel) ou de alguma 

brincadeira dirigida, coordenado pelas professoras, com o suporte das monitoras. 

 Outras atividades acontecem, diariamente, na sala de atividades e no solário: dançar ao som 

de músicas diversas, acompanhar a coreografia feita pela professora, andar de motoca, brincar 

de boliche, corre cutia, entre outras. 

Atividades Livres e Dirigidas 

na Área Verde 

Conforme escala, uma vez por semana, a professora leva a turma para a área verde (na lateral 

da creche). Nesse dia as crianças participam de uma atividade dirigida e depois brincam 

livremente. 

 No turno vespertino, as crianças brincam no gramado, após às 16h. 

Atividades musicais 

Diariamente, na rodinha são cantadas algumas músicas. Em outros momentos, as crianças 

cantam e dançam. Há momentos em que as atividades acontecem ao som de música 

ambiente.  

No turno vespertino, acontecem as rodas de cantoria, onde são cantadas diversas músicas, às 

vezes acompanhadas com instrumentos musicais: chocalho, pandeiro. 
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Refeições 

As crianças fazem cinco refeições diárias: 

- Café da manhã (7h40) 

- Lanche da manhã (9h55) 

- Almoço (12h) 

- Lanche da tarde (14h40) 

- Jantar (16h50) 

Descanso Após o almoço. As crianças são despertadas às14h. 

Higienização /   Escovação / 

Banho 

As crianças sempre higienizam as mãos antes das refeições. 

A escovação acontece após o almoço e o jantar. 

As crianças tomam banho uma vez ao dia, exceto nas situações excepcionais. 

As crianças do Berçário poderão tomar mais banhos, atendendo às especificidades da faixa 

etária. 

 

9.1 - Relação escola-comunidade:  

No decorrer do ano letivo, são realizados quatro Dias Letivos Temáticos, 

previstos no calendário escolar e com tema sugerido pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal. Nesses momentos, são realizadas rodas de conversa, palestras e 

dinâmicas que oportunizem a discussão dos temas propostos; além de apresentações 

das crianças, organizadas pelas professoras. 

São realizadas duas reuniões semestrais para entrega do Relatório de 

Desenvolvimento Individual (RDIA) e dos trabalhos produzidos pelas crianças. 

Também temos os momentos festivos quando os pais são convidados para 

participar. Observamos que as atividades mais apreciadas pelos pais são: Festa da 

Família, Festa Junina e Cantata de Natal. 

10 – Concepções de avaliação:  

Na Educação Infantil, a avaliação deve ter como referência os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento apresentados no Currículo em Movimento, sem 

assumir finalidades educativas e classificatórias. Por meio das brincadeiras e 

interações, os profissionais da educação acompanham como as crianças 

recepcionam suas propostas e como se apropriam do patrimônio cultural da 

humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como desenvolvem a 

criatividade, a imaginação, as experimentações e vivências; com a finalidade de 

responder se e quando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

estão em processo de consolidação. 
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A finalidade básica da avaliação é servir para observar e acompanhar o 

processo de desenvolvimento da criança, para planejar situações, relações ou 

decisões educativas. 

 

10.1 – Estratégias de avaliação: 

As estratégias de avaliação adotadas no CEPI Lobo Guará variam conforme a 

idade das crianças. 

Nas turmas do Berçário I e II, será confeccionado um Livrão com as atividades 

realizadas coletivamente pela turma, abordando cada tema trabalhado no semestre. 

Nas turmas do Maternal I ao 2º Período, será organizado um envelope 

contendo as atividades produzidas pela criança no decorrer de cada semestre. 

Também será confeccionada a Sanfona do Grafismo, com atividades feitas 

mensalmente pelas crianças, evidenciando o desenvolvimento psicomotor das 

mesmas. 

Semestralmente, realizaremos o Conselho de Classe de cada turma, com a 

participação da professora regente, da coordenadora pedagógica e da diretora do 

CEPI, quando será feita uma avaliação dos pontos positivos e dos aspectos que 

precisam ser melhorados para o próximo semestre. 

Ao término de cada semestre, as professoras do Berçário I ao 2º Período, 

elaborarão o RDIA, contendo as informações sobre o desenvolvimento de cada 

criança, no decorrer do semestre letivo. 

 

11 - Organizações curriculares:  

Considerando que estamos formando crianças conscientes, críticas, ativas e 

politizadas, não poderíamos deixar de abordar temas de extrema relevância para a 

nossa 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 em nossa prática diária:  

 Ao compreendermos que através da educação, as crianças têm acesso ao 

conhecimento desenvolvendo-se e tornando-se cidadãs e que todas podem alcançar 

os objetivos educacionais, se forem apropriadamente apoiadas;  

 Ao conscientizar as crianças que as diferenças fazem parte do ser humano, 

ressaltando sua qualidade de “ser único” e que o ser humano é muito maior do que um 

rótulo baseado em uma característica individual que para o outro pode ser vista como 

um defeito;  

 Ao combatermos o bullying, promovendo uma cultura de paz ao ensinar às 

crianças valores como: respeito, amor, tolerância, alteridade;  
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 Ao conscientizarmos as crianças sobre a necessidade de proteger a natureza, 

garantindo nossa sobrevivência, através de atitudes simples como: apagar a luz ao 

sair da sala, não desperdiçar água, não desperdiçar a comida e os materiais;  

 Ao ensinar como combater as doenças que fazem parte do nosso dia a dia 

(Dengue, Zica, Chicungunha, H1N1);  

 Ao ensinar como se comportar no trânsito, possibilitando que muitas vidas 

sejam protegidas. 

Para realizar esse trabalho, contamos com a parceria do SESC, do DETRAN e 

da CAESB que realizam um trabalho educativo com nossas crianças, conforme 

solicitação e agendamento; e do Mesa Brasil que faz a doação semanal de alimentos. 

No CEPI Logo Guará, o trabalho pedagógico desenvolvido é pautado no 

Currículo em Movimento que preconiza que as aprendizagens das crianças devem se 

apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. 

Esses objetivos engendram os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de 

acordo com a BNCC (BRASIL, 2017): 

- Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura 

e às diferenças entre as pessoas; 

- Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros, ampliando e diversificando seu acesso a produções 

culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, 

corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

- Participar ativamente, com adultos e outras crianças, do planejamento e das 

atividades da vida cotidiana; 

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

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, ampliando seus saberes, 

linguagens e conhecimentos; 

- Expressar, por meio de diferentes linguagens, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros de 

conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a 

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

- Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural. 

O atual Currículo em Movimento da Educação Infantil é organizado em campos 

de experiência que propiciam um novo olhar em relação à criança, exigindo que as 

aprendizagens e o desenvolvimento 
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Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, decorrem os cinco campos 

de experiência: 

- O eu, o outro e o nós: este campo de experiência propõe que as crianças 

compreendam e internalizem a organização da sociedade, as diferenças dos grupos 

sociais, as maneiras de viver e de trabalhar, o sentimento de pertencimento aos 

grupos sociais, dentre outros elementos que constituem a vida cultural humana. 

- Corpo, gestos e movimentos: este campo de experiência propõe que as 

crianças explorem movimentos que façam parte do próprio repertório, ampliando-o à 

descoberta de variados modos de ocupação dos espaços com o corpo; e vivenciem 

atividades que lhe possibilitem expressar-se cognitiva e afetivamente em suas 

relações sociais e culturais, entrelaçadas às diversas linguagens e campos de 

experiências trabalhados. 

- Traços, sons, cores e formas: esse campo de experiência propõe que as 

crianças ampliem sua percepção acerca dos contextos envolvidos em seu 

desenvolvimento, valorizando as diversas formas de expressão e linguagens, como as 

artes visuais, a música, a dança e o teatro; desenvolvam seu senso estético e o 

conhecimento de si mesma e dos outros; desenvolvam-se de forma integral. 

- Escuta, fala, pensamento e imaginação: esse campo de experiência propõe 

que as crianças participem criticamente da cultura escrita, exercitando a leitura e a 

escrita de acordo com suas possibilidades, a partir das interações, das linguagens e 

da imaginação. 

- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: esse campo de 

experiência propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, através da 

curiosidade, da exploração, do encantamento, do questionamento, da indagação e do 

conhecimento em relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza. 
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12 - Plano de Ação para implementação do Proposta Pedagógica:  

  

• Gestão pedagógica  

  

Projeto Objetivo Metas Ações Avaliação Responsável Cronograma 

Eu preciso aprender a 

valorizar a escola! 
Desenvolver um 
ambiente acolhedor, 
com a finalidade de 
ampliar o espaço de 
atuação da criança e 
sua percepção do 
mundo, apropriando-se 
da função social da 
escola. 

Oferecer um 

ambiente 

acolhedor para 

100% das 

crianças 

matriculadas 

neste CEPI. 

- Planejamento; 

- Acolhimento com 

dinâmicas, brincadeiras e 

atividades diversas; 

- Exploração do livro: Para 

que serve a escola (Simão 

de Miranda); 

- Construção das regras 

de convivência, junto com 

as crianças; 

- Releitura da obra: Family 

Tree (Romero Britto). 

- De acordo com o 

comportamento de 

alegria e bem estar 

demonstrado pelas 

crianças, durante sua 

permanência diária na 

creche. 

- Coordenadora 

e Professoras 

11  

a 28/02/2019 

Eu preciso aprender que 

a água é um bem 

precioso! 

Entender que somos 

responsáveis pela 

preservação da água. 

Desenvolver em 

90% das crianças, 

uma postura de 

uso consciente e 

sustentável da 

água. 

- Planejamento; 

- Exploração da música: 

Planeta água (Guilherme 

Arantes); 

- Questionamento: Por 

que a Terra é chamada de 

planeta água? 

- Importância da água 

para sobrevivência do ser 

humano; 

- Ciclo da água; 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações de 

cuidado demonstrados 

pelas crianças no 

cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

01 

 a 29/03/2019 
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- Estados físicos da água; 

- Poluição da água e suas 

consequências; 

- Releitura das obras: 

Water Lilies, harmony in 

blue e The bridge at 

argenteuil (Monet). 

Eu preciso aprender que 

tenho valor! 

Promover a construção 

da identidade e o 

desenvolvimento da 

autonomia e da 

autoestima. 

Fortalecer a 

individualidade 

de 90% das 

crianças. 

- Dinâmica do 

autoconhecimento; 

- Exploração da obra: De 

bruxa tenebrosa a fada 

graciosa (Simão de 

Miranda); 

- Construção do móbile: 

Eu; 

- Exploração da obra: 

Minha família é colorida 

(Georgiana Martins); 

- Confecção da árvore 

genealógica; 

- Exploração da música: 

Gente tem sobrenome; 

- Máscaras da 

diversidade; 

- Reflexão: O que preciso 

mudar em mim, para ser 

uma criança melhor? 

- Exploração da história: 

Você é especial (Max 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado, autonomia 

e ações demonstrados 

pelas crianças no 

cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

01  

a 30/04/2019 



22 
 

Lucado); 

- Quadro de 

recompensas; 

- Dinâmica da lixeira; 

- Responsabilidade / 

Protagonismo 

Eu preciso aprender que 

cada família é única! 

Propiciar reflexão sobre 

a estrutura familiar e o 

relacionamento entre 

as pessoas da família, 

trabalhando o respeito 

à diversidade. 

Promover a 

formação de 

valores em 90% 

das crianças. 

- Construção da árvore da 

família; 

- Exploração da obra: O 

livro da família (Todd 

Parr); 

- Diversidade de famílias; 

- Construção do livro da 

família; 

- Participação dos pais em 

momentos planejados; 

- Exploração da obra: 

Quando papai não está 

em casa... (Isabel Pin); 

- Profissões; 

- Exploração da obra: 

Cada um mora onde pode 

(Ziraldo); 

- Tipos de moradia e suas 

características. 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado, valores e 

ações demonstrados 

pelas crianças no 

cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

02  

a 31/05/2019 

Eu preciso aprender a 

cuidar do planeta! 

Adotar posturas de 

cuidado no ambiente 

escolar, em casa e na 

comunidade, 

Desenvolver em 

90% das crianças, 

uma postura de 

cuidado com o 

- Exploração da obra: Azul 

e lindo: planeta Terra, 

nossa casa (Ruth Rocha e 

Otavio Roth); 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações de 

cuidado demonstrados 

- Coordenadora 

e Professoras 

 

 

 

03  
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promovendo interações 

construtivas, justas e 

um ambiente 

sustentável. 

meio. - Construção da árvore da 

vida; 

- Características do 

planeta Terra; 

- Reconhecer tudo que o 

planeta Terra nos 

oferece; 

- Perceber que a vida de 

todos os seres vivos é 

interligada; 

- Entender que nosso 

modo de vida está 

destruindo o planeta; 

- Compreender o que é 

sustentabilidade; 

- Assumir o compromisso 

de cuidar do planeta. 

pelas crianças no 

cotidiano. 

a 28/06/2019 

Eu preciso aprender a 

comer melhor! 

Desenvolver hábitos 

alimentares saudáveis, 

conscientizando-se 

sobre os benefícios de 

cada alimento. 

Adoção de 

hábitos 

alimentares 

saudáveis, por 

90% das crianças. 

- Exploração da obra: 

Amanda no país das 

vitaminas (Leonardo 

Mendes Cardoso); 

- Conhecer os diferentes 

tipos de alimentos, suas 

características e funções; 

- Higienização dos 

alimentos; 

- Importância da 

alimentação saudável; 

- Consequências da má 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações de 

demonstrados pelas 

crianças no cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

01  

a 31/07/2019 
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alimentação. 

Eu preciso aprender a 

preservar o planeta! 

Conscientizar as 

crianças e a 

comunidade escolar 

sobre a importância da 

coleta seletiva do lixo e 

o reaproveitamento dos 

materiais recicláveis. 

Que 90% das 

crianças sejam 

multiplicadoras 

do conhecimento 

adquirido, em 

suas casas e na 

comunidade. 

- Exploração da obra: 

Quem vai salvar a vida? 

(Ruth Rocha); 

- Papel das crianças 

enquanto “educadores” 

dos pais e familiares; 

- Compreender o que é 

lixo; 

- Coleta seletiva; 

- 5 Erres: Repensar, 

Recusar, Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar; 

- Reciclagem; 

- Customização de roupas 

e acessórios. 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado e ações de 
cuidado demonstrados 
pelas crianças no 
cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

01  

a 30/08/2019 

Eu preciso aprender a 

respeitar as regras de 

trânsito! 

Construir valores e 

comportamentos que 

promovam a vivência 

de atitudes seguras no 

trânsito. 

Que 90% das 

crianças sejam 

multiplicadoras 

do conhecimento 

adquirido, em 

suas casas e na 

comunidade. 

- Exploração da obra: A 

menina que parou o 

trânsito (Fabrício Valério); 

- Conhecer os elementos 

do trânsito; 

- Conhecer os sinais de 

trânsito; 

- Conhecer algumas 

regras de trânsito; 

- Pesquisar as causas dos 

acidentes de trânsito; 

- Adoção de postura 

segura no trânsito. 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado e ações de 
cuidado demonstrados 
pelas crianças no 
cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

02  

a 30/09/2019 
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Eu preciso aprender que 

toda criança tem 

direitos! 

Viabilizar um espaço de 

discussão e reflexão 

sobre os  direitos das 

crianças, visando o bem 

comum, o respeito e a 

solidariedade. 

Que 90% das 

crianças sejam 

multiplicadoras 

do conhecimento 

adquirido, em 

suas casas e na 

comunidade. 

- Exploração da obra: Os 

direitos das crianças 

(Eduardo Rocha e Ruth 

Rocha); 

- Conhecer a origem dos 

direitos da criança; 

- Conhecer o ECA; 

- Conhecer os direitos da 

criança; 

- Entender que para cada 

direito, há um dever 

correspondente; 

- Perceber que nem todas 

as crianças podem 

usufruir os seus direitos. 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado, autonomia 
e protagonismo 
demonstrados pelas 
crianças no cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

01 

 a 31/10/2019 

Eu preciso aprender a 

respeitar as diferenças! 

Proporcionar situações 

que priorizem a 

interação entre as 

crianças, promovendo o 

respeito e contribuindo 

para a formação de um 

adulto sem 

preconceitos. 

Promover a 

formação de 

valores em 90% 

das crianças. 

- Exploração da obra: 

Minha família é colorida 

(Georgiana Martins); 

- Conhecer a origem do 

povo brasileiro; 

- Conhecer, valorizar e 

respeitar a cultura e as 

contribuições dos 

europeus, índios e 

negros; para a formação 

do povo brasileiro; 

- Entender que somos 

fruto da história de 

nossos antepassados. 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado, valores e 
ações demonstrados 
pelas crianças no 
cotidiano. 

- Coordenadora 

e Professoras 

01  

a 29/11/20919 
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Eu preciso aprender a 

olhar para o outro! 

Conhecer o verdadeiro 

sentido do Natal, seus 

símbolos e valores. 

Promover a 

formação de 

valores em 90% 

das crianças. 

- Exploração da obra: A 

verdadeira história de 

Papai Noel (Alexandre 

Lobão); 

- Conhecer o verdadeiro 

sentido do Natal; 

- Conhecer os símbolos 

natalinos e seus 

significados; 

- Conhecer e vivenciar os 

valores natalinos. 

De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado, valores e 
ações demonstrados 
pelas crianças no 
cotidiano. - Coordenadora 

e Professoras 

02  

a 19/12/2019 

Sanfona do Grafismo 

Acompanhar o 

desenvolvimento 

psicomotor das 

crianças. 

Que 95% das 

crianças realizem 

as atividades do 

grafismo. 

- Incentivar a expressão 

das crianças através do 

desenho; 

- Entregar folha branca e 

giz de cera; 

- Recolher os desenhos, 

anotando as colocações 

feitas pelas crianças; 

- Montagem da sanfona 

do grafismo, no final do 

ano; 

- Entrega da sanfona do 

grafismo para os pais,  na 

reunião do 2º semestre. 

De acordo com o 
desenvolvimento de 
cada criança expresso 
através dos desenhos 
feitos, mensalmente, no 
decorrer do ano. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Mensalmente 

Hora do Conto Desenvolver a 

criatividade, o senso de 

apreciação e a 

expressão corporal das 

Que 100% das 

crianças 

assistam, 

participem e 

- Elaboração de escala de 

apresentação; 

- Escolha da história; 

- Distribuição dos 

De acordo com a 
apreciação e a atenção 
das crianças no decorrer 
das apresentações. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Quinzenalmente 
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crianças. apreciem as 

dramatizações 

apresentadas na 

Hora do Conto. 

personagens; 

- Confecção do figurino e 

cenário; 

- Ensaio; 

- Apresentação. 

Cozinha Experimental 

Incentivar os hábitos de 

alimentação saudável. 

 

 

 

Que 85% das 

crianças 

desenvolvam 

hábitos 

saudáveis de 

alimentação. 

- Planejamento; 

- Preparação prévia da 

receita (cozinha); 

- Organização das 

crianças; 

- Escolha das crianças que 

auxiliarão a nutricionista 

na preparação da receita; 

- Degustação. 

De acordo com a 
mudança de hábitos 
alimentares das crianças. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Mensalmente 

Hora Cívica 

Cultivar o respeito aos 

símbolos nacionais. 

Que 100% das 

crianças 

participem da 

Hora Cívica, 

demonstrando 

postura de 

respeito à 

Bandeira e ao 

Hino Nacional. 

- Elaboração de escala; 

- Organização do 

momento pela professora 

da turma responsável; 

- Organização de todas as 

crianças no pátio; 

- Realização da Hora 

Cívica. 

De acordo com o 
comportamento das 
crianças no decorrer da 
Hora Cívica. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Semanalmente 

Sacola da Leitura 
Incentivar o hábito de 

leitura das crianças e 

promover a 

participação familiar no 

processo educativo. 

Que 100% das 

crianças 

participem da 

atividade, pelo 

menos uma vez. 

- Confecção da sacola; 

- Organização do material 

que será enviado 

(caderno e giz de cera); 

- Escolha do livro que será 

enviado; 

De acordo com o 
interesse, participação e 
cuidado das crianças e 
familiares. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Semanalmente 
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- Escolha da criança que 

levará a sacola; 

- Envio da sacola; 

- Recebimento da sacola; 

- Socialização da 

atividade. 

Como estou me 

sentindo hoje 

Promover a escuta 

sensível das crianças. 

Que 100% das 

crianças 

reconheçam e 

expressem seus 

sentimentos. 

- Confecção das carinhas 

que expressam os 

sentimentos, em EVA; 

- Organização das crianças 

na rodinha; 

- Incentivo à participação 

das crianças; 

- Cada criança escolhe 

uma carinha que 

representa como ela está 

se sentindo no momento 

e explica por que está se 

sentindo assim;  

- Escuta sensível. 

De acordo com a 
participação e 
autenticidade das 
colocações feitas pelas 
crianças. 

 

 

- Coordenadora 

e Professoras 

Semanalmente 

Momento da Gratidão 

Ensinar as crianças a 

serem gratas por todas 

as conquistas. 

Que 100% das 

crianças 

aprendam a 

reconhecer e 

agradecer pelas 

oportunidades e 

experiências 

cotidianas. 

- Organizar as crianças na 

rodinha; 

- Promover uma reflexão 

da turma sobre os 

aprendizados e 

conquistas no decorrer da 

semana; 

- Incentivar cada criança a 

agradecer por algo que 

De acordo com a 
participação e 
autenticidade das 
colocações feitas pelas 
crianças. - Coordenadora 

e Professoras 
Semanalmente 
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tenha vivenciado naquela 

semana. 

Leitura dos Murais 

Promover a expressão 

oral das crianças. 

Que 100% das 

crianças 

participem da 

atividade, 

apreciando os 

trabalhos 

expostos, 

expondo suas 

opiniões e 

conhecimentos 

adquiridos. 

- Organizar a turma; 

- Fazer um passeio pela 

creche, observando e 

comentando os trabalhos 

expostos; relacionando-os 

aos temas trabalhados. 

De acordo com o 
interesse, participação e 
conhecimentos 
demonstrados pelas 
crianças durante a 
atividade. - Coordenadora 

e Professoras 
Mensalmente 

Partilha do 

Conhecimento 

Promover a expressão 

oral das crianças. 

Que 90% das 

crianças 

participem da 

atividade, 

demonstrando 

autonomia e 

domínio dos 

assuntos 

abordados. 

 

- Reflexão com a turma 

sobre os conhecimentos 

adquiridos no decorrer do 

mês; 

- Organizar com cada 

turma, uma 

“apresentação” sobre o 

que eles aprenderam; 

- Combinar a visita à outra 

turma com a professora, 

previamente; 

- Durante a visita, 

partilhar os 

conhecimentos 

adquiridos com os colegas 

e ouvi-los sobre o que 

De acordo com o 
interesse, participação e 
conhecimentos 
demonstrados pelas 
crianças durante a 
atividade. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Mensalmente 
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eles aprenderam. 

Comemoração dos 

Aniversariantes 

Valorizar a autoestima 

das crianças. 

Que 95% das 

crianças 

participem da 

atividade, 

sentindo-se 

valorizadas. 

- Elaboração da escala; 

- Reunião da equipe 

responsável: 

- Escolha do tema; 

- Confecção da 

ornamentação; 

- Elaboração do cardápio; 

Preparação dos 

alimentos; 

- Ornamentação; 

- Realização do evento. 

De acordo com a 
participação e alegria 

das crianças no decorrer 
da atividade. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Trimestralmente 

Dia do Brinquedo 

Promover a interação 

entre as crianças. 

Que 100% das 

crianças tragam 

um brinquedo no 

dia determinado 

para brincar com 

os colegas. 

- Comunicado para os 

pais; 

- Trabalhar os 

combinados com as 

crianças para que elas só 

tragam o brinquedo no 

dia estipulado. 

- Tempo na rotina para 

que as crianças possam 

brincar com os 

brinquedos trazidos de 

casa. 

De acordo com a 
participação e alegria 
das crianças no decorrer 
da atividade. 

- Coordenadora 

e Professoras 
Semanalmente 

Plenarinha Vivenciar o brincar 

como ferramenta para 

aprender, desenvolver e 

expressar-se de 

maneira integral. 

Que 100% das 

crianças 

vivenciem no 

cotidiano as 

atividades 

- Participar da formação 

sobre a Plenarinha 

(equipe gestora); 

- Formação das 

professoras; 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado e ações 
demonstrados pelas 
crianças no cotidiano. 

- Secretaria de 

Educação/DF, 

Coordenadora e 

Professoras 

Anualmente 
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Vivenciar as infinitas 

possibilidades das 

histórias, de forma a 

colaborar para o 

protagonismo e o 

desenvolvimento 

infantil. 

propostas e 

participem da 

confecção das 

atividades que 

serão 

apresentadas na 

Plenarinha. 

- Reunião para 

planejamento das 

atividades que serão 

realizadas no CEPI; 

- Contação de diversas 

histórias, utilizando 

recursos variados; 

- Confecção de livros, a 

partir do material 

produzido pela criança. 

- Realização da Plenarinha 

Local e Regional. 

  

  

• Resultados educacionais  

  

Objetivo Metas  Ações  Avaliação Responsáveis Cronograma 

Promover o 

desenvolvimento integral 

das crianças atendidas, 

oportunizando a vivência 

de experiências variadas. 

90% das crianças 

alcançando os objetivos 

previstos no currículo 

em movimento. 

  - Promover formação 

continuada dos 

professores. 

- Acompanhar, avaliar e 

intervir no processo de 

construção do 

conhecimento pelas 

crianças o, assegurando 

seu desenvolvimento. 

De acordo com o 

desenvolvimento das 

crianças.  

Coordenação e 

Professoras 

Mensal 
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Ter o reconhecimento dos 

pais sobre o trabalho 

pedagógico realizado no 

decorrer do ano. 

90% dos pais reconheçam 

o resultado do trabalho 

pedagógico no 

desenvolvimento de seus 

filhos. 

- Promover formação 

continuada dos 

professores. 

- Acompanhar, avaliar e 

intervir no processo de 

construção do 

conhecimento pelas 

crianças o, assegurando seu 

desenvolvimento. 

- Chamar a família sempre 

que necessário para alinhar 

ações em prol do 

desenvolvimento da 

criança. 

Mediante questionário 

aplicado no término dos 

semestres letivos. 

Professores  e 

Coordenadora 

Pedagógica 

Semestral 

 

• Gestão participativa  

  

Objetivos  Metas Ações   Avaliações  Responsáveis Cronograma 

 Promover a participação 

efetiva dos pais no 

trabalho desenvolvido 

pela creche. 

Envolver 85% das 

famílias 

- Aprimoramento 

da comunicação 

com a família. 

- Divulgação de 

fotos com as 

atividades 

desenvolvidas 

pelas crianças, nos 

murais da creche. 

- Feedback 

 

 

  

-Realizar questionário e 

debate avaliativo. 

- Maior proximidade dos 

pais 

Direção  e 

Coordenação 

Pedagógica 

Anual 
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rotineiro do 

desenvolvimento 

das crianças. 

- Momentos que 

envolvam a 

participação das 

famílias 

 

• Gestão administrativa  

  

Objetivos  Metas  Ações  Avaliações  Responsáveis  Cronograma  

Orientar a equipe para 

trabalhar de acordo com o 

previsto nos documentos 

normativos e orientações 

da mantenedora. 

Envolver 100% de toda 

a equipe. 

Intervenção  Atendimento  individual; 

observação em sala e estudo de caso.  

Direção  e 

coordenação 

pedagógica 

Anual 

 

• Gestão financeira  

  

Objetivos  Metas  Ações  Avaliações  Responsáveis  Cronograma  

Administrar os recursos 

financeiros oriundos do 

convênio firmado com a 

SEEDF.  

Pagar 100% de todas as 

despesas, conforme as 

metas estabelecidas no 

convênio. 

Elaboração de prestação 

de contas de acordo com 

a legislação específica. 

Mensal  Coordenador  

Administrativo  

Bimestralmente  
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• Gestão de Pessoas   

  

Ponto de Atenção  

Questões individuais das crianças, conflitos internos envolvendo a família, carência afetiva da 

criança, a violência, conturbações socioeconômicas, crise de valores, influência da mídia, etc. 

Objetivo  

Trabalhar aspecto psicossocial, emocional, comportamental, aprendizagem e outros casos de acordo 

com a necessidade.  

Meta  

Garantir 100% da participação de todos os envolvidos para garantir o desenvolvimento e segurança da 

criança.  

Ações  Avaliação  

Intervenção  Atendimento individual; observação em sala e 

estudo de caso.  

Responsáveis  Cronograma  

Direção e coordenação pedagógica  Anual 

Ponto de Atenção  

Orientar os pais acerca de pontos importantes na hora de educar e dar limites aos filhos.  

Objetivo  

Fornecer aos pais informações sobre formas de educar e impor limites fundamentais para a 

convivência na família, na creche e em sociedade. 

Metas  

Garantir 90% do envolvimento dos pais na educação e cuidado com os filhos.  

Ações  Avaliação  

Intervenção  Realizar intervenção.  

Responsáveis  Cronograma  

Coordenação pedagógica  Anual 

Ponto de Atenção  

Auxiliar no processo educacional, de maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento de todos os 

alunos no que se refere ao aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, 

atuando principalmente no âmbito dos temas transversais: ética, cidadania, saúde, meio ambiente.  

Objetivo  

Dar o suporte para o planejamento de atividades que serão desenvolvidas em sala. 
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Metas  

Garantir 100% de suporte aos professores.  

Ações  Avaliação  

Realização de intervenção  Atendimento individual. 

Responsáveis  Cronograma  

Coordenação pedagógica  Anual  

Ponto de Atenção  

Ficar atento a todas as pessoas que entram e saem da instituição e prestar informações e orientações 

aos visitantes sobre os setores da instituição educacional, entre outros. 

Objetivos  

Zelar pela segurança individual e coletiva de todos que se encontram na instituição.  

Metas  

Garantir 100% de segurança no ambiente escolar.  

Ações  Avaliação  

Manter segurança, fechar e guardar equipamentos e 

chaves da instituição e auxiliar nos serviços cor 

relatados á sua função.  

Observação da comunidade em geral.  

Responsáveis  Cronograma  

Porteiros  Diariamente  

Ponto de Atenção  

Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com as orientações da nutricionista, atentando para 

a observação dos hábitos de higiene de todos funcionários da cozinha. 

Objetivos  

Oferecer alimentação saudável e de qualidade para as crianças.  

Metas  

Garantir 100 % de qualidade na alimentação, objetivando  a saúde física das crianças. 

Ações  Avaliação  

Preparar os alimentos; Organização e distribuição de 

alimento; Estocagem adequada dos alimentos  
São realizadas pela nutricionista através da 

observação da saída dos alimentos, da  
aceitabilidade por parte das crianças  

Responsáveis  Cronograma  

Cozinheira e nutricionista  Durante o ano letivo  
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Ponto de Atenção  

Manter o ambiente limpo e adequado para as crianças. 

Objetivos  

Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios e demais dependências da 

entidade.  

Metas  

Garantir 100% do ambiente escolar limpo.  

Ações  Avaliação  

Realizar trabalhos de limpeza em peças e móveis 

diversos, lavagem de pisos e parede em geral, 

limpeza de tapetes, capachos e enceramentos de 

pisos etc.  

É realizado pela diretora pedagógica através 

de documento que relata a situação da 

instituição. 

Responsáveis  Cronograma  

Diretora pedagógica e serviços gerais  Durante o ano letivo  

Ponto de Atenção  

Cozinha experimental 

Objetivos  

Promover a educação alimentar e nutricional das crianças. 

Metas  

Aumentar em 80%  a aceitação de alimentos saudáveis por parte das crianças.  

Ações  Avaliação  

Apresentação dos alimentos; cozinha experimental; 

brincadeiras lúdicas; vídeos e contações de histórias 

acerca do tema.  

Identificar as preferências alimentares e 

conscientizar sobre a importância da boa 

alimentação.  

Responsáveis  Cronograma  

Nutricionista juntamente com as monitoras e 

professoras  
Mensalmente   

  

  

13 - Acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica:  

O acompanhamento da Proposta Pedagógica do CEPI Lobo Guará é baseado em 

reflexões sobre as ações educativas desenvolvidas na instituição. Tais reflexões 

acontecem nas reuniões de coordenação, nos encontros com a comunidade escolar, na 

busca pelo aprimoramento dos serviços prestados. 
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A implementação da Proposta Pedagógica da Instituição é avaliada em diversos 

momentos: nas reuniões de coordenação, nos dias destinados à formação, na Avaliação 

Institucional e nos Dias Letivos Temáticos. 

As observações são registradas por todos os atores envolvidos no cotidiano educacional. 

Cada segmento elabora suas observações de acordo com suas atribuições e 

competências. Feito isso, os dados são registrados e analisados, promovendo as 

intervenções necessárias no decorrer do ano letivo. 
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