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Apresentação 
 

Organismo Vivo! Esta expressão traduz muito bem o processo de 

concepção do presente Projeto Político Pedagógico do Centro de Educação 

Infantil 316 Norte. Apesar do contexto difícil provocado pela crise planetária em 

virtude da pandemia de Covid-19, mães, pais, professores, outros membros da 

comunidade escolar e gestores participaram ativamente da criação coletiva 

desta peça norteadora das atividades educacionais para o ano de 2020. 

Aqueles que tiverem a oportunidade de ler este documento poderão 

conhecer um pouco mais profundamente a egrégora da nossa comunidade, 

nossa forma de pensar, de sentir, e de atuar no mundo. A riqueza da diversidade 

da comunidade, que reúne famílias do Paranoá, Itapoã, comunidades indígenas 

e até famílias sem-teto; os princípios norteadores do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal; e a inspiração na Pedagogia Waldorf constituem o caldo de 

cultura para o desenvolvimento desse organismo vivo. 

O pulsar e o respirar desse trabalho parte dos ritmos e linguagens próprias 

das crianças, o coração da comunidade. Os tempos e espaços são organizados 

intencionalmente para que elas exerçam e constituam seu protagonismo em 

diálogo constante com sua individualidade, respeito e valorização de sua cultura 

e abertura confiante ao mundo e aos saberes acumulados pela humanidade. As 

bases para isso, são os eixos da brincadeira e da interação, que norteiam nosso 

currículo. “As crianças atribuem sentido e atuam sobre o mundo, fazem história 

e cultura, em meio às relações humanas.” (p. 23). Em tempos de crise, a 

construção do protagonismo infantil acontece pela visão da criança como sujeito 

de direitos e produtor de cultura, somada a busca pela escuta sensível de sua 

expressão integral e integrada a seu contexto social, histórico e político, 

acrescida ainda da ação reflexiva e propositiva de educadoras(es) e famílias 

engajados em educar-se em comunhão.  

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

Centro de Educação Infantil 316 Norte  

 

 

 

Todos tivemos que nos reinventar e usar as novas Tecnologias de 

Informação e de Comunicação (TIC) para manter o vínculo com a comunidade, 

discutir os temas estruturantes do Projeto Político Pedagógico e redigir o 

presente documento. Valeram a penas as inúmeras horas dispendidas na frente 

do computador ou do celular, por meio do Whatsapp, Google meet e do Zoom. 

O processo teve início ainda em fevereiro, quando foi realizada uma 

Assembleia Escolar, na qual foi escolhido o tema gerador para o ano de 2020: 

“Brasília: patrimônio tekoha”, que significa lugar saudável, onde somos o que 

somos. Foram também definidos o calendário escolar e os ritmos anuais. Em 

seguida, outra assembleia designou uma comissão responsável pela elaboração 

e estruturação do processo de concepção do Projeto Político Pedagógico. Foram 

constituídos cinco grupos de trabalho para discussão e aprofundamento dos 

conteúdos. Finalmente, o Projeto Político Pedagógico foi e aprovado em nova 

assembleia. Todo o processo contou com a participação de famílias, 

professores, orientadora e carreira assistência. 

O projeto “Estreitando os Laços”, que se constituía em uma estratégia de 

aproximação da escola com as famílias, passou a ser essencial para que o 

processo de ensino aprendizagem possa acontecer no atual contexto de crise 

sanitária. Como estamos tratando de educação de crianças de quatro e cinco 

anos de idade, pais, mães e demais responsáveis são elos fundamentais para 

que o processo educacional possa acontecer. 

O Espaço da Fraternidade é outro projeto que teve a oportunidade de se 

concretizar, tomar forma e ganhar espaço. Logo no início da crise, a equipe 

gestora coordenou campanha de doações de alimentos e bens de primeira 

necessidade. Em três meses de atuação, foram distribuídas mais de 150 cestas 

básicas para famílias da própria comunidade escolar colocadas em situação de 

necessidade a partir da crise econômica gerada pelos problemas sanitários. 
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Um aspecto fundamento para o bom resultado dos trabalhos de 

elaboração desta peça foram os ritmos das reuniões virtuais realizadas durante 

todo período da crise.  

Apesar da interrupção das atividades escolares presenciais, desde março, 

a equipe gestora se reuniu pelo menos duas vezes ao dia e os professores se 

reuniram semanalmente para realização de estudos e atividades salutogênicas.  

Redigimos não um documento burocrático para cumprir uma exigência 

formal. Na verdade, concebemos, com esforço e com carinho, um guia para 

atuação e transformação da realidade por meio da educação pública de 

qualidade. Boa leitura!. 

          

 

Histórico da Unidade Escolar 

O CEI 316 Norte nasceu em 1984 com o nome de Escola Classe 316 

Norte. Desde 2013, pelo decreto publicado no DODF Nº 74, de 11 de abril (2013), 

a escola passou a ofertar os anos finais do ensino fundamental e CDIS (Classe 

Distorção Idade Série), levando a escola a atender demandas de outras regiões 

administrativas do Distrito Federal, em vulnerabilidade. Contudo, a referida 

implementação do Centro de Ensino Fundamental não foi harmônica, trouxe 

certo incômodo a alguns moradores da vizinhança, que observaram mudanças 
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do perfil discente. No final do ano letivo de 2016, a comunidade escolar recebeu 

novamente a notícia de mais uma mudança, dessa vez, passaria a ofertar, no 

ano seguinte, a primeira etapa da educação básica, a Educação Infantil, para 

atender a demanda reprimida de localidades como Varjão, Paranoá e Itapoã. Em 

relação ao ano de 2017, relatos apontam que essa transição foi bastante 

complicada, tanto em relação à estrutura física, como, por exemplo, banheiros 

não adaptados à nova faixa etária atendida, quanto no que tange à visão 

pedagógica da equipe gestora que havia sido eleita em 2016, quando a escola 

ainda atendia ao CEF e que, portanto estava mais alinhada ao contexto e 

realidade das crianças maiores. 

 Em relação às concepções educativas e à receptividade à nova demanda 

de atendimento da unidade escolar, segue trecho dos Projetos Políticos 

Pedagógicos escritos durante esse período de transição. “A concepção 

educativa que assumimos para este ano de 2018 vai ao encontro da fala do 

mestre Paulo Freire “não haveria existência humana sem a abertura de nosso 

ser ao mundo, sem a transitividade de nossa consciência” (1996, p. 88). Sendo 

assim, acreditamos que toda existência humana depende de um processo de 

abertura onde os sujeitos, por meio da interação com o outro, constroem sua 

subjetividade e juntos produzem o conhecimento. Tal concepção educativa 

Freiriana constitui, para nós, um elo fundamental, pois estamos diante de uma 

nova realidade “educar crianças de 3 a 6 anos”, o que requer outra prática 

educativa, tendo em vista que essa Unidade Escolar atendia, até o ano de 2016, 

às etapas do Ensino Fundamental. Desse modo, nos abrimos a este novo 

contexto com a certeza de que o comprometimento com as políticas públicas de 

educação será o elemento basilar para garantia de aprendizagens, 

desenvolvimentos e descobertas para todo. (PPP do CEF 316 Norte 2018, p.1,2).  
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No ano de 2017, a partir de um curso ofertado desde 2016 pela Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE) de Introdução à 

Pedagogia Waldorf, algumas inspirações e elementos desse enfoque 

pedagógico chegaram ao universo da escola. Neste ano, uma família advinda de 

uma escola Waldorf e com muita abertura e disposição ao trabalho dialógico, 

propositivo e pró-ativo, também contribuiu para semear um olhar mais 

humanizado para a primeira infância. No ano de 2018, cinco professoras 

concursadas da rede (três via concurso de remanejamento) e uma professora de 

contrato temporário com formação em Pedagogia Waldorf (pela Federação das 

Escolas Waldorf do Brasil) vieram trabalhar nesta unidade escolar. Este grupo 

de professoras desde 2016 também é responsável por ministrar cursos de 

formação sobre a pedagogia Waldorf na EAPE, tendo formado por volta de 150 

professores(as) na rede.  

As professoras citadas juntamente com um grupo de pessoas 

organizadas da sociedade civil, entre elas uma professora da Universidade de 

Brasília, haviam protocolado um documento na SEEDF, em 2012, pedindo à 

referida secretaria uma unidade escolar para desenvolverem um projeto piloto 

de escola inovadora no Distrito Federal. Esta iniciativa está amparada em um 

dos princípios da LDB, que devem nortear todo o sistema de ensino brasileiro, 

dentre os quais se destaca o “pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas”. O presente projeto traz como objetivo geral: Educar e cuidar de 
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crianças de acordo com os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais e 

com base na Pedagogia Waldorf, proporcionando a elas, independente de sua 

origem, condição social ou econômica, uma educação que lhes faculte o 

desenvolvimento harmonioso das capacidades físicas, emocional e cognitiva do 

ser humano. Esse documento protocolado ressalta ainda as consonâncias 

pedagógicas com o Currículo em Movimento da SEEDF e esclarece que a práxis 

pedagógica de inspiração na Pedagogia Waldorf respeitará os pressupostos 

teóricos adotados pela SEEDF.  

Vale ressaltar que o grupo de professoras com formação em Pedagogia 

Waldorf,  não veio à escola para desenvolver o projeto citado e sim para trabalhar 

inspiradas em princípios significativos conquistados em sua formação 

continuada que estão em sintonia com o Currículo em Movimento e demais 

documentos norteadores da educação brasileira. Desde sua chegada, buscam 

desenvolver seu trabalho com as crianças, as famílias e nos espaços da 

coordenação pedagógica pautadas numa práxis dialógica com a realidade 

multifacetada que compõe a realidade escolar. Vale ressaltar que os projetos 

“Estreitando Laços”, “Passeando pela Cidade e pela casa” e “Arte e 

Salutogênese”, que compõe o presente Projeto Político Pedagógico, são 

inspirados em fundamentos e práticas presentes em Escolas Waldorf do mundo 

inteiro há mais de cem anos,  se conectam com objetivos de formação 

comunitária expressos na Lei de Gestão Democrática  e se constituem  como 

relevante e necessário fomento à saúde das pessoas da comunidade escolar. 

 Entre os anos de 2018 e 2019, um expressivo número de famílias 

manifestou interesse e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com 

inspiração na Pedagogia Waldorf, no que se refere ao olhar cuidadoso aos ritmos 

da infância e à valorização dos elos comunitários para a formação humana. O 

ano de 2019 foi de grande movimento no CEI 316 Norte, uma vez que aumentou 

significativamente o número de famílias interessadas na inspiração Waldorf, que 

tem como princípio a parceria e o envolvimento das famílias na construção 
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educativa. Além disso, a escola recebeu crianças de famílias que já tinham filhos 

na Escola Classe 115 norte, e que, tinham, portanto, vivência de participação e 

envolvimento no cotidiano escolar. Esse registro faz-se importante, uma vez que 

estas famílias contribuíram sobremaneira na conquista de espaços democráticos 

previstos na lei de gestão democrática. Desta maneira, além da busca por uma 

educação mais humanizada, havia uma anseio em comum de muitas famílias, 

pela construção de uma comunidade escolar viva e participativa. 

Depois que o Projeto Político e Pedagógico foi enviado à Regional de 

Ensino e estava praticamente pronto, em maio de 2019, as reuniões dos 

professores das quartas-feiras (coletivas) receberam inúmeras visitas da equipe 

da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto para tratar do PPP da 

escola. Mesmo se tratando de um projeto piloto inspirado na Pedagogia Waldorf 

e que dialoga com o Currículo em Movimento, e devido ao pouco conhecimento 

acerca deste projeto inovador, as reuniões não conseguiram chegar em um 

denominador comum e, em agosto, o corpo pedagógico toma conhecimento do 

seguinte despacho, de 23 de agosto de 2019 oriundo da Regional de Ensino que 

dizia: 

Ao CEI 316 Norte, Tendo em vista à manutenção das referências da 
Pedagogia Waldorf que permeia a proposta pedagógica do CEI 316 Norte, 
nos termos do documento ID SEI 26939167 esta Coordenação Regional 
de Ensino orienta que as atividades desempenhadas no âmbito escolar, 
obedeçam exclusivamente, aos princípios estabelecidos no currículo em 
Movimento do Distrito Federal – Educação infantil, inclusive no que tange 
à organização do trabalho pedagógico e eixos transversais  

O despacho termina citando o artigo 180 da Lei complementar 840  que 

se refere aos deveres do servidor público. Em setembro de 2019, nove 

professoras efetivas do CEI 316 Norte foram convocadas para uma oitiva na 

Corregedoria de Educação com a finalidade de assinarem um TAC – Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta Administrativo com as seguintes 

considerações:  
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 Considerando que as denúncias chegaram ao conhecimento desta 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 10/06/2019, por 

meio do memorando nº 697/2019, expedido pela Coordenação Regional 

de Ensino do Plano Piloto, Doc. SEI-GDF nº 23599406, de que a 

Compromissária supostamente teria praticado a conduta de ter adotado 

práticas pedagógicas que se diferem da prática autorizada para a 

educação infantil, no âmbito desta Secretaria de Estado da Educação, de 

forma que ocasionaram conflitos internos, que também abrangeram a 

comunidade escolar, mesmo supostamente não tendo agido com outro 

propósito, ou má fé, mas uma vez que descumpriu determinações 

superiores para a não utilização de atividades “ inspiradas” nos princípios 

da “ Pedagogia Waldorf”, no âmbito escolar  

Em outubro, depois de muito desgaste físico, emocional e intelectual para 

as nove professoras prejudicadas, o processo foi arquivado. Vale ressaltar que 

o processo foi arquivado depois que a SEEDF se posicionou favorável à 

continuidade do trabalho pedagógico com a inspiração metodológica na 

Pedagogia Waldorf, além de aprovar o PPP do CEI 316 Norte (Despachos SEI- 

GDF SEE/SUBEB/DIINF -20/09/2019) e também instituir um grupo de trabalho 

com os seguintes objetivos:  

Art. 2º O Grupo de Trabalho terá o objetivo de: I - apoiar a Unidade Escolar 

CEI 316 Norte na implementação da Proposta Pedagógica, com o intuito 

de acompanhar e subsidiar a materialização do Currículo em Movimento 

do Distrito Federal e demais documentos normativos em que esta 

Secretaria de Educação se fundamenta, na possível interlocução com a 

Pedagogia Waldorf como metodologia pedagógica, garantindo o 

cumprimento das normas legais da SEEDF. II- disponibilizar instrumentos, 

orientações e recursos pedagógicos, que estiverem à disposição, para 

auxiliar o CEI 316 Norte na implementação de sua Proposta Pedagógica. 

III- realizar estudos e debates na Unidade Escolar CEI 316 Norte para 

viabilizar a implementação de sua Proposta Pedagógica. IV- promover a 

elaboração do Plano de Ação da Organização do Trabalho Pedagógico 

para o ano letivo de 2020, conjuntamente com os profissionais da 

educação do CEI 316 Norte.” (DODF - 7 de novembro de 2019) 

  No fim do mês de novembro, a chapa que defendia o Projeto Político 

Pedagógico com inspiração na Pedagogia Waldorf ganha a eleição, com 

expressiva participação da comunidade escolar (40% das famílias e 100% dos 

funcionários). 
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O ano de 2020 iniciou-se, então, com a gestão da chapa eleita em 2019. 

A atual gestão começou o ano materializando a inspiração na Pedagogia  

Waldorf, por meio das práticas pedagógicas definidas no PPP de 2019. A escola 

começou seus trabalhos em 2020 com algumas mudanças nos espaços físicos 

que possibilitaram maior vínculo entre famílias, crianças e servidores da unidade.  

É necessário dizer que era notório a quem visitasse ou chegasse no CEI 316 

Norte, e aos que ali se encontravam trabalhando, um clima de muito entusiasmo 

e empolgação com as mudanças. O parque foi reformado, recebendo um amplo 

tanque de areia construído com super-adobe e novos balanços. Criou-se outro 

parque interno, com aquisição de pirâmides de bambu. A escola recebeu nova 

pintura, incluindo áreas com tinta de quadro negro, para que as crianças  

desenhem livremente nos horários de entrada e saída dos turnos escolares. 

Além disso, foi criado um ambiente de acolhimento das famílias (Espaço da 

Fraternidade). Todos os profissionais e  a comunidade estavam dispostos e 

animados. Contudo, algo inesperado aconteceu, em 12 de março (Portaria nº 61, 

de 23 de março de 2020), repentinamente, o Governo Distrital decretou a 

suspensão das atividades escolares por tempo indeterminado, devido à crise 

planetária causada pela pandemia de Covid-19.  
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A partir desse momento, a equipe do CEI estruturou novas formas de 

interação para as crianças manterem o vínculo com a escola e para contribuir 

para a manutenção da saúde física e emocional da comunidade escolar: 

conversas com  especialistas sobre coronavírus,   palestra sobre o ritmo 

saudável para as crianças; encontros virtuais semanais com a crianças  e 

reuniões de estudos com os profissionais da escola. Também, se colocou em 

prática o princípio da solidariedade, com uma campanha para arrecadação de 

alimentos e materiais de limpeza para doação às famílias da comunidade 

afetadas pela crise.   
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Diante disso, esta comunidade escolar reconhece a importância do 

caminho percorrido institucionalmente de articulação e aprovação pedagógica 

do projeto descrito acima, da conquista de um espaço formativo na EAPE assim 

como da demanda concreta da sociedade civil por uma educação mais 

humanizada. Ao se construir um espaço escolar pautado em princípios éticos, 

estéticos e políticos citados no currículo em movimento, busca-se novas 

perspectivas para atender a primeira infância,  garantindo espaços democráticos 

de gestão e participação. Este processo constituído no CEI 316  Norte é 

dialógico, dinâmico e desafiador assim como a crise planetária  é um período 

desafiador para o Planeta Terra,  exigindo uma nova postura no  cuidado com 

as pessoas,  com as relações interpessoais e  o zelo com o espaço em que 

vivemos. 
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gestaocei316n@gmail.com  

 
CNPJ 00720359000133 

 
Instagram cei316norte 

 
You tube CEI 316 Norte 
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Orientadora 

pedagógica 

Yasmine Schuabb 

 

 

PROFESSORES REGENTES E COMPONENTES CURRIRCULARES 
 

PROFESSORES COMPONENTES 

CURRICULARES 

LUCIMARA OLIVEIRA SILVA 1º PERÍODO “A” MATUTINO 

OSMAYNA MILENA OLIVEIRA 1º PERÍODO “B” MATUTINO 

MARIA DO SOCORRO CRUXEN MARRA 1º PERÍODO “C” MATUTINO 

SIMONE CRISTINA RAMOS HONORATO 1º PERÍODO “D” MATUTINO 

TEREZA MARQUES CARDOSO DA SILVA 2º PERÍODO “A” MATUTINO 

LUCINEY SOARES REIS 2º PERÍODO “B” MATUTINO 

NILDA CHIANCA ROMERO 2º PERÍODO “C” MATUTINO 

ALESSANDRA GONCALVES DE ALMEIDA 2º PERÍODO “D” MATUTINO 

LIDIA DA CONCEICAO CARVALHO FELIPE 2º PERÍODO “E” MATUTINO 

ANA PAULA DE SOUSA MOREIRA 1º PERÍODO “A” VESPETINO 

SWELLEN ASSUNCAO DINIZ 1º PERÍODO “B” VESPETINO 

CATHERINE ALESSA MARCIA DE MORAES 1º PERÍODO “C” VESPETINO 

DANIELA DA SILVA BARBOSA DE JESUS 1º PERÍODO “D” VESPETINO 

FABIANA MATTOSOS LORENCO 2º PERÍODO “A” VESPETINO 

ELYSANGELA LOPES COCOVIK 2º PERÍODO “B” VESPETINO 

PRISCILA LAUANE GUIMARAES 2º PERÍODO “C” VESPETINO 

KARLA STEPHANIE SOUSA DOS SANTOS 2º PERÍODO “D” VESPETINO 

MICHELI ALIQUI DA ROSA 2º PERÍODO “E” VESPETINO 

SAMANTHA ARAUJO HERRERO 
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PROFESSOR(A/ES/AS) COLABORADOR(A/ES/AS) 

CLARICE VALADARES DURAES 

MARILIA SILVA ESCOBAR 

MARISA PEREIRA DE ARAUJO 

VERA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA 

 

Educador(a/es/as) Social(is) Voluntário(a/os/as): 

Josilene maria de oliveira dos santos 

Giselia dos santos 

Marilucia barrionuevo claudino 

Amanda do nascimento gomes 

 

Vigilantes:  

Jackson Henrique Pereira Machado 

Jhonata Junior Dos Santos Rosa 

Lucio Moreira 

Willian dos Santos Rodrigues 

 

Merendeiras: 

Maria Betania Paes De Assis 

Raquel Lapa Da Silva – licença maternidade 

Juliana Lima Vital 

 

Serviços gerais: 

Alberto Ferreira Vidal 

Diego Lima De Brito 

Eliene Jose Da Silva 
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COMITÊ LOCAL 

Eleição em Assembleia 10/06/20 

Gestão Assistência 
Orientação 
educacional 

Corpo 
docente 

Familiares/responsáveis 

Luana  
Angélica  

Adair Yasmine 
Simone 
Cândida 

Cynthia – 1º período 
matutino 

RA Park Way 
Daysiene – 1º período 

vespertino 

RA Itapoã 

 

Membros da Comissão Organizadora do Projeto Político  Pedagógico: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nomes em branco: familiares e responsáveis da comunidade escolar 
                 Nomes com destaque amarelo: corpo docente, orientação educacional e gestão 

 

 

Projeto Arte e Salutogênese com a equipe docente: lembranças de músicas de festas 
juninas.  

 

Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4  Grupo 5  

Nilzélia Daysiene Giovana Luana Marques Ludmila 

Luana Daniela Fabiana Milena Yasmine 

Socorro Vera Simone Catherine Tereza e Guilherme 

Clarice Micheli  Luciney Nilda 

Lídia   Érica Cynthia 
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Diagnóstico da Realidade 

O  CEI 316 Norte atende 357 crianças de 4 e 5 anos de idade, sendo 12 

crianças com necessidades especiais em educação. No total são 18 turmas, 

sendo oito turmas de primeiro período ( quatro no turno matutino e quatro no 

vespertino), e dez turmas de segundo período ( sendo cinco turmas no turno 

matutino e cinco no vespertino). Ao se observar a relação criança por turma, 

conforme o gráfico abaixo, nota-se que os alunos estão bem distribuídos   nas 

turmas e nos turnos escolares e algumas turmas têm número reduzido de 

estudantes devido a presença de crianças com necessidades especiais em 

educação. Essa boa distribuição do quantitativo de alunos é fundamental para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade que respeita o ritmo 

singular de desenvolvimento de cada criança. 

 

Grafico1: relação criança por turma 
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No entanto, ressalta-se que antes da suspensão das aulas presenciais, a 

escola vivenciou uma carência de monitores e educadores sociais em algumas 

classes especiais, o que demandou um grande suporte da gestão escolar junto 

às professoras regentes na fase de adaptação e acolhimento escolar. 

O diagnóstico aqui apresentado tem como objetivo traçar um panorama 

da realidade que a comunidade escolar vivencia neste período de Pandemia e 

isolamento social. A equipe do CEI 316 Norte construiu, coletivamente, um 

questionário visando conhecer e mapear a realidade da comunidade escolar.  Os 

questionários foram criados por meio do google formulário e foram aplicados aos 

servidores que estão em exercício de teletrabalho e às famílias dos discentes. 

O questionário foi aplicado aos servidores do CEI 316 Norte entre os dias 

19 a 21 de junho de 202O, no intuito de conhecer o perfil de seus servidores e 

verificar as possibilidades de acesso ao teletrabalho. As servidoras constituem 

92,3% do quantitativo de funcionários da escola. A faixa etária é bem variada, o 

que enriquece o compartilhar de vivências e aprendizados no ambiente de 

trabalho. Entretanto, 61,5% dos servidores tem idade superior a 36 anos. 

Destaca-se que a maior parte dos servidores, cerca de 53%  se autodeclara 

branco,19,3% preto, 23,1% pardo e 3,8% amarelo. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

Centro de Educação Infantil 316 Norte  

 

 

Gráfico 2: gênero dos servidores 

 

Gráfico 3: faixa etária dos servidores 

 

Gráfico4:  se autodeclara 
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Quanto ao local de residência dos servidores, 50% moram na região do 

Plano Piloto, os demais moram no lago norte ou cidades do entorno. A maioria 

utiliza carro particular para chegar até a escola (61%), mas 15% utilizam 

transporte público e os demais vão caminhando até a escola. 

 

Grafico 5: domicilio dos servidores 

 

Grafico 6: meio de transporte utilizado pelos servidores no trajeto até a escola 
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Com relação ao perfil socioeconômico dos servidores,obteve-se o 

seguinte panorama:   53,8%tem um renda mensal de até R$10.000, 19,2% acima 

de 10.000, 19,2% até 5.000 e 7,7% não declararam sua renda.  

 

Gráfico 7: renda familiar dos servidores 

 Um dado que revela a transformação pedagógica que essa unidade 

escolar  vivencia, é o fato de 69,2% das servidoras, incluindo as professoras, 

trabalharem a menos de um ano nesta unidade. Assim, estudos formativos sobre 

o PPP da escola foram desenvolvidos desde o início do ano letivo com toda a 

equipe escolar. 
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 Gráfico 8: tempo que Grafico 8: trabalha no CEI 316 Norte 

 

 O nível de escolaridade dos servidores revela uma boa qualificação de 

seus profissionais, destes 46,2% possuem ensino superior,50% realizaram pós-

graduação e 3,8% possuem mestrado. A qualificação do corpo docente contribui 

para um trabalho pedagógico de qualidade. Um ponto interessante é que o 

tempo atuação no magistério é bem diversificado entre os docentes, assim trocas 

de saberes e experiências permeiam todo o trabalho pedagógico desta unidade 

escolar, que tem na construção coletiva as bases para suas ações pedagógicas .  

. 

Grafico 9: nível de escolaridade dos servidores 
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De um modo geral, os servidores do CEI possuem celulares smartphones 

e/ou computadores disponíveis para uso no teletrabalho, 100% relataram possuir 

plano de internet e wifi, mas 76,9% relataram que  pacote de dados   do seu 

plano de internet não suporta o teletrabalho diário. Outro dado relevante é que 

46,1% dos servidores considera a qualidade da sua internet pessoal ruim ou 

péssima, o que pode afetar o desenvolvimento do teletrabalho. 

 

Grafico 10:Pacote de dados tem capacidade para suportar o teletrabalho diário: 

 

Grafico 11: qualidade da internet pessoal dos servidores 
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Os servidores do CEI 316 Norte relataram que não estão passando por 

dificuldades no momento, mas houve relatos de dificuldades emocionais, de 

organização da rotina e de acesso a internet. A  insegurança dos profissionais 

diante da implementação das aulas mediadas é grande, se preocupam com a 

inclusão dos alunos nas plataformas e atividades pedagógicas virtuais, além da 

preocupação com o desenvolvimento saudável e integral de seus alunos. 

A identificação do perfil socioeconômico das famílias também foi 

investigado   neste diagnóstico da realidade escolar. Para aplicar o questionário 

e também estabelecer um vínculo mais direto com as famílias, as professoras 

realizaram ligações telefônicas para coletar os dados por meio de uma escuta 

sensível e dialógica. Essa aproximação junto às famílias é fundamental para a 

construção da identidade desta instituição, enquanto escola pública, e na 

construção de seu Projeto Político Pedagógico. 

 As famílias do CEI 316 Norte residem, predominantemente, nas regiões 

administrativas do Itapoã e do Paranoá, compondo 40,9% das famílias.  As 

famílias domiciliadas no Lago Norte e no Plano Piloto somam 31,9%. O restante 

das famílias reside em outras localidades como Varjão, Sobradinho, Águas 

Claras, Riacho Fundo, Planaltina e Jardim Botânico, conforme mostra gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 12: cidade de domicilio das famílias 

O fato da escola atender um grande número de crianças residentes no 

Paranoá e no Itapoã, que são localidades distantes do CEI 316 Norte, evidencia 

a carência de escolas da Educação Infantil nestas regiões. A distância do 

domicílio familiar até a escola, impossibilita que muitas famílias vivenciem e 

convivam no espaço escolar, dificultando a formação de vínculo da escola com 

as famílias de seus discentes, o que é preponderante para um trabalho 

pedagógico de qualidade. 

 A distância até a escola faz com que o transporte escolar disponibilizado 

pela SEEDF seja utilizado por quase todas as famílias residentes no Paranoá, 

no Itapoã e no Lago Norte. No entanto, no início do ano letivo as famílias estavam 

insatisfeitas com a logística adotada pelo transporte no que se refere a duração 

do percurso e a quantidade de paradas. As famílias relataram em reuniões (junto 

à gestão) que as crianças chegaram a ficar duas horas no percurso de volta para 

casa, além das 2 horas na   escola esperando o ônibus escolar chegar. Este fato 
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ocorreu, pois o mesmo veículo atende os turnos do matutino e do vespertino  e 

devido ao longo percurso até o Paranoá/ Itapoã, as crianças do matutino 

precisavam aguardar no pátio da escola, sob os cuidados da gestão, até a 

chegada do transporte com as crianças do vespertino. Ou seja, isso ocasionou 

um grande transtorno na organização do espaço escolar devido ao quantitativo 

de crianças entrando e saindo, onerando os servidores da vigilância escolar, da 

limpeza e da gestão. Além de impactar  a harmonia do espaço escolar, gerando 

insegurança e transtornos para todos da comunidade escolar. 

As crianças foram as mais impactadas com essa falha na logística do 

transporte, pois além de aguardarem na escola sem almoçar, ainda enfrentaram, 

diariamente, um percurso longo e repleto de paradas até as suas residências. 

As famílias relataram que muitas crianças sentiram desconfortos físicos  como 

fome, sono  e necessidade de ir ao banheiro durante o percurso. A demora das 

crianças para chegarem em suas casas, gerou insegurança e cansaço, tanto nas 

crianças quanto em seus familiares que as aguardavam.  

A situação de muitos alunos residirem em localidades distantes da escola 

poderá se constituir como um fator impeditivo para a entrega de materiais 

pedagógicos para essas famílias durante a suspensão das aulas presenciais. 

Nesse sentido, a comunidade do  CEI 316 Norte decidiu em Assembleia Geral  

disponibilizar material pedagógico  impresso exclusivamente às crianças que 

não tiverem acesso à TV aberta da SEEDF e à plataforma google sala de aula.   
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O conhecimento da realidade socioeconômica das famílias foi essencial 

para  a se identificar aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social devido a pandemia ou agravada por esta. Identificamos que mais de 

56,6% das famílias têm uma renda mensal inferior a 2000 reais, no entanto 28, 

1% tem renda familiar inferior a 1000 reais. Sendo assim, verifica-se que as 

famílias matriculadas no CEI 316 Norte são, predominantemente, de  baixa 

renda, o que afeta diretamente a qualidade de vida das crianças atendidas.  Foi 

constatado também  que existem muitas famílias em situação de desemprego 

ou queda na renda familiar devido a pandemia e que estão precisando de apoio 

nesse momento. Por esse motivo, o CEI 316 Norte vem realizando desde março 

uma campanha de arrecadação de cestas básicas e produtos de higiene para 

distribuir e auxiliar as famílias que precisam. Assim, a comunidade escolar 

exerce a fraternidade econômica a qual pode ser compreendida como sendo  

uma relação de solidariedade na esfera econômica e se fundamenta no conceito 

de trimembração social de Rudolf Steiner ( vide tópico Função social).  

Conforme mencionado acima, o projeto de solidariedade econômica entre 

as famílias recebeu o título “Espaço da Fraternidade” e visa articular ajuda as 

famílias com dificuldades financeiras e de subsistência. Nesse momento de 

pandemia, esse projeto se articulou ao Projeto Estreitando Laços (vide anexo) 

para se aproximar das famílias em situação de vulnerabilidade de modo a 

assegurarmos as condições básicas de sobrevivência, que se constitui como um 

direito da criança. 
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Distribuição de pão integral, hortaliças orgânicas e  cestas básicas. 

Outra iniciativa fraterna da escola que propiciou condições para viabilizar 

as aulas remotas foi a campanha de arrecadação de computadores e celulares. 

Professores e as crianças que não dispunham desses dispositivos eletrônicos  

puderam participar das aulas. 

Nota-se que desigualdade social existente no microespaço escolar é uma 

consequência direta do agravamento da desigualdade no macroespaço da 

sociedade brasileira. Assim, na escola foi possível observar o contraste existente 

na qualidade de vida dos discentes e suas famílias. Por exemplo, as professoras 

identificaram alguns alunos que chegavam na escola com fome e necessitam da 

merenda escolar para complementar sua alimentação. Por outro lado, 

identificaram alunos que trazem fartas merendas de suas casas. Diante disso, a 

equipe pedagógica busca incentivar as crianças a compartilharem suas 

merendas (com a concordância da família) de modo a minimizar o impacto da 
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desigualdade socioeconômica na relação entre as  crianças, atuando por meio 

do incentivo da  solidariedade  no espaço escolar. 

 

Gráfico 13: renda familiar das famílias 

Ao se trabalhar o plano de ação escolar para retomada das aulas por meio 

digital, a equipe pedagógica identificou um forte diferença no que se refere ao 

acesso das famílias aos meios digitais.  Apesar da maioria das famílias 

manifestarem o desejo de aulas virtuais para as crianças, relatando possuir 

celular smartphone ou computador, enfatizaram que não poderiam disponibilizar 

estes para o uso das crianças devido a circunstâncias do trabalho pessoal e /ou 

teletrabalho. 

Ao se fazer uma análise qualitativa dos dados pesquisados junto a família, 

é preciso considerar não apenas o dado bruto, mas sim a articulação desse dado 

com o discurso da família, pois só assim é possível se aproximar de um 

conhecimento mais verdadeiro da realidade peculiar a cada família. Sendo 
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assim, os dados quantitativos referentes aos problemas identificados no acesso 

digital pelas famílias serão apresentados no tópico seguinte do presente 

documento.   

 

 No diálogo com a comunidade escolar, observamos que   existem 

famílias que não possuem celular, computador e TV, o que impossibilita a 

participação da criança em aulas mediadas e teleaulas. Essa desigualdade 

digital foi identificada e vivenciada na prática pela gestão escolar, a qual 

observou a dificuldade das famílias em manipular as ferramentas digitais (meet, 

classroom e outros), evidenciando que a acessibilidade aos meios digitais será 

um desafio neste momento. Vale acrescentar que muitas famílias se enquadram 

na situação de analfabetismo funcional, não dominando a linguagem escrita, não 

conseguindo, portanto, acessar os meios digitais. 
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Nesse sentido, a gestão do CEI 316 Norte sempre envia áudios para as 

famílias contendo os mesmos informes que são disponibilizados via escrita, 

numa tentativa de facilitar o acesso à informação à todos os membros da 

comunidade escolar.  

O acesso à internet pelas famílias  constitui  um  fator de muita 

preocupação para o corpo docente, pois apesar da maioria da comunidade 

afirmar ter acesso a internet,  foi observado que esse  acesso é  limitado, pois 

na maior parte dos casos o plano contempla apenas o aplicativo Whatsapp não 

suportando baixar documentos e vídeos, nem suporta transmitir  aulas virtuais. 

Essa preocupação se torna emergente na medida em que as aulas 

virtuais irão iniciar sem um suporte midiático efetivo. Logo, planos de ações estão 

sendo construídos junto a equipe pedagógica e gestão para tentar contemplar a 

todas as crianças tanto na semana de acolhimento quanto nas demais. 

Segue os principais problemas identificados nesse diagnóstico da 

realidade escolar bem como as estratégias de organização do trabalho 

pedagógico para esse momento  peculiar.         

 

Sala de informática 
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Problemas detectados que necessitam de intervenção 

Reunindo todos os registros dos momentos dialógicos de construção 

coletiva descritos na apresentação da proposta, seguem apontamentos das 

questões sensíveis e problemas detectados divididos didaticamente em três 

áreas principais, ainda que todas estejam inter-relacionadas. As prioridades e 

meios de enfrentamento estarão descritos no Plano de Ação.  

Quanto à estrutura física: 

 No que diz respeito aos problemas apontados na versão anterior do PPP 

do CEI 316 Norte (2019), em relação à estrutura física da escola, temos que: 

 

 

 

              

      

    

  

Parque de   Areia (2019) 

   

 
 

Parque de Areia (2020) 
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● parque de areia foi reformado e ganhou uma casinha ampla, 

construída  com materiais naturais (tijolo ecológico) – uma parceria 

com a Escola Waldorf Moara de Brasília. Desse modo, as casinhas 

de plástico, já degradadas, foram retiradas. 

                                      

 

●  Outro espaço de enorme importância para a escola e que não 

supria as necessidades de proteção e cuidado às crianças era o 

parquinho de madeira localizado na entrada da escola. Ele estava 

sem a proteção completa de grama sintética, o que causava 

diversos machucados nas crianças. No começo do ano, entretanto, 

houve a substituição da esgarçada grama sintética por areia, bem 

como a colocação de uma mureta de hiperadobe, arredondada e 

confortável, que serve como divisória, como brinquedo de 

equilíbrio, como assento e como contenção tendo em vista que o 

terreno é bastante íngreme, o que também favorecia acidentes. 

 

 
                  Parque de madeira, hiperadobe e areia (2020) 
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Quanto à estrutura da gestão e da participação: 

 aspectos pedagógicos: 

 

● Estão previstos momentos dialógicos e reflexivos sobre a 

Pedagogia Waldorf e os documentos norteadores da educação em 

Brasília;  

● A atual conjuntura de Pandemia pela Covid-19 – da qual resultou 

a suspensão das aulas presenciais no Distrito Federal – apresenta, 

por si só, uma série de outros desafios. De março a junho de 2020, 

as crianças não frequentaram presencialmente atividades 

escolares, mas houve sempre a preocupação e o cuidado para que 

os vínculos anteriormente estabelecidos fossem mantidos. Assim, 

temos como desafio, bem específico do momento atual: a não 

interação entre as crianças, em suas respectivas turmas, no 

ambiente escolar, durante a suspensão das aulas presenciais. 

As respostas a essa questão vieram desde o início. A equipe gestora, 

juntamente com as professoras, produziu documentos informativos, levando às 

famílias conteúdo pedagógico relevante para promover a interação entre as 

crianças e seus familiares. Tais informativos contêm: histórias, receitas, 

brincadeiras e reflexões para as famílias. Igualmente, voltado às famílias, têm 

ocorrido encontros pedagógicos com temas relevantes ao momento de vida 

atual, os quais abordaram, por exemplo, O Ritmo na Primeira Infância 

(ministrada pela professora Tereza Marques e pela Orientadora Educacional 

Yasmine), o Panorama da Epidemia Covid-19 no Brasil e no Distrito Federal ( 

ministrada pelo professor da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília e 

pai da escola, Jonas Brant) e  A Função Social da Escola - do Sonho à Pandemia  

( ministrada pelo advogado, professor de direito na UnB, pesquisador na área de 

direitos fundamentais, democracia e administração pública e ex pai da escola, 

Adriano  de Bertoli.) 
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 Outra medida na superação desse desafio tem sido a realização semanal 

de encontros virtuais voltados às crianças. Nesses encontros, as crianças se 

vêem, interagem entre elas e com as professoras. Além, de com a ajuda de seus 

responsáveis, realizarem atividades lúdicas, como: desenhos, dobraduras, 

apresentação de músicas, brincadeiras de dedos, dentre outras.   

 Paralelamente, ações de solidariedade têm marcado esse período, como 

a arrecadação e a distribuição de cestas básicas às pessoas da comunidade 

escolar que encontram-se em vulnerabilidade socioeconômica. 57 famílias já 

foram atendidas diretamente nessa ação e a campanha continua, inclusive com 

o estabelecimento de  

parcerias com outros grupos que colaboram no incremento das doações. A 

primeira parceria deu-se com a Prefeitura da 316 Norte que, prontamente, 

mobilizou os moradores da quadra para a doação de donativos para as cestas 

básicas. Outro exemplo é o Espaço Curicaca (Creche Waldorf) que, 

semanalmente, faz doação de pães às famílias atendidas. Houve ainda  

parcerias com a Sophistique – Máscaras para a distribuição de máscaras e com 

a Chácara Bindu doou hortaliças orgânicas. Vale ressaltar que as próprias 

servidoras da escola têm, recorrentemente, feito doações para esse projeto. 

Um segundo grande desafio diz respeito ao retorno das atividades, 

considerando o campo tão específico da educação infantil. A fim de embasar as 

ações locais e, desse modo, conduzir o retorno às aulas não presenciais 

(apresentado pela Secretaria de Educação para o final de junho) da melhor forma 

possível, a Equipe Gestora da CEI 316 Norte – com o fundamental apoio logístico 

do corpo docente – formulou e aplicou, por telefone, um questionário às famílias 

na primeira semana de junho. 

 O questionário, já mencionado anteriormente, foi respondido por 246 

famílias, que corresponde ao expressivo número de 69% do total de matrículas 

da escola. A análise desses dados revela alguns desafios estruturais, que 

ultrapassam a ação da escola e demandam a criação ou o aprimoramento de 
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Políticas Públicas voltadas ao acesso à comunicação e à educação virtual, 

remota e/ou a distância. 

 Conforme os gráficos abaixo, é possível perceber que, mesmo havendo 

uma majoritária concordância com o retorno das atividades escolares por meio 

das aulas mediadas, há, ao mesmo tempo, uma grande parcela das famílias que 

não possuem os recursos para acessar a educação virtual em si.  

 

 

Gráfico 1. Interesse pelas Aulas Virtuais ( Fonte: Equipe Gestora CEI 316 Norte (jun. 2020). 

 

  Questionadas se teriam interesse em ter aulas mediadas, 82,1% das 

famílias afirmaram que sim, como pode ser visto no gráfico 1. É importante 

atentar que essa forma de aula demandará um enorme cuidado e uma 

adaptação, haja vista o público 

ser o da educação infantil. Não se trata, portanto, apenas de uma adaptação 

logística ou operacional, mas sobretudo, didático-pedagógica. E várias questões 

se impõem: é adequado ministrar aulas virtuais para crianças de 4, 5 anos? O 

que isso acarretará no desenvolvimento delas? O que os estudos atuais dizem 

a respeito da exposição a telas? 

 

 Entretanto, a Secretaria de Educação demonstrou atenção especial a 

esse aspecto ao apresentar a seguinte consideração: 
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Para as crianças entre 2 e 5 anos de idade, a Sociedade Brasileira de 

Pediatria recomenda, no máximo, uma hora de exposição diária a 

qualquer tipo de tela, e sendo assim, as próprias crianças podem 

acompanhar aos episódios, e posteriormente, continuar realizando as 

atividades propostas, com a participação de suas famílias. (Planejamento 

Curricular SEE/DF, 2020p.1). 

 

 A seguir, surgem os desafios operacionais propriamente ditos no tocante 

ao acesso às tecnologias virtuais. 

 

Gráfico 2. Acesso a Computador ou Celular ( Fonte: Equipe Gestora CEI 316 Norte (jun. 2020). 

O gráfico 2 requer muita atenção. Questionadas se possuíam 

computador, 42,3% das famílias entrevistadas afirmaram não possuir o aparelho. 

Significa dizer que 104 famílias não têm computador. No que diz respeito ao 

celular, o número de pessoas que não o possuem é de 5,1% ou de 13 famílias 

que disseram não ter aparelho de telefone móvel. Novamente aqui é imperativo 

ter em consideração o bem estar das crianças. Se parcela tão significativa das 

famílias não possui computador, mas ao mesmo tempo deseja que seus filhos 

tenham aulas virtuais, é possível inferir que utilizarão outras tecnologias 

eletrônicas, para garantir o acesso, como é o caso de celular.  

Aqui, novamente surgem algumas perguntas: terão as famílias, sobretudo 

as que não possuem computador, disponibilidade de tempo para acompanhar 

as aulas remotas no celular? Em função da emissão de radiação 

eletromagnética, do tamanho da tela, o celular é a tecnologia adequada ao 
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acompanhamento de aulas mediadas para crianças de 4, 5 anos? E como 

estarão assistidas, as famílias que não dispõem de celular? 

 

Esses dados sinalizam a grande situação de exclusão digital existente em 

nosso país, que, infelizmente, vêm acompanhado de uma série de outras 

desigualdades como a renda, a mobilidade, o acesso à arte e cultura e, 

consequentemente a baixa escolarização. São dados que não podem ser 

ignorados. É preciso acompanhar, se de fato, haverá aproveitamento ou, se ao 

contrário, haverá reprodução da exclusão.  

 

 

Gráfico 3. Acesso a Canais de Televisão ( Fonte: Equipe Gestora CEI 316 Norte (jun. 2020). 

 

No gráfico 3, nota-se que uma parcela significa das famílias (16,7%) 

afirmaram não ter acesso à TV União e TV Justiça. Em números exatos, são 41 

famílias que não acessam os referidos canais. Inicialmente, esses foram os 

canais anunciados pela Secretaria de Educação como meio de divulgação das 

aulas virtuais. 
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Gráfico 4. Acesso a Aplicativos ( Fonte: Equipe Gestora CEI 316 Norte (jun. 2020). 

 

O gráfico 4 mostra que um percentual ainda maior de famílias não 

consegue acessar outro aplicativo, fora de uma rede wi-fi, além dos aplicativos 

de redes sociais como o Whatsapp, o Facebook e o Instagram (28,9%). Isso 

significa dizer, que, das 246 famílias que responderam a esse questionário, 71 

famílias não teriam acesso a outros aplicativos foram de uma rede wi-fi. 

 

Gráfico 5. Plano de Internet( Fonte: Equipe Gestora CEI 316 Norte (jun. 2020). 

 

O gráfico 5 aponta que 11,8% das famílias que responderam ao 

questionário não tem acesso à internet, seja por plano móvel no celular, seja um 

plano fixo de internet wi-fi. Assim, são 29 famílias sem condições operacionais 

de acessar a educação virtual pela internet. 
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Gráfico 6. Capacidade do pacote de dados. ( Fonte: Equipe Gestora CEI 316 Norte (jun. 2020). 

O acesso à internet, não garante, entretanto, uma boa capacidade de 

tráfego. Desse modo, 22,8%, ou seja, 56 famílias afirmaram não ter uma 

capacidade de internet suficiente para assistir vídeos ou baixar documentos, 

como pode ser visto no gráfico 6.Como dito anteriormente, esses dados revelam 

problemas estruturais de posse e acesso digital, de tipo de internet, de pacote 

de dados, que não estão ao alcance da escolar sanar. Mas cabe mapear e 

divulgar esses desafios a fim de garantir o acesso à educação sem qualquer 

exclusão.   

 

Árvore de Flamboyant do CEI 316 Norte 
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Função social 
 

Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade 

muda. 

Paulo Freire. 

Cabe ao CEI 316 Norte promover a aprendizagem de todos, ser espaço 

em que todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir 

aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer 

oportunidades iguais para todos, democratizar o conhecimento é uma questão 

de educar para a liberdade, para a igualdade de direitos, para a fraternidade no 

campo econômico. A escola tem como papel social a tarefa de, principalmente, 

encaminhar ações por meio de processos educativos que venham despertar o 

compromisso social dos indivíduos, das entidades e dos grupos sociais, 

objetivando fazer uma só aliança, capaz de promover mudanças e 

transformações no cumprimento do dever educacional, da preparação e 

formação de seres humanos que sejam cidadãos portadores de uma nova visão 

de mundo reinventado, através da criticidade, do respeito às diferenças e da 

participação (NOBRE e SULZART, 2018).  

Para a implementação de uma educação infantil, tendo como fundamento 

e inspiração a Pedagogia Waldorf, faz-se necessária a compreensão da função 

social da escola no âmbito dessa visão de mundo.  

 A Constituição Federal em seu Artigo 3º, afirma que: 

 

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: 

 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

 II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir          as 

desigualdades sociais e regionais;  
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.” 

 

Do texto de nossa Carta Magna, destacamos o inciso I – “Construir uma 

sociedade livre, justa e solidária”. Assim, para o cumprimento deste importante 

preceito, certamente as escolas devem constituir-se em laboratórios para a 

experimentação e criação dessa sociedade livre, justa e solidária. 

 Essa concepção alinha-se de forma perfeita à visão de mundo 

preconizada pelo filósofo e fundador da Pedagogia Waldorf Rudolf Steiner, que 

propõe a Trimembração Social, como forma básica de estruturação de um 

organismo social.  

A trimembração social proposta por Rudolf Steiner identifica três 

dimensões fundamentais em todas as organizações: econômica, político-jurídica 

e cultural. O adequado equilíbrio entre essas três dimensões garante do bom 

funcionamento da sociedade e de suas organizações. 

  A proposta de um novo modelo social de Steiner também conecta-se 

com os princípios da revolução francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

Cada um deles com suas características específicas:  

 - A liberdade, no âmbito cultural, para que o ser humano exerça suas 

habilidades criativas, sociais, artísticas, intelectuais e científicas. “ Essa 

liberdade deve ser defendida não apenas para mim, mas para todos - o que leva 

à diversidade de expressões e culturas.”(https://www.sympla.com.br/palestra-

sobre-trimembracao-socialcom-silvio-urbano antroposofia-germinar-floripa 

640914)  

- A igualdade, na vida jurídica, para que a convivência entre os seres 

humanos seja justa e harmoniosa.   

- A fraternidade na vida econômica para o atendimento das necessidades 

físicas e culturais de todos.   

 Conforme pode ser percebido, a função social da escola para a 

Pedagogia Waldorf relaciona-se à transformação da própria escola em um 

https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-trimembracao-socialcom-silvio-urbano%20antroposofia-germinar-floripa%20640914
https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-trimembracao-socialcom-silvio-urbano%20antroposofia-germinar-floripa%20640914
https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-trimembracao-socialcom-silvio-urbano%20antroposofia-germinar-floripa%20640914
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organismo vivo em que se possa vivenciar de forma equilibrada as dimensões 

econômicas, político/jurídicas e culturais. Tal concepção, se devidamente 

aplicada à vida escolar, certamente coloca em prática o que preconiza nossa 

Constituição Federal em seu artigo 3º. Naturalmente, esses princípios precisam 

ser vivenciados de forma prática no dia-a-dia da escola. Por exemplo, nas 

questões relacionadas à captação de recursos (APM, venda de agenda, 

captação de recursos para colocar as pias nas salas de aula)  

O exercício cotidiano dessas três dimensões no processo de 

ensino/aprendizagem e também na gestão escolar constitui-se em mais uma 

oportunidade de se garantir o protagonismo infantil, conforme propõe o Currículo 

em Movimento para a educação infantil   

A constituição da sociedade deve ser permeada pelo pleno respeito às 

crianças, em constante processo de valorização do protagonismo infantil, 

com a garantia de diferentes formas de sua participação, tanto no 

planejamento como na realização e avaliação das atividades que elas 

participam no contexto da instituição que oferta Educação Infantil.” 

(Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil) 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade 

em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29). 

 Para a comunidade do CEI da 316 Norte, nossas crianças são sujeitos 

sociais, históricos, singulares, detentores de potencialidades e direitos, que se 

constroem a partir da relação que estabelecem com o mundo que as envolvem. 

Por isso, queremos um ambiente educativo direcionado ao atendimento de suas 

necessidades e interesses, a fim de que elas construam sua subjetividade, 

autonomia e protagonismo, vivam bem com todos, e consigo mesmas, conforme 

os conceitos preconizados pelas DCNEI e Currículo em Movimento, que define 

criança como 

 Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
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questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura. (BRASIL, 2010. p. 12).   

 

Além disso, nosso trabalho educativo também se volta para o contexto 

social, econômico e político em que nossas crianças estão inseridas. É neste 

ponto que destacamos nossa função social: Promover uma educação crítica, 

reflexiva e inclusiva para que nossas crianças se tornem sujeitos amorosos, 

capazes de solucionar os problemas que permeiam seu mundo, e capazes de 

exercer sua cidadania de forma sustentável.  

Diante do exposto, essa comunidade escolar entende que é preciso 

construir coletiva e diariamente a consciência de que cada indivíduo tem 

participação indispensável no convívio e no processo de desenvolvimento de 

uma sociedade livre no pensar, igual no seu direito e fraterna nas suas relações 

sociais. Tem a escola, portanto, o desafio de elucidar para as pessoas ausentes 

deste compromisso uma visão de mundo onde a parceria é de extrema 

relevância para a formação do caráter social e para o sucesso nos mais diversos 

âmbitos da vida. (NOBRE e SULZART, 2018). Cumprindo sua função social, 

certamente reescreverá sua história e alcançará um patamar mais elevado em 

seus objetivos de educar para vida. 

Essa concepção alinha-se de forma perfeita à visão de mundo 

preconizada pelo filósofo e fundador da Pedagogia Waldorf Rudolf Steiner, que 

propõe a Trimembração Social, como forma básica de estruturação de um 

organismo social. A trimembração social proposta por Rudolf Steiner identifica 

três dimensões fundamentais em todas as organizações: econômica, político-

jurídica e cultural. O adequado equilíbrio entre essas três dimensões garante do 

bom funcionamento da sociedade e de suas organizações. 

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, constitui-se 

em laboratório para a experimentação e criação dessa sociedade livre, justa 

e solidária. Conforme pode ser percebido, a função social da escola para a 

Pedagogia Waldorf relaciona-se à transformação da própria escola em um 
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organismo vivo em que seja possível vivenciar de forma equilibrada as 

dimensões econômicas, político/jurídicas e culturais.  

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, 

intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da 

comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29). Nesse entendimento, as crianças são 

sujeitos sociais, históricos, singulares, detentores de potencialidades e direitos, 

que se constroem a partir da relação que estabelecem com o mundo que as 

envolvem. Por isso, se faz necessário um ambiente educativo direcionado ao 

atendimento de suas necessidades e interesses, a fim de que elas construam 

sua subjetividade, autonomia e protagonismo, vivam bem com todos e consigo 

mesmas, conforme os conceitos preconizados pelas DCNEI e Currículo em 

Movimento, que define criança como 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. (BRASIL, 2010. p. 12). 

 

Além disso, nosso trabalho educativo também se volta para o contexto 

social, econômico e político em que nossas crianças estão inseridas. É neste 

ponto que destacamos nossa função social: promover uma educação crítica, 

reflexiva e inclusiva para que nossas crianças se tornem sujeitos amorosos, 

capazes de solucionar os problemas que permeiam seu mundo, e capazes de 

exercer sua cidadania de forma sustentável. 

Diante do exposto, essa comunidade escolar entende que é preciso 

construir coletiva e diariamente a consciência de que cada indivíduo tem 

participação indispensável no convívio e no processo de desenvolvimento de 

uma sociedade livre no pensar, igual no seu direito e fraterna nas suas relações 

sociais. Tem a escola, portanto, o desafio de elucidar para as pessoas ausentes 

deste compromisso uma visão de mundo onde a parceria é de extrema 

relevância para a formação do caráter social e para o sucesso nos mais diversos 
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âmbitos da vida. (NOBRE e SULZART, 2018). Cumprindo sua função social, 

certamente reescreverá sua história e alcançará um patamar mais elevado em 

seus objetivos de educar para vida. 

Cabe ao CEI 316 Norte promover a aprendizagem de todos, ser espaço 

em que todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir 

aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer 

oportunidades iguais para todos, democratizar o conhecimento é uma questão 

de educar para a liberdade, para a igualdade de direitos, para a fraternidade no 

campo econômico. A escola tem como papel social a tarefa de, principalmente, 

encaminhar ações por meio de processos educativos que venham despertar o 

compromisso social dos indivíduos, das entidades e dos grupos sociais, 

objetivando fazer uma só aliança, capaz de promover mudanças e 

transformações no cumprimento do dever educacional, da preparação e 

formação de seres humanos que sejam cidadãos portadores de uma nova visão 

de mundo reinventado, através da criticidade, do respeito às diferenças e da 

participação (NOBRE e SULZART, 2018).  

Portanto, a pedagogia bem conduzida é primordial para que o 

desenvolvimento integral ocorra de maneira sadia, preparando uma 

corporalidade física capaz de atuar animicamente no mundo com escolhas 

livres e responsáveis, contribuindo conscientemente para a evolução 

humana (MARASCA, ano, p. 17)  
 

 
                                              Caminhada da Paz 
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 Princípios 
 

No empenho para construir esse organismo vivo, em que se possa 

vivenciar de forma equilibrada: as dimensões econômicas, político/jurídicas e 

culturais da vida social; e o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. Assim, os docentes poderão balizar suas 

estratégias de ensino a partir dos seguintes princípios fundamentos e práticas 

pedagógicas com inspiração na Pedagogia Waldorf, em consonância com a 

legislação vigente: 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

●  Integralidade -   entendida  a  partir  da formação integral da criança 

buscando dar a devida atenção para todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar 

que a aprendizagem é um processo contínuo,  que se dá ao longo 

da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o 

tempo todo), por meio de práticas educativas associadas  a  

diversas  áreas  do  conhecimento,  tais  como  cultura,  artes, 

esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. (Pressupostos 

Teóricos, p. 28) 

●    Intersetorialização - no âmbito do Governo, entre as políticas públicas 

de diferentes campos em  que  os  projetos  sociais,  econômicos,  

culturais  e esportivos  sejam  articulados,  buscando  potencializar  a  

oferta  de  serviços públicos  como  forma  de  contribuição  para  a  

melhoria  da  qualidade  da educação.(Pressupostos Teóricos, p. 29) 
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● Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na 

escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a 

aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos 

conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A 

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar 

de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos alunos e da comunidade.(Pressupostos Teóricos, p. 

29) 

● Diálogo Escola e Comunidade: as  escolas  que  avançaram na qualidade  

da  educação  pública  foram  as  que  avançaram  no  diálogo  com a  

comunidade  (BRASIL,  2008).  Na  Educação  Integral  é  necessária  a 

transformação  da  escola  num  espaço  comunitário,  legitimando-se  os 

saberes  comunitários  como  sendo  do  mundo  e  da  vida.  Assim,  o  

projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução 

de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos 

diferentes grupos presentes,  com  abertura  para  receber  e  incorporar  

saberes  próprios  da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares. (Pressupostos Teóricos, p. 29) 

● Territorialidade:  significa romper com  os  muros  escolares entendendo  

a  cidade  como  um  rico  laboratório  de  aprendizagem.  Afinal, a 

educação não  se  restringe  ao  ambiente  escolar,   pode  ser  realizada 

em  espaços  da  comunidade  como  igrejas,  salões  de  festa,  centros  

e quadras  comunitárias,  estabelecimentos  comerciais,  associações,  

posto de  saúde,  clubes,  entre  outros,  envolvendo  múltiplos  lugares  

e  atores.  A educação  se  estrutura  no  trabalho  em  rede,  na  gestão  

participativa  e  na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-

se  necessário  enfrentar  o  desafio  primordial  de  mapear  os potenciais 

educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas  

de  aprendizagem  e  buscando  uma  estreita  parceria  local  com  a 

comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas à 

criação de  projetos  socioculturais  significativos  e  ao  melhor  
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aproveitamento  das possibilidades educativas. (Pressupostos Teóricos, p. 

29) 

● Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, 

trocando experiências  e  informações,  com  o  objetivo  de  criar  

oportunidades  de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e 

jovens. O estudante não é só do professor ou da escola mas da rede, 

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do 

educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está 

sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. (Pressupostos 

Teóricos, p. 29)  

 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

● Princípio da unicidade entre teoria e prática:   a 

prática  pedagógica  criadora,  crítica,  reflexiva,  articula  teoria  e  

prática juntas, permitindo  a construção de  novos  significados.  Ao  

reconhecer  a  unidade  indissociável entre teoria e prática, é 

importante, também, considerar que, quando são tratadas 

isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade 

de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Para 

garantir a unicidade da  teoria-prática  no  currículo  e  sua 

efetividade  na  sala  de  aula,  devemos  privilegiar  estratégias  de  

integração que  promovam  reflexão  crítica,  análise,  síntese  e  

aplicação  de  conceitos voltados  para  a  construção  do  

conhecimento,  permeados  por  incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida.  

●  Princípio da interdisciplinaridade e da 

contextualização:  são nucleares  para  a efetivação  de  um  

currículo  integrado.  A  interdisciplinaridade  favorece  a 

abordagem  de  um  mesmo  tema  em  diferentes  
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disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão 

das partes que ligam as diferentes áreas do 

conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento. A 

contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios 

dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos,  

propiciando  relação  entre  dimensões  do  processo  didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).  

● Princípio da Flexibilização - Em  relação  à  seleção  e  

organização  dos  conteúdos,  este  princípio define uma base 

comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, 

considerando seus projetos político-pedagógicos e as 

especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação 

intelectual dos estudantes.  flexibilidade curricular dá abertura para 

a atualização e a diversificação de formas de produção dos 

conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual 

dos estudantes, para atender às novas demandas de uma 

sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos 

críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a 

rigidez curricular ao favorecer  o  diálogo  entre  os  diferentes  

conhecimentos,  de  forma  aberta, flexível  e  coletiva,  numa  

tentativa  de  romper  as  amarras  impostas  pela organização das 

grades curriculares repletas de pré-requisitos. 
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PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

O CEI 316 Norte entende inclusão como parte do  desenvolvimento 

integral do ser humano, conforme estabelecido nos documentos institucionais 

Orientadores da Educação especial, e nas acepções de Vygotsky para quem o 

indivíduo só amplia seus conhecimentos e capacidades a partir da interação com 

fatores ambientais, pois o desenvolvimento se dá no entrelaçamento de fatores 

externos e internos. Ressalta-se que a convivência entre as crianças especiais 

nas classes possibilita o desenvolvimento de todas as crianças, na medida em 

que sempre aprendemos nas relações sociais. Todos temos saberes a 

compartilhar, potencialidades para se desenvolverem e limitações a serem 

trabalhadas (COSTA, 2006).  

São princípios da nossa prática diária: o respeito à dignidade humana e a 

educabilidade de todos os seres humanos, independente dos     

comprometimentos que possam apresentar.  Nesse sentido, a inclusão social 

acontece em todos os ambientes escolares, permitindo que a criança se aproprie 

do espaço escolar na medida das suas possibilidades. No entanto, a sala de aula 

tem um papel fundamental para a convivência e a troca de experiências entre as 

crianças. Por esse motivo, no atual contexto do Ensino remoto, visando 

assegurar o direito à igualdade de oportunidades educacionais, o CEI 316 Norte 

atua por meio de encontros virtuais interativos e pedagógicos com os estudantes. 

Assim, as crianças podem manter o vínculo afetivo com a escola, a professora e 

com os colegas de classe. 

O ritmo tão salutar para o desenvolvimento infantil é foco do trabalho 

pedagógico dessa unidade escolar. O estabelecimento de um ritmo pedagógico 

diário e semanal é ainda mais essencial para a Educação Inclusiva, pois permite 

que a criança se sinta segura para exercer seu protagonismo, para explorar seus 

potenciais e o ambiente à sua volta. 
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A observação docente, o diálogo com a família e com criança se 

constituem como os principais dispositivos para o acompanhamento e o 

planejamento pedagógico inclusivo, que contemple a singularidade de cada 

criança. 

Dessa forma, o serviço de orientação educacional atua em parceira com 

as professoras regentes e as famílias no delineamento de estratégias que 

colaborem com o processo de aprendizagem e desenvolvimento do educando, 

de modo a assegurar o direito à liberdade de aprender e expressar-se. Paralelo 

a isso, o SOE promove atividades para a comunidade escolar que disseminem 

a cultura da paz fomentando o respeito à diversidade. Esclarece-se que essas 

ações permanecem no ensino remoto.  

Por fim, nosso olhar para as crianças com necessidades especiais em 

educação se pauta no pensamento de Vygotsky de que “toda criança possui 

características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que 

são únicas”. Por isso, conhecer as especificidades de cada aluno e possibilitar 

um ambiente de interação social são essenciais à prática de uma educação 

inclusiva, que agrega experiências e saberes, possibilitando om 

desenvolvimento integral de cada educando. (Fotos das famílias -ensino remoto) 
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Missão e objetivos da 

educação, do ensino e das 

aprendizagens 

 Diante das mudanças ocorridas na Educação Infantil durante os últimos 

anos e diante do conceito de criança, do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, das tendências pedagógicas e da função social de uma 

instituição educacional, compreendemos que a escola é um 

 lugar privilegiado para que as crianças tenham acesso a oportunidades 

de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de 

favorecer vivências provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato e 

incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade.  

Nesse sentido, acreditamos ser nossa missão:  Criar, planejar, orientar, 

produzir e organizar um espaço saudável e situações educativas, baseadas nas 

interações sociais e na escuta sensível e amorosa das crianças e de suas 

famílias. Tal missão visa propiciar às crianças condições básicas para que elas 

possam ser o que são e que se desenvolvam de acordo com suas possibilidades, 

respeitando cada sujeito  em suas etapas de desenvolvimento, sua história, 

cultura e contexto social.  

 O Centro de Educação Infantil 316 Norte entende ainda que sua missão 

está fundamentada nos seguintes valores, essenciais à práxis docente: respeito 

às diversidades socioculturais e às fases do desenvolvimento infantil, as quais, 

no nosso ponto de vista jamais poderão ser padronizadas.  

Nosso trabalho pedagógico é pautado nesses valores para que todas as 

crianças possam desenvolver um vínculo positivo com o conhecimento e o gosto 

pela descoberta.   Atuamos para que as vivências, os jogos, as brincadeiras e o 

contato com o letramento desenvolvam a habilidade de descobrir em cada 

informação, um significado. 
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Diante do exposto, acreditamos que o alcance da missão supracitada no 

contexto da educação infantil depende da garantia de uma educação em que o 

cuidar, educar, brincar e o interagir sejam princípios orientadores da nossa 

prática pedagógica. Dessa forma o CEI 316 Norte visa proporcionar às crianças 

a experiência do cuidado e do respeito consigo e com o outro, assegurar o direito 

e dar oportunidade para brincarem livremente e de forma dirigida, sempre com 

uma intencionalidade que as leve a interagir, compartilhar, criar, explorar 

espaços, respeitando-se mutuamente, garantindo um ritmo saudável de 

contração e expansão que seja  flexível ao tempo e às necessidades individuais 

de cada criança. 

 O ato de educar vai além da atenção aos aspectos físicos, e educar é 

muito mais do que garantir à criança acesso a conhecimentos, 

experiências e práticas sociais. O cuidado é, portanto, uma postura ética 

de quem educa. (Currículo em Movimento DF 2018, p.29). 

 

Sendo assim, reafirmamos nossa missão em oferecer uma educação de 

qualidade, ampliando os espaços, os tempos e as oportunidades de 

aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, favorecendo o 

desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir 

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. Um ponto 

importante que se integra à nossa missão enquanto educadores, é a garantia de 

um espaço para a participação ativa da comunidade escolar no processo 

educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de 

estratégias didáticas diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos 

desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários– 

conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento 

de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, 

construção de painéis coletivos, entre outros.  

Por fim, nossa missão se alinha à concepção de  uma educação pública, 

gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que 

possa atuar como agente de transformação social e de construção científica, 
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cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à 

escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

estudantes, preparando-os para a vida.  

A comunidade escolar do CEI 316 Norte pretende contribuir para 

humanizar a educação pública ao considerar, no presente Projeto Político 

Pedagógico, o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e artístico das 

crianças, por meio da inspiração nos princípios da Pedagogia Waldorf em 

consonância com o currículo em movimento e  Para isso, a atuação pedagógica 

se pauta nos seguintes valores:  Compromisso social e ambiental; Respeito e 

valorização da diversidade; Conexão com a natureza; Comunicação sensível e 

não-violenta; Autoeducação; Fraternidade no trabalho e Gestão Democrática. 

Desse modo, acreditamos estar contribuindo para a construção de uma 

sociedade livre, justa, fraterna e com uma economia sustentável. 

Objetivo Geral 

● Criar um ambiente de ensino/aprendizagem que propicie o 

desenvolvimento saudável e integral da criança.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Criar ambiente harmônico, seguro, artístico e acolhedor, promovendo a 

qualidade social em todos os espaços, tempos e relações da comunidade 

escolar; 

● Auxiliar as famílias a criar um ambiente harmônico, seguro, artístico e 

acolhedor, promovendo a qualidade no processo de ensino/aprendizagem 

no ambiente familiar;  

●  Fomentar a Cultura de Paz na comunidade escolar; 

●   Capacitar e instrumentalizar profissionais de educação;  

●  Promover a saúde e trabalhar a motivação dos profissionais de 

educação;  
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● Disponibilizar materiais didáticos adequados ao trabalho pedagógico 

considerando o aspecto de sustentabilidade socioambiental;  

●  Adequar a infraestrutura física (salas de aula, pátios, jardins, parques 

etc.) e remota (atendimentos às famílias via internet, ligações telefônicas, 

plataforma escolar, etc.) às necessidades pedagógicas da educação 

infantil;  

● Priorizar vivências educativas que enfatizem os princípios éticos, 

estéticos e políticos que fundamentam a educação infantil;  

●  Promover ações que favoreçam a ecologia humana (aprender a cuidar 

de si, do outro e do meio de forma sustentável), orientados pelos 

princípios de liberdade, democracia, igualdade, justiça e solidariedade.  

●  Incentivar ações pedagógicas que respeitem o desenvolvimento, a 

diversidade e as necessidades de cada ser humano; 

●  Incorporar a Arte em todo o processo de ensino/aprendizagem. o 

Estabelecer parcerias conforme as normatizações vigentes da SEEDF, 

com outras instituições públicas e privadas com objetivo de assegurar a 

missão institucional.  

●  Propor sistema de avaliação institucional, inclusivo, contínuo, 

participativo, com perspectiva formativa e colaborativa.  

● Aproximar a equipe gestora do corpo docente, para acompanhamento dos 

aspectos pedagógicos.  

●  Promover momentos de reflexão crítica e de autoavaliação individual e 

por segmento.  

● Criar grupos de trabalho para organização e avaliação das atividades 

pedagógicas.  

● Envolver toda comunidade na avaliação dos aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros de todas as atividades e eventos realizados;  

● Garantir a observação atenta, sensível e sistemática, promovendo o 

acompanhamento contínuo das atividades individuais e coletivas das 

crianças. 
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●  Oportunizar um ambiente com relações favoráveis à implementação da 

gestão democrática.  

● Promover um ambiente escolar saudável, harmônico, amoroso, empático, 

humano, respeitoso, ético e profissional.  

● Garantir o pleno funcionamento das instâncias escolares - Conselho 

Escolar, Associação de Pais e Mestres - APM e Conselho de Classe.  

●  Implantar gestão baseada em processos decisórios mais horizontais. o 

Instituir modelo de gestão baseado em planejamento. 

●   Garantir a ampla transparência das ações e decisões administrativas, 

por meio da publicação das atas, das prestações de contas, dos informes 

escolares, entre outros.  

●  Garantir a continuidade da APM e sua integração com o Conselho 

Escolar, incentivando a participação da comunidade escolar.  

●  Promover ações que tenha por objetivo a fraternidade no âmbito social, 

por meio de arrecadação de fundos e distribuição de cestas básicas para 

as famílias em situação de vulnerabilidade de nossa comunidade.  

● Garantir que a escola seja um espaço seguro para toda a comunidade 

escolar quando do retorno das atividades híbridas.  

●  Adaptar o ambiente escolar para as necessidades de higiene que se 

mostram ainda mais prementes no momento de crise sanitária, com a 

instalação de lavatórios em cada sala de aula.  
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Crianças brincando no pátio interno e no  parquinho   

 

Fundamentos teórico-metodológicos 
 

O presente Projeto Político Pedagógico está pautado e referenciado nos 

princípios éticos, estéticos e políticos das DCNEI, (BRASIL,2010ª, p.16) e abaixo 

citados.  

 

1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

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

ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades;  

2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à 

democracia a aos direitos de cidadania; 

3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações culturais e artísticas.  

Desde o ano de 2018, os profissionais desta instituição realizam 

momentos de estudo conjunto sobre os referenciais da BNCC, e buscam articular 

sua prática para que os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que 
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advém destes princípios das DCNEI, possam ser assegurados e significados 

dentro do ambiente educativo.  

Esses mesmos princípios guardam consonância com a inspiração na 

Pedagogia Waldorf. No que diz respeito aos aspectos éticos, a Pedagogia 

Waldorf aporta grande instrumental, uma vez que está amplamente ancorada em 

uma concepção de ser humano calcada na ampla liberdade e na construção da 

autonomia como aspectos centrais para o desenvolvimento saudável do ser 

humano, de forma que possa atuar de forma ética, solidária em harmonia com a 

sociedade e com o meio ambiente. Tal centralidade da autonomia pode se 

perceber na seguinte frase de Rudolf Steiner: “nossa mais elevada tarefa deve 

ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, 

encontrar propósito e direção para suas vidas.”  

Essa concepção de autonomia somente faz sentido se também 

considerados os aspectos políticos. Um ser humano autônomo será 

naturalmente capaz de exercer seu senso crítico e sua cidadania de forma 

integral, colocando-se como membro ativo da comunidade escolar. Dentro da 

visão de organismo social trimembrado, já mencionada neste documento, um 

organismo escolar deve propiciar ampla liberdade no âmbito cultura, fraternidade 

no âmbito econômico e igualdade no âmbito das relações sociais e  

das leis. A construção desse organismo vivo é feita diariamente na vida escolar, 

de forma coletiva, pelas crianças e pelos adultos da comunidade. 

Os relatos dos professores indicam uma centralização da concepção 

de educação para a liberdade em torno do desenvolvimento equilibrado 

entre as faculdades do pensar, do sentir e do querer. Esta visão 

trimembrada compõe a base teórica da Pedagogia Waldorf, a sua 

forma de compreender o ser humano. Ao não enfatizar unilateralmente 

os desempenhos cognitivos, a intenção é preparar para o exercício da 

liberdade incluindo o desenvolvimento da sensibilidade e do ímpeto 

nas ações. Assim, esta categoria de análise compõe-se de aspectos 

relacionados ao desenvolvimento trimembrado, currículo, criatividade, 

como fundamentos de uma educação para a liberdade.  
(https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/32322/R%20-%20T%20-

%20JONAS%20BACH%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y , p.245) 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/32322/R%20-%20T%20-%20JONAS%20BACH%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/32322/R%20-%20T%20-%20JONAS%20BACH%20JUNIOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Pode se perceber a partir da citação acima, de autoria de Jonas Bach, 

que o desenvolvimento integral do ser humano, não pode prescindir de uma 

educação amplamente voltada para os aspectos estéticos, como forma de se 

desenvolver a sensibilidade e a criatividade.  

O exercício prático e cotidiano da arte, para além de uma visão 

instrumental, é sem dúvida uma contribuição da Pedagogia Waldorf para 

processo ensino/aprendizagem no que diz respeito aos aspectos estéticos, 

conforme pode se depreender dos trechos a seguir: 

Para Steiner (2013), a arte é o campo de ação de médicos e 

professores. Tanto o curar, como o educar, são processos artísticos. A 

integralidade do ser humano é requisitada perante a arte, perante a 

imagem; pois na experiência estética viva, vinculamos o objeto, a 

percepção sensorial ao sujeito, à nossa vivência interior do pensar, sentir 

e querer (BACH, 2007, p. 87). 

“A arte na Pedagogia Waldorf refere-se, em princípio, ao próprio método 

pedagógico: a arte da educação. Não se trata de um artifício para 

transformar conteúdos em processos palatáveis. É o próprio método que 

se revela artístico, na medida em que se apresenta de forma viva, 

moldando-se a situações com a maior originalidade possível. Um 

processo sempre criativo, trazendo algo novo e individualizado.” 

(MARASCA, 2009, p. 82) 

 

Desta forma, afirmamos o compromisso ético, estético e político em atuar 

a partir do constante estudo e reflexão, para que as crianças dessa instituição 

possam, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):  

1. 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; 

2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, 
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experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais 

e relacionais; 

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da 

vida cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

desenvolvimento próprio;  

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

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

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

conhecimentos;  

5. Expressar por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo 

e sensível, 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.  

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

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

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil. 

Cientes que a segunda edição do Currículo em Movimento da SEEDF 

(2018), reestruturou os campos de experiências, configurando-se em um novo 

arranjo curricular proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

a Educação Infantil, reafirmando, assim, uma perspectiva do olhar para infância 

em suas especificidades, integralidade e multidimensionalidade. Dessa forma, 

assumimos a tarefa de configurar nosso planejamento político e pedagógico 

pautados nessa visão que não fragmenta os sujeitos em desenvolvimento.  
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 O desenvolvimento integral do ser humano, conforme estabelecido 

nos documentos institucionais norteadores da atividade educacional, alinha-

se à concepção de ser humano integral da própria Pedagogia Waldorf que 

prevê atividades pedagógicas que desenvolvam não somente os aspectos 

cognitivos, mas também físicos e emocionais.  Segundo a Pedagogia 

Waldorf, essa educação integral traduz-se em três aspectos humanos: 

pensar, sentir e querer/agir: 

“A vontade de trazer esse autor, como complemento para 

este trabalho, surgiu pelo olhar holístico que Steiner tem 

sobre o que é o ser humano, considerando-o um ser que 

se trimembra em pensamento, sentimento e 

ação/querer, sendo essa trimembração composição 

para um ser integral que é o ser humano. Sua maneira de 

olhar para o desenvolvimento humano não deixa de 

considerar em nenhum momento o desenvolvimento 

desses três membros que ocorre, simultaneamente, 

acompanhando o desenvolvimento corporal sem 

separação.” TCC – Iara Txai (página 20) 

 

A mesma concepção está manifesta no “Parecer CNE/CEB nº 20/2009: 

“Educar de modo indissociado do cuidar é dar 
condições para as crianças explorarem o ambiente 
de diferentes maneiras (manipulando materiais da 
natureza ou objetos, observando, nomeando objetos, 
pessoas ou situações, fazendo perguntas etc) e 
construírem sentidos pessoais e significados 
coletivos, à medida que vão se constituindo como 
sujeitos e se apropriando de um modo singular das 
formas culturais de agir, sentir e pensar. Isso 
requer do professor ter sensibilidade e delicadeza no 
trato de cada criança, e assegurar atenção especial 
conforme as necessidades que identifica nas 
crianças.” Parecer 20 (página 10) – Conselho 
Nacional de Educação 

 

Alinhados ainda aos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural e 

Pedagogia Histórico-Crítica, consideramos a centralidade das diversas relações 
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com outros seres humanos e em sociedade na constituição das crianças, 

entendendo a escola como espaço essencial para que, como diferentes sujeitos, 

possam assumir seu papel de protagonismo na construção pessoal e coletiva.  

 

Projeto Passeando pela cidade 

Desta maneira, referenciados nos eixos estruturantes do nosso currículo 

em Movimento, educar e cuidar, brincar e interagir, a comunidade do CEI 316 

Norte realiza estudos do currículo em um esforço continuado de planejamento e 

avaliação para que as crianças se desenvolvam e aprendam perpassando os 

diferentes campos de experiência. 

Em sintonia com todos os documentos acima citados e ainda com a 

Constituição Federal (1998), a Lei de Diretrizes e Bases (1996) esta unidade 

escolar observa, estuda e se compromete com a proteção à primeira infância e 

a identidade construída de uma Educação Infantil de qualidade e socialmente 

referenciada.  

O Currículo em Movimento é o principal documento norteador das ações 

desenvolvidas pela instituição e prevê uma educação integral, com o objetivo de 

ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais, que considere a 
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criança como um ser multidimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, sendo também protagonista da história.  Isto é, um ser 

único, especial e singular, na inteireza de sua essência e na complexidade de 

sua presença. 

 Aponta ainda que a prática pedagógica com significado social deve ser 

desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, 

mas também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo 

e ético. As experiências e as aprendizagens vinculadas ao campo das emoções 

e da afetividade superam dualismos e crescem em meio às contradições. Assim, 

a organização do trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo 

deve possibilitar o uso da razão e emoção, do pensamento e do sentimento para 

tornar positivas e significativas as experiências pedagógicas. Numa perspectiva 

da não fragmentação e descontextualização do ensino, e ainda, considerando 

as vivências dos alunos, expectativas e realidade da comunidade escolar, 

assumimos os eixos transversais de trabalhos sugeridos pelo currículo que 

contempla narrativas historicamente negligenciadas.  

A escola deve valorizar cada criança como sujeito na construção da 

história, formados nas relações sociais e interação com o meio. “Considerar a 

aprendizagem como um processo que não ocorre solitariamente, mas na relação 

com o outro, favorecendo a intencionalidade da interação entre os pares.” 

(Currículo em Movimento. Pressupostos Teóricos. 2014). A concepção/conceito 

de criança apresentados pelos documentos norteadores é construído dentro de 

cada contexto social específico e passou por diversas mudanças ao longo das 

gerações. Mas hoje devemos considerar que não podemos trabalhar pensando 

em padronização ou modelo ideal de criança. Tem-se que considerar este ser 

com suas especificidades, um sujeito de direitos, desejos, com voz e opinião a 

serem considerados.  

O Centro de Educação Infantil 316 Norte, tem por missão incentivar uma 

educação transformadora que garanta a inclusão de todas as crianças. Para 

tanto a educação escolar atual não carece apenas de estrutura física e de 
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docentes capacitados, mas, necessita também, de uma permanente inserção na 

realidade. Desta forma, buscamos formas de despertar a criatividade e o 

interesse pelo saber, principalmente por meio de brincadeiras.  

 

Para tanto destacamos as palavras de Gross (2007, p.44, apud ANJOS, 

2013, p.13):  

a ludicidade é uma ocorrência de todos os tempos, é parte integrante da 

vida de todo ser humano, mas também é um problema que surge e deve 

ser estudado e orientado como um dos aspectos fundamentais da 

estrutura social. Ela é tudo quanto diverte e entretém o ser humano e 

envolve uma ativa participação. Se processa tanto em torno do grupo 

como, das necessidades individuais. 

 

Dessa forma, pretende-se proporcionar uma atmosfera onde impere o 

incentivo às crianças na busca de soluções dos problemas que permeiam seu 

mundo, de forma a se desenvolver uma criança com senso crítico e postura ativa. 

Conciliando-se a isso  

pretendemos desenvolver um ambiente onde a tranquilidade seja um fator 

presente na vida escolar do educando. 

Claparede (1973) afirma que a criança é um ser feito para brincar, e que 

o jogo é um artifício que a natureza encontrou para envolver a criança numa 

atividade útil ao seu desenvolvimento físico e mental. Cratty (1975) sugere a 

utilização de atividades motoras sob a forma de jogos para o domínio de 

conceitos. Piaget (1962 e 1976) diz que a atividade lúdica é berço obrigatório 

das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática 

educativa.” O brincar certamente está no cotidiano do(a) professor(a) da 

educação infantil como instrumento para chegar às aprendizagens construídas 

socialmente como relevantes para a primeira infância. Além dos conceitos, o 

cotidiano da Educação Infantil também é permeado pelo aprendizado de 

brincadeiras tradicionais que asseguram o desenvolvimento da cultura das 

infâncias.  
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O Currículo em Movimento afirma que o lúdico é inerente às rotinas 

educativas, não é uma atividade, mas uma forma de estabelecer relações, de 

produzir conhecimentos e construir explicações. Assim, o brincar, um dos eixos 

norteadores deste documento de referência, vai além da ludicidade, pois o 

brincar é um instrumento rico para o desenvolvimento da imaginação, criação e 

interação social. 

 

A brincadeira é uma maneira da criança vivenciar diferentes eventos, no 

faz de conta, interagindo, criando e aprendendo com seus pares e adultos 

envolvidos. Nela as crianças vivenciam a imitação, a observação, a maneira de 

falar, as regras de convivência.   

 Para Vygotsky (1988), é enorme a influência do brincar no 

desenvolvimento infantil. O autor afirma que “no brinquedo a criança cria e 

expressa uma situação imaginária, projeta-se nas atividades adultas de sua 

cultura e ensaia seus futuros papéis e valores”  

Cientes da importância  do brincar para a educação na primeira infância 

o CEI 316 Norte se compromete a trabalhar para “que a atividade principal da 

criança – brincar – seja estudada, compreendida, observada, favorecida” 

(referência 2013, p.45).  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

Centro de Educação Infantil 316 Norte  

 

 

 

“Se a criança é capaz de se entregar por inteiro ao mundo ao 

seu redor em sua brincadeira, então em sua vida adulta será 

capaz de se dedicar com confiança e força a serviço do 

mundo” 

Rudolf Steiner 

 

Organização do trabalho pedagógico 

 

Na educação infantil a organização do trabalho pedagógico de acordo 

com o Currículo em Movimento 

(...) é de suma importância na condução e consolidação do processo 
educativo,... Para orientar o trabalho pedagógico do desenvolvimento 
infantil, é preciso promover uma ação educativa devidamente planejada, 
efetiva e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é imprescindível pensar 
os tempos, os ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são 
organizadas nesse contexto educativo. (Currículo em Movimento,  p.33) 

 

● Coordenação pedagógica 

 A Coordenação Pedagógica, na instituição, é um espaço/tempo onde o 

desenvolvimento do trabalho educacional é refletido por meio de discussões e 
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avaliações coletivas sobre o cotidiano escolar, a fim de que, como resultados 

surjam objetivos comuns traçados com o comprometimento dos envolvidos como 

indica o art.119 do regimento da rede pública do Distrito Federal.  

A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de 

reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem 

e formação continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e 

acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao 

Projeto Político Pedagógico  

 

 O trabalho realizado em equipe configura, em parte, a formação 

continuada que se dá com os seguintes procedimentos: estudos, pesquisas, 

planejamentos, aprendizados em ação, avaliações e replanejamentos. As 

reuniões de coordenação coletiva têm um caráter mais explicitamente voltado 

para a formação complementar por meio da presença de convidados e parceiros 

da escola. A participação em cursos, palestras, congressos, encontros, 

seminários e atividades afins são também estimulados. 

Importante salientar que além das reflexões, debates e estudos, as 

professoras realizam práticas artísticas como descrito no Projeto Arte e 

Salutogênese (vide anexos), desenvolvendo as dimensões da oitava 

competência geral de autoconhecimento e de autocuidado expressa na BNCC.  

 
Aquarela com tinta orgânica  
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● Plano de Ação da Coordenação Pedagógica   
 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Disponibilizar e discutir 
os documentos que são 
as diretrizes para 
implementação e 
operacionalização do 
regresso dos estudantes 
às atividades não 
presenciais e 
presenciais. 

 

 

Realizar estudos e 
discutir sobre o Currículo 
da Educação Educação 
Infantil do DF, as 
Diretrizes e 
Orientações Pedagógica
s da Rede. Realizando 
um paralelo com a 
pedagogia Waldorf e 
com os documentos que 
são diretrizes para o 
teletrabalho instituído 
em virtude da pandemia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilação e 
divulgação por meio 
dos canais virtuais da 
equipe escolar. 

 
 
 
 

 

 

Por meio de leituras; 
oficinas; palestras com 
especialistas ou 
profissionais da própria 
escola; 
compartilhamento de 
experiências entre 
professores da escola 
e ou de outras escolas; 
elaboração dos 
projetos; análise 
coletiva dos resultados 
das avaliações para 
planejamento das 
intervenções 
pedagógicas para as 
aprendizagens dos 
estudantes; estudo de 
casos; planejamentos 
em geral, entre outras 
estratégias pensadas 
pela escola. 

 

 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
Comitê Local 
instituído pela 
PORTARIA 
Nº 120, DE 
26 DE MAIO 
DE 2020. 

 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
Comitê Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 
escolar e 
comunidade 
escolar. 

 
 
 
 
 

 

 

Equipe 
escolar e 
comunidade 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanalmente 
nas reuniões 
coletivas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Quinzenalmente 
em reuniões 
coletivas. 
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Orientar os professores 
quanto a elaboração de 
diferentes materiais 
didáticos para os 
diferentes contextos e 
situações em que se 
encontram os nossos 
estudantes neste 
momento de pandemia. 
 

 

 

Discutir o papel da 
coordenação 
pedagógica e da equipe 
de coordenação 
pedagógica em tempos 
de Teletrabalho. 

Planejar, organizar e 
acompanhar, os 
professores na produção 
de materiais 
pedagógicos e das aulas 
remotas e autorização 
para inserção do 
material produzido no 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) e a 
serem impressos. 

 

Auxiliar os professores 
na elaboração e 
construção de projetos e 
atividades que serão 
destinadas aos 
estudantes nesta fase 
de teletrabalho. 

 

 

Acolher as necessidades 
do grupo de professoras 
e demais integrantes da 
equipe escolar e 

Apresentação ao grupo 
de professores e 
professoras as 
propostas pedagógicas 
que serão 
desenvolvidas pela 
equipe gestora e 
equipe de coordenação 
pedagógica) durante o 
período de 
teletrabalho. 

 

 

Organização de 
momentos de 
coordenação 
pedagógica e reuniões 
com os profissionais da 
educação, fazendo uso 
das TICs (vídeo 
conferências, 
WhatsApp, redes 
sociais etc.), e sempre 
registrando esses 
momentos. 

 

 

 

 

Promoção de 
momentos e meios 
para o diálogo, com a 
escuta de todas as 
pessoas que fazem 
parte desse processo, 
sobre as dificuldades 
sentidas nesse 
momento, quais são as 
angústias, anseios e 
expectativas nessa 
modalidade de 
educação não 

 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
Comitê Local. 

 

 

 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
Comitê Local. 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
Comitê Local 

 

 

 

 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
Comitê Local. 

 

 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 

 

 

Equipe 
escolar e 
comunidade 
escolar. 

 
 
 
 

 

Professoras 

 

 

 

Professoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professoras 

 

 

 

 

Equipe 
escolar e 
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escolar. 

 

 

 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 

 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 

 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 

 

 

 

Semanalmente 
em reuniões 
coletivas. 

 

 

 

Semanalmente 
em reuniões 
coletivas. 

 

Semanalmente 
em reuniões 
coletivas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semanalmente 
em reuniões 
coletivas. 

 
 

 

 

Quinzenalmente 
em reuniões 
coletivas. 
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comunidade escolar, 
auxiliando-os. 

 

Estabelecer uma rotina 
com as famílias, 
enviando cronograma de 
entrega e recebimento 
dos materiais/atividades, 
bem como, de escuta e 
avaliação desse 
processo participativo na 
realização das 
atividades com as 
crianças. 

  

presencial para a 
Educação Infantil. 

 

 

Criação de meios 
virtuais de 
comunicação e de 
orientação às famílias, 
para que se possa 
dialogar sobre as 
condições em que 
podem realizar as 
atividades com as 
crianças em casa, 
quais as dificuldades 
sentidas, escutar as 
sugestões das famílias 
e suas necessidades. 

 

pedagógica e 
Comitê Local. 

 

 

Equipe 
gestora, 
equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
Comitê Local. 

 

 

  

Equipe 
escolar e 
comunidade 
escolar. 

 

 

 

Durante o 
ano letivo. 

 

 
 
 
 

Mensalmente 
em reuniões 
com a 
comunidade 
escolar. 

 

● Estratégias de valorização e formação continuada dos 

profissionais da educação 

Os senhores sabem que nossa arte pedagógica deve ser erigida sobre 

uma autêntica sintonização de nossos sentimentos com a natureza 

infantil, que ela deve basear-se, em sentido mais amplo, no conhecimento 

do ser humano em desenvolvimento. [...] A esse respeito nós, mestres 

devemos transformar-nos em artistas (MARASCA, 2009, p.63-64) 

No plano de ação da gestão, item 2.1 Melhoria da Qualidade da Educação 

na Unidade Escolar, está expresso o compromisso da equipe gestora com a 

valorização e formação continuada dos profissionais da educação. 

Desta forma, no início do ano letivo a equipe gestora abriu a semana 

pedagógica ofertando uma vivência de massagem nos pés (quiropraxia) como 

boas vindas para todas as professoras e servidores da escola. O cuidado com 

os profissionais se demonstrou também na entrega de cadernos de 

planejamento para toda a equipe, assim como vivências planejadas para integrar 

e envolver.  
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O projeto Arte e Salutogênese (vide anexo) que acontece durante as 

coordenações pedagógicas é um momento em que os professores são 

incentivados a compartilharem seus fazeres artísticos com os pares. Todo o 

corpo docente também é encorajado a oferecer palestras, cursos e oficinas para 

a equipe escolar e para as famílias. Na coordenação pedagógica há espaço 

reservado para as professoras compartilharem as experiências entre os pares.  

Para a construção coletiva do presente PPP, os temas foram divididos em 

cinco grupos e cada professora escolheu em qual tema gostaria de se dedicar. 

Esses pequenos grupos trabalharam juntos e depois houve compartilhamento 

das ideias com o grande grupo. 

Desde que começou o distanciamento social, a equipe gestora manteve 

um encontro semanal com as professoras com o intuito de acolhê-las e ouví-las. 

Nesse período, aconteceram as oficinas: fazendo arte com materiais recolhidos 

na natureza (folhas, flores, graveto) com a professora Clarice e vivência com lã 

penteada com a orientadora Yasmine. E sete palestras: A roda da vida com a 

professora Fabiana; Os quatro sentidos básicos (sentido do movimento, 

equilíbrio, tato e o sentido vital) com a professora Micheli; O brincar livre com a 

professora Lídia ; Poesia e Cultura de paz com a professora Tereza; 
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Trimembração social com o supervisor Guilherme; Feltragem com a orientadora 

Yasmine e Sustentabilidade com a professora Clarice. 

Como a escola trabalha com uma proposta inovadora inspirada na 

Pedagogia Waldorf e tem um grupo de professoras (Daniela Alencastro, Luana 

Angélica, Milena e Tereza Marques)  que já ofereceram 4 cursos na Eape com 

esse tema, projeta-se, no futuro, oferecer o curso formativo para as professoras 

da escola, no ambiente da unidade escolar, e com certificação pela Eape. 

 

Cenário do Teatro de Mesa - “ A Fada Lira” 

● Metodologias de ensino adotadas 

A escola possui uma dinâmica de atividades/ambientes que são 

organizadas em horários distribuídos nas cinco horas de aula, divididos nos cinco 

dias de aulas semanais que atendem a suas diversas necessidades e dinâmica. 

Os seguintes espaços de atividades, são oferecidos: parquinho; sala de 

informática; sala de leitura; parque de areia, psicomotricidade, parque interno 

das pirâmides de bambu, sala de vídeo e horta. 
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As salas de aula dispõem de ambientes construídos com tecidos e estruturados 

com cavaletes que imitam uma casinha. Algumas educadoras com recursos 

próprios e doações disponibilizam tecidos de cores diversas, bonecas de pano, 

toquinhos de madeira, utensílios em miniatura de cozinha, ambiente de 

letramento com alfabetos móveis, numerais, gravuras temáticas, bolas, livros de 

literatura infantil, dentre outros para que as crianças possam, durante a 

brincadeira  e atividades intencionalmente planejadas, desenvolver-se de 

maneira integral, buscando assegurar os direitos de aprendizagem expressos no 

Currículo em Movimento da SEEDF e BNCC. O cultivo deste espaço-tempo 

busca assegurar: “as condições para que as crianças aprendam em situações 

nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam 

a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam 

construir significados sobre si, os outros, e o mundo social e natural” (BRASIL, 

2017, p.33, Apud DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 60).  
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      Brincadeira livre na sala de referência com brinquedos sustentáveis 

 

Algumas turmas também utilizam como recurso pedagógico as mesas de 

natureza ou mesas de época. Cada época do ano traz manifestações da 

natureza (clima, vegetação) assim como festas e comemorações ligadas à 

cultura brasileira e local que podem ser vivenciadas pelas crianças como um 

aprendizado cheio de sentido e vida. Quando as(os) educadores observam 

esses movimentos naturais e culturais, suas interconexões e relações e os 

ressignificam em contato com o contexto de cada comunidade escolar e com a 

escuta sensível das crianças, é possível estabelecer aprendizados em todos os 

campos de experiência do currículo de uma maneira integrada, interdisciplinar e 

transdisciplinar. O eixo transversal da sustentabilidade norteia o ensino em 

épocas uma vez que durante aproximadamente quatro semanas a 

intencionalidade está em aguçar os sentidos para o movimento da natureza e 

das manifestações culturais, engendrando uma relação de encantamento e 

reverência aos ciclos naturais e às produções do ser humano. A mesa da 

natureza ou de época é, portanto, um recurso precioso que traz para a sala de 

aula os elementos pesquisados e vivenciados pelas turmas.  
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“Talvez uma das tarefas mais importantes da educação em 

nossa época, é estabelecer uma relação saudável com a 

natureza. Uma verdadeira sensibilidade em relação ao meio 

ambiente deve iniciar-se na primeira infância. A humanidade 

se separou do mundo natural, e isso é assim ainda que 

muitos de nós sintamos comprometidos com a causa 

ambiental. Ter má consciência é uma coisa, porém assumir 

realmente uma responsabilidade ativa, e inclusive atuar 

ativamente sobre (em defesa do) meio ambiente, é outra.”  

CLOUDER. Educación waldorf. Pág. 107 

 

Além disto, a própria construção estética da mesa da natueza “passa, 

não só por trazer os objetos para serem organizados, mas pelo próprio 

processo de organização que visa desenvolver o sentido de harmonia entre 

formas e cores característico das artes visuais, cores quentes e frias, formas 

arredondadas , alongadas, curvas, retas e como elas podem se distribuir no 

espaço. Cada objeto passa a ser não só um ícone para a memória da época, 

mas um elemento de uma construção artística coletiva elaborada pelas 

crianças juntamente com as professoras, ao mesmo tempo uma atividade 

direcionada e uma grande brincadeira.”  Ensaio Claudia Dansa – página 9 

A mesa da natureza também há “os elementos da cultura que são 

inseridos a partir das datas das festividades locais trazidas pelas professoras 

e pelos estudantes como elementos importantes que reúnem as pessoas 

daquele lugar, daquele grupo cultural. É neste momento que pode-se fazer 

as pontes entre o sentido das festas, seu significado e o que despertam nas 

crianças e nas pessoas ao seu redor.”  Ensaio Claudia Dansa – página 11 
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                        Mesa da Natureza – material pedagógico 

 

● Organização de tempos e espaços 

Tempos e ritmos pedagógicos  

Em relação à organização do trabalho pedagógico do ano de 2020 a 

equipe docente, reunida na semana pedagógica, propôs o seguinte tema como 

norteador do trabalho pedagógico anual: Brasília - Patrimônio TEKOHA  

Em consonância ao eixo transversal da sustentabilidade o planejamento 

no ano letivo foi desenvolvido com base em temas geradores relacionados tanto 

a elementos naturais quanto a temas relevantes da nossa cultura.  

Proteger e cuidar de pessoas e lugares, princípio Tekoha, parece ter se 

tornado ainda mais oportuno depois que o mundo vivenciou uma pausa forçada, 

que tem convidado todos a refletirem acerca do que realmente importa. Segue 

abaixo, os principais temas, desenvolvidos em profundidade pelo corpo docente 

que delineia suas ações pedagógicas relacionando-os aos campos de 
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experiência do currículo em movimento. Todos os temas geradores e os dias 

letivos temáticos, depois da pandemia,  estão sendo re-planejados e integrados 

ao currículo condensado e à nova realidade de crise planetária.   

 

Feira de ciências  

 

Semana Mundial do Brincar – Túnel sonoro  ( Kântele e Flauta Doce) 
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Calendário de 2020 -  CEI 316 Norte 

DATAS Épocas do Ano  -  Temas geradores 

10/02 a 06/03 

SEMENTE  

Acolhimento  

Culminância: Baile de Carnaval -21/02 

09/03  

ÁGUA 

 

O ciclo da água  

Culminância: Pós Pandemia esse tema foi desenvolvido em 

atividades, materiais pedagógicos produzidos (vídeos) e informativos 

disponibilizados à comunidade 

 Índio, renovação e Brasília 

Culminância: Pós Pandemia esse temas foram desenvolvidos em 

atividades, materiais pedagógicos produzidos (vídeos) e informativos 

disponibilizados à comunidade 

 

FRUTOS 

Todos os temas geradores que se seguem estão sendo re-

planejados e integrados ao currículo condensado e à nova 

realidade de crise planetária 

Caminhada pela Paz 

GRÃO  Colheita 

FOLHAS Patrimônio Cultural  

FLORES  Primavera e Coragem  

 

 JARDINEIRAS  Criança e Professor 

BERÇO DA HUMANIDADE  Africanidades 

 

SOL  Transição  

 

O meio ambiente começa no meio da gente” TT Catalão 
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Mensalmente a escola também realiza a comemoração dos 

aniversariantes com um gostoso piquenique no pátio da escola.  Em tempo de 

isolamento social essa comemoração passa a ser mediada pelas redes sociais.      

 

 

• Materiais 

 Os materiais utilizados estão interligados com o eixo da sustentabilidade 

e respeito ao meio ambiente. Por isso dá-se preferência por materiais naturais e 

sustentáveis. Como indica o currículo em movimento, 
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Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, 

brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas 

de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, dentre 

outros. Esses podem ser recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, 

artesanais, de uso individual e/ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e/ou 

manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, com 

diferentes propriedades. 

  

Em tempo de isolamento social cabe a escola dialogar com as famílias a 

respeito dos materiais presentes em casa e que possam ser utilizados nas 

atividades pedagógicas,  possibilitando o desenvolvimento integral da criança 

 O impulso natural interior da criança para  o aprender, para adaptar-se e 

se adequar ao ambiente, encontra evasão no brincar livre, o que é plenamente 

possível no ambiente do lar e não demanda por materiais. Ressalta-se que a 

criança, espontaneamente, procura a brincadeira que melhor corresponde às 

suas demandas naquele momento, seguindo inconscientemente e 

instintivamente os estímulos provenientes de sua sabedoria corpórea. Esse 

movimento em busca do desenvolver-se faz parte da natureza humana na 

infância, logo, gradativamente, a criança é impulsionada a dominar sua própria 

corporalidade por meio da interação com o mundo e com as pessoas. 

 

. 
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● Relação escola-comunidade 

 

Estreitando laços 

A suspensão das aulas para conter a disseminação do novo coronavírus 

(COVID-19), apresentou um novo desafio: manter o desenvolvimento e a saúde 

das crianças em tempos de isolamento social. Se por um lado as escolas 

precisam se reinventar em tempo recorde, por outro, as famílias também 

precisam lidar com questões novas, como as dúvidas na hora de orientar os 

filhos com atividades, a ausência de equipamentos ou conectividade digital, 

insegurança em relação ao futuro e até mesmo a dificuldade de conciliar o 

trabalho em casa com o tempo demandado para acompanhar as crianças.  

Além do aprofundamento da organização comunitária, o projeto 

estreitando laços passa agora a ter uma interface com todos os demais projetos 

da escola, com o objetivo de ampliar o envolvimento das famílias e oferecer 

https://porvir.org/?s=coronav%C3%ADrus&t=1
https://porvir.org/?s=coronav%C3%ADrus&t=1
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apoio para que eles se sintam seguros, numa visão horizontal, colaborativa e 

participativa em todo o processo. 

Uma ação educativa comprometida com a cidadania, com a inclusão 

social leva-se em consideração as adversidades das crianças com necessidades 

especiais. Por isso, a escola adota providências para possibilitar a adaptação 

social, dessas crianças conjuntamente com o incentivo de valores éticos, e a 

dignidade do ser humano, o respeito pelo outro e a igualdade de oportunidades. 

O convívio com as crianças com necessidades especiais tem sido benéfico para 

todos, visto que todos os educadores procuram desenvolver um trabalho voltado 

para o atendimento dos mesmos, favorecendo o desenvolvimento, a 

socialização/inclusão e a aprendizagem. 
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● Serviço de Orientação Educacional  

 

 

O presente Plano de Ação tem como parâmetro a Orientação Pedagógica 

da Orientação Educacional na Secretaria de Educação do Distrito Federal (2019) 

cujo ponto de partida é a realidade observada no início do ano letivo de 2020 e 

tem em vista os objetivos do Projeto Político Pedagógico do Centro de Educação 

Infantil 316 Norte. Será implementado em circunstâncias adaptáveis às 

exigências do momento, em virtude da Pandemia do Covid-19 que prevê o 

Teletrabalho e o retorno às aulas não presenciais do ano letivo de 2020. 

A atuação do/a pedagogo/a orientador/a educacional na pré-escola foi 

ampliada para todas as escolas no âmbito da Secretaria de Educação e, 

especialmente, na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto somente 

em 2019. Essa ampliação representou um novo momento para a atuação da 

orientação educacional, somando-se à política de  
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universalização da pré-escola e à militância histórica pela garantia do direito à 

educação com qualidade social da escola pública também na primeira etapa da 

Educação Básica.  

Cabe destacar que a Orientação Educacional contribui para o processo 

educativo a partir de uma prática dialogada com a comunidade escolar e que 

atua com a finalidade de fortalecer a rede social e interinstitucional. Sua atuação 

visa, especialmente, o desenvolvimento integral dos/das estudantes, 

repensando coletivamente o fazer pedagógico; participando na análise da 

realidade; apoiando diálogos problematizadores; contribuindo para a tomada de 

decisão individual e coletiva; implementando ações com foco em objetivos 

compartilhados no projeto político-pedagógico; e tendo como pressuposto o 

respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à opinião e à democracia. 

Particularmente na educação infantil, o Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) está comprometido com as aprendizagens das crianças nos diferentes 

campos de experiência e na vivência dos eixos integradores do currículo, que 

são o Cuidar, o Educar, o Brincar e o Interagir. O SOE prima também pelos 

princípios éticos, políticos e estéticos afirmados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil e no próprio Currículo em Movimento da 

Educação Infantil. 

Nessa primeira etapa, o/a pedagogo/a orientador/a educacional pode atuar 

em diferentes eixos e ações, a partir do seu contexto de atuação, valorizando a 

construção coletiva e o trabalho em rede. A saber: 

• acolhimento e inserção da criança ao ambiente escolar, principalmente 

no contexto da pandemia;  

• educação inclusiva na perspectiva da Educação Especial, da 

diversidade e dos direitos humanos; 

• assessoria pedagógica às equipes docente e gestora; 
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• saúde e alimentação saudável; 

• auxílio no desenvolvimento das habilidades Socioemocionais;  

• questões familiares;  

• prevenção à violência e ao abuso sexual; 

• transição da criança para a etapa seguinte; 

• outros temas que julgar pertinentes.  

Nesse sentido, o presente plano de ação sistematiza a atuação da 

pedagoga orientadora educacional do Centro de Educação Infantil 316 Norte 

explicitando os objetivos, as ações, as parcerias e a avaliação a serem 

realizadas no percurso de sua implementação.  

● Educadoras(es) Sociais  

A escola iniciou o ano apenas com três educadoras sociais. A escola tem 

crianças com laudos e que necessitam de acompanhamento individualizado. 

Esses profissionais atuam de acordo com a PORTARIA N° 50, DE 04 DE 

MARÇO DE 2020. Neste momento de isolamento social os educadores sociais 

estão afastados mas continuam como contratados da SEEDF sem remuneração.  

● Sala de leitura 

A escola dispõe de uma sala de leitura e de uma professora de apoio que 

trabalha na organização e planejamento desse espaço. O projeto de leitura, que 

nesse ano de 2020, ganha o nome de histórias viajantes, prevê ações para tornar 

esse importante espaço formativo vivo e ativo para as crianças no contexto do 

ensino remoto.  

● Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

Os valores expressos na Trimembração do Organismo Social, 

fundamentados na Função Social da Escola,são: Igualdade no campo do acesso 

e dos direitos, Liberdade no âmbito cultural garantindo e zelando pela 
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diversidade cultural; e Fraternidade no campo econômico embasam o projeto 

político pedagógico do CEI 316 Norte. Desta maneira, o olhar individualizado 

para cada estudante e sua família, a busca permanente pela escuta sensível, a 

criação de vínculos, a estruturação de redes assim como o estudo contínuo da 

infância e dos processos educacionais são fundamentos que dão suporte à 

permanência e ao desenvolvimento saudável e integral dos estudantes.  

 

● Programas e Projetos Específicos 

Seguem os projetos a serem desenvolvidos no ano de 2020. A fundamentação 

de cada projeto está nos anexos.  

   I - Projeto Horta Jardim 

   II - Projeto Delícias Saudáveis - Cozinha: melhor lugar da casa 

   III - Projeto Histórias Viajantes  

              IV - Projeto Música e Movimento na Educação Infantil 

    V - Projeto Arte e Salutogênese 

              VI - Projeto Estreitando laços entre a comunidade e a escola 

              VII- Projeto Passeando pela Cidade e pela sua Casa 

               VIII - Plenarinha 
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Estratégias de avaliação 

Um trabalho coeso entre a Coordenação Pedagógica e o Conselho de 

Classe, podem juntos pensar, planejar, avaliar, buscando coerência entre o 

Projeto Político Pedagógico da instituição educacional, o currículo praticado e a 

observância aos espaços promotores da qualidade tornarão possíveis uma 

avaliação que seja qualitativa. É claro nessa Instituição, a importância da 

observação e do registro para o acompanhamento de cada criança. E esse é o 

papel da avaliação na Educação Infantil: acompanhar o desenvolvimento das 

crianças em todos os seus aspectos. 

A LDB expressa isso de maneira contundente ao dedicar ao assunto um 

dos três artigos da Seção relativa à Educação Infantil: Art. 31. Na Educação 

Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 

 A avaliação deve incluir o processo educativo como um todo e não 

apenas um período específico de tempo como o de elaboração do (Relatório 

Descritivo Individual do aluno – RDIA). As ações de cuidado e educação. 
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As ações de cuidado e educação promovidas pela instituição também 

devem ser contempladas na avaliação. Como Hoffmann (1999) chama a 

atenção, “não podemos avaliar apenas o desempenho da criança ou partes do 

seu desenvolvimento, mas o processo de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança”. Portanto, é preciso que os registros deem conta do que realmente 

trabalhamos com as crianças e captem a criança nas suas interações no espaço 

pedagógico. Reafirmamos que não avaliamos para classificar as crianças ou 

para dar uma satisfação aos pais. Nosso objetivo deve ser analisar o nosso 

trabalho e buscar um maior entendimento do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem de cada aluno e embasar melhor a nossa ação educativa.  

Ressaltamos que, inicialmente, fazemos uma sondagem diagnóstica, nos 

primeiros dias de aula, onde o professor conhece as hipóteses das crianças. 

Acreditamos que a sondagem é um instrumento para mapear o conhecimento 

dos alunos e a partir daí orientar e ou reorientar a prática pedagógica da escola. 

Assim, a partir dele, os professores elaboram seus planejamentos, definindo 

possíveis intervenções, criando situações capazes de gerar novos avanços na 

aprendizagem dos alunos. Adotamos como práticas de avaliação, o diagnóstico 

inicial de turma, a sondagem inicial (individual), a confecção do portfólio, além 

do relatório oficial de acompanhamento individual semestral que acompanha do 

dossiê do aluno nas demais etapas de ensino. 

Com o processo do isolamento social, nossa equipe, mantendo os laços 

com as famílias por meio das ações já descritas, pôde ir formando uma 

compreensão das novas realidades e necessidades dentro da diversidade que 

compõe nossa comunidade escolar. Antes do retorno oficial ao teletrabalho, as 

professoras iniciaram voluntariamente, como também já mencionado, processo 

de ligação para pesquisar não só questões relativas ao acesso ao ensino 

mediado, mas compreender e acolher as famílias em suas questões materiais e 

emocionais nesse momento desafiador. Com o início das atividades e o contato 

sendo iniciado, inicia-se agora uma nova etapa para o caminho de avaliação 
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processual e formativa. Certamente desafiador, mas com possibilidades de 

ampliar e aprofundar o olhar para a perspectiva histórico-crítica que nos embasa, 

tanto no caminho do respeito e da valorização da história e cultura de cada 

estudante assim como na percepção das possibilidades transformadoras da 

educação. 

Cientes que a parceria família-escola, que sempre esteve na centralidade 

da construção do processo educativo, agora, mas que nunca deverá ser 

cultivada para acompanhamento do desenvolvimento da criança. Desta maneira, 

além do diálogo constante, os profissionais do CEI delinearam momentos de 

atendimento, realização de questionários, rodas de conversa com as famílias, 

tanto para perceber o processo da criança quanto para avaliação e revisão 

constante das práticas pedagógicas. Se delineou ainda como instrumento 

avaliativo o cultivo da escuta sensível, no contato com as diversas possibilidades 

expressivas das crianças, em todas as linguagens que perpassam os campos 

de experiências.  

Vale destacar que o CEI, desde 2018 vem adotando a sanfona do 

grafismo, como instrumento avaliativo, uma vez que o desenho constitui via 

expressiva preciosa de acompanhamento e avaliação para a educação infantil. 

Assim como o brincar, o desenho livre, quando proporcionado ambiente e 

material à criança, é uma atividade espontânea. Os traços e imagens produzidas 

são um belo livro aberto do desenvolvimento infantil. O desenho livre também 

proporciona a conquista de capacidades e habilidades motoras e de observação 

e representação do mundo.  

A sanfona do grafismo é composta por um desenho significativo produzido 

em cada mês, para que se possa olhar como a criança se expressou e se 

desenvolveu ao longo do ano. 

Durante o período em que as crianças estiverem em casa, com o ensino 

mediado pela tecnologia, haverá orientação às famílias sobre a importância da 

criação de um ambiente para o estímulo á prática de desenhar cotidianamente, 
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bem como pedido que as famílias enviem fotos de alguns desenhos livres para 

que a professora possa fazer o acompanhamento pedagógico. 

  

• Conselho de classe 

O conselho de classe é o espaço-tempo definido pela escola para 

os estudos de caso de cada criança em seu processo de ensino-

aprendizagem. São produzidas atas de registro que são documentos que 

fundamentam, em parte, as reuniões semestrais com os pais, além de 

promover o encaminhamento das crianças que necessitam de atenção 

diferenciada ao Serviço de Orientação Educacional. 

De acordo com a  lei distrital 4.751/2012 em seu artigo 35,  cabe 

ao conselho de classe o status de órgão colegiado integrante da gestão 

democrática que se destina a acompanhar e avaliar o processo de 

educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de 

classe quantas forem as turmas existentes na escola. Tal lei define que o  

conselho de classe será composto por: 

 

• I – todos os docentes de cada turma e representante da 
equipe gestora, na condição de conselheiros natos; 

• II – representante dos especialistas em educação; 

• III – representante da carreira Assistência à Educação; 

• IV – representante dos pais ou responsáveis; 

• V – representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro 
segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por 
seus pares, garantida a representatividade dos alunos de cada 
uma das turmas; 

• VI – representantes dos serviços de apoio especializado, em 
caso de turmas inclusivas. 

 

 Ressalta -se que: “o Conselho de Classe se reunirá, 

ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, por solicitação do diretor da unidade escolar ou de um 

terço dos membros desse colegiado”. Além disso, “cada unidade escolar 

elaborará as normas de funcionamento do Conselho de Classe em 
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conformidade com as diretrizes da SEEDF (lei distrital 4.751/2012, artigo 

35. http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70523/Lei_4751.html) 

Segundo as diretrizes da avaliação educacional a avaliação 

formativa caminha na direção das aprendizagens de todos os envolvidos 

na instituição escolar. Nesta perspectiva o conselho de classe pretende 

não só apontar as fragilidades, mas também os progressos no processo 

de educação, de ensino e de aprendizagem. Como também sugerir ações 

que contribuam para reorientar o trabalho pedagógico. 

 

 

Organização curricular 

 

 
 

O CEI 316 Norte, como instituição de Educação Infantil, cumpre um papel 

social e incorpora as funções de educar e cuidar, brincar e interagir, eixos 

integradores do currículo. Desenvolvendo as capacidades, favorecendo os 

mais variados conhecimentos, bem como, promovendo os cuidados essenciais 

para a formação física, emocional e social das crianças atendidas.  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70523/Lei_4751.html
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Educar na concepção de propiciar às crianças uma aprendizagem 

orientada, integrada e de forma lúdica. Desenvolvendo as capacidades de 

relação interpessoal, de ser e de estar com os outros em atitude de respeito e 

confiança. Assim, a escola estará não só formando as capacidades de 

apropriação de conhecimentos sistematizados, mas contribuindo para a 

formação de crianças felizes e saudáveis.  

 

Cabe a escola buscar desenvolver nas crianças as potencialidades 

corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. Lembrando sempre que o 

aluno é um ser humano, em contínuo crescimento e desenvolvimento, portador 

de singularidades e necessidades especiais, respeitando sempre a faixa etária.  

O ambiente educacional busca favorecer a integração entre as crianças e 

o(a) professor(a), meio pelo qual a troca de experiências e o saber se 

concretizam, seja com conversa, brincadeiras ou aprendizagens orientadas.  

A intervenção desta escola no processo da organização curricular 

privilegia a aprendizagem significativa. Isto significa dizer que a criança sendo 

mediada, quer seja pelo meio presencial ou virtual,  constrói o seu próprio 

conhecimento, que se associa e integra as experiências trazidas do lar  às 

estruturas cognitivas. Respeitamos os conhecimentos prévios que cada criança 
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traz consigo para a vida escolar. A partir disso, são oferecidos desafios à criança 

para incentivar a busca de soluções, ou seja, a resolução de problemas.  

Uma ação educativa comprometida com a cidadania, com a inclusão 

social leva em consideração as adversidades das crianças com necessidades 

especiais. Por isso, a escola adota providências para possibilitar a adaptação 

social dessas crianças, conjuntamente, com o incentivo de valores éticos, que 

respeitam a singularidade e a dignidade do ser humano, de modo a favorecer a 

igualdade de oportunidades. O convívio com as crianças com necessidades 

especiais tem sido benéfico para todos, visto que todos os educadores procuram 

desenvolver um trabalho voltado para o atendimento das mesmas favorecendo 

o desenvolvimento, a socialização/inclusão e a aprendizagem. Acrescenta-se 

que a convivência entre as crianças, independente de suas limitações, é agente 

de potencializador do desenvolvimento infantil. Nesse sentido, a inclusão social 

traz significativos benefícios para a turma e reverbera na construção de valores 

como  o respeito a diversidade humana. 

O grupo de professoras do CEI 316 Norte realiza estudos dos documentos 

oficiais e prevê momentos de planejamento coletivo que abarcam ações para 

contemplar os cinco campos de experiência do currículo. Importante salientar 

que a busca por pontos de identidade em um trabalho conjunto caminha ao lado 

do respeito ao princípio da pluralidade de ideias e práticas pedagógicas 

garantido na LDB.  

Observando a finalidade da educação infantil expressa na já referida lei, 

que expressa a perspectiva do “desenvolvimento integral da criança até cinco 

anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade”, fundamentada na nova organização 

apresentada pela BNCC para a primeira etapa da educação básica, que 

compreende as crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses). 
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 “Sem pretensão de enturmação seriada, que tem como critério as idades 

estanques” (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.20), esta comunidade avalia que  

será muito proveitoso iniciar algumas vivências que reagrupem as crianças em 

faixas etárias diferentes, com o objetivo  de um dia  formar turmas multisseriadas. 

Como expresso no Currículo em Movimento, por meio das interações e 

brincadeiras, ocorre a vivência das práticas sociais, contempladas pelos campos 

de experiência e a apropriação dos saberes necessários, o que provocará uma 

nova formação. É importante lembrar que Vygotsky (2012a) apresenta uma 

periodização das idades que não é estanque, pois depende das experiências 

culturais estabelecidas.” ((DISTRITO FEDERAL, 2018, p.20).   

 

Campos de experiência 

O campo “O eu, o outro e o nós” propõe que as crianças possam 

descobrir a si mesmas em diálogo com os grupos que fazem parte num exercício 

dialógico de identidade e alteridade. A constituição da autonomia, 

autorregulação, autocuidado se forma em práticas sociais de cuidado com os 

outros e o meio ambiente podendo formar sentimentos de reciprocidade, 
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pertencimento e responsabilidade. Importante ressaltar que no currículo essa 

construção está intimamente relacionada ao controle e domínio do próprio corpo. 

O campo “Corpo, gestos e movimentos” aponta para o corpo como 

veículo de expressão gerador de possibilidades de desenvolvimento integral. 

Assim, torna-se essencial dar espaço para que a criança expresse e manifeste 

o que vem como impulso próprio, o que ela traz em seu repertório 

espontaneamente. E com essa observação, a intencionalidade educativa 

integrada sempre à dimensão do cuidado, amplia esse repertório, oferecendo 

possibilidades de explorações diversas integradas às brincadeiras, e às 

diferentes linguagens como a música, as danças o teatro. 

O campo “Traços, sons, cores e formas” aborda as manifestações 

artísticas, culturais e científicas e também salienta a centralidade da escuta 

sensível para o que a criança expressa em seus desenhos, suas cores, 

movimentos corporais, dramatizações, elaborações e percepções sonoro-

musicais, bem como seu olhar sobre a produção de massa dos meios de 

comunicação.  Neste diálogo com a expressão da criança, os membros da 

comunidade escolar trazem elementos das artes visuais, da música, da dança e 

do teatro para co-construir espaços e tempos de liberdade de criação, 

imaginação e de experimentação. Muito interessante destacar a participação 

colaborativa da comunidade, bem como eventuais parceiros, salientados em 

nosso currículo para enriquecimento e elaboração desse campo de experiência.  

No campo Escuta, fala, pensamento e imaginação o que se pretende é 

em relação ao sistema alfabético é que as crianças 

 reflitam esse o sistema e participem criticamente da cultura escrita, de 
modo a desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a leitura 
de acordo com suas possibilidades, ao ter como recursos as interações, 
as diversas linguagens e a imaginação (DISTRITO FEDERAL, 2018, 
p.86).  
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Neste sentido, é necessário favorecer processos imaginativos e criativos 

que colaborem para o desenvolvimento do pensamento e como destacado no 

currículo as experiências são fonte e alimento para a imaginação, de acordo com 

Vigostsky (1998). A produção gráfica pelo desenho constitui uma via privilegiada 

de expressão dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

O campo Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

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

investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam. Em nosso 

documento norteador as interações com o meio físico e natural devem estar 

imbuídas de sentimentos de admiração, encantamento e curiosidade 

questionamento, indagação.  Em relação aos conceitos matemáticos o que 

norteia o trabalho está na recriação, “em contextos significativos para as 

crianças, de relações quantitativas, medidas, formas e orientações, espaços 

temporais.” (DCNEI, 2010a, p.25-26). 

Além dos eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, 

concebemos três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania 

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

Assim, incluímos temas e conteúdos atuais e de relevância social. 

Todos os eixos transversais perpassam o planejamento político pedagógico 

do CEI 316 Norte. E educação para a sustentabilidade contudo, ganha um lugar 

de destaque pela busca de estruturação dos tempos, espaços, materiais a partir 

da perspectiva da ecologia.  

Em tempos de pandemia, a equipe do CEI 316 Norte, já iniciou o estudo do 

currículo condensado, e está realizando seu planejamento integrado a esse novo 

documento, conforme expresso no presente documento.  
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“Para a criança nessa idade, o ambiente precisa se prestar ao brincar, 

ao aprender fazendo, envolvendo coordenação motora, observação e 

socialização sem conceitualizações e/ou abstrações. A educação deve 

se basear na realidade, na imitação, na fantasia e no ritmo.” 

                         (LAMEIRÃO, 2015)  TCC Fabiana Mattoso p.91 2019 

 

Plano de ação para a implementação do 

Projeto Político Pedagógico 

 
A escola que queremos 

Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 

Contra os rigores da vida. 

Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar. 

(Ruth Rocha - O direito das crianças) 
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Alguém já disse que escolas são pessoas. 

São gente pequena, gente grande, pais, mães, irmãos, irmãs, avôs, avós, professoras, 

professores, educadoras, educadores, merendeiras e merendeiros, porteiros, 

motoristas de ônibus e de vans escolares, vizinhanças da quadra, famílias. 

Queremos uma escola que abrace e seja abraçada por todos e todas. 

Uma escola aberta ao mundo e à vida de quem nela vive e de quem dela vive, uma 

comunidade que aprende vivendo. 

Uma escola que seja espaço de diálogo, conversa, risos, brincadeiras, ombro amigo, de 

convivência, experiência, descoberta, carinho, atenção, escuta, fala mansa, gratidão, 

honestidade, felicidade, solidariedade, otimismo, prudência, não violência, justiça, 

meio ambiente, verdade, qualidade de vida, indignação, tolerância, lealdade, 

esperança, beleza, desapego, coerência, silêncios, plural, diversa. 

Uma escola de todos e de todas. 

Trecho do manifesto das famílias do CEI 316 Norte em 2019 

 

Apontando para a escola que queremos, elencamos Objetivos, Metas, 

ações, avaliação, responsáveis e Cronograma nas dimensões Pedagógica, 

Administrativa e Financeira. Os objetivos essenciais estão mantidos, mas as 

ações e estratégias para alcançá-los se reestruturam para esse novo momento. 

Nutrindo os fundamentos de uma educação humanizada e viva, O CEI 316 

continua em movimento! 

“A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem” 

 Guimarães Rosa 

 

https://www.pensador.com/autor/guimaraes_rosa/
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• GESTÃO PEDAGÓGICA 

“A primeira Escola Waldorf foi implantada em São Paulo, em 1955, por um 

grupo de educadores, dentre eles, o pioneiro Rudolf Lanz, tradutor, 

incentivador e conferencista das obras de Rudolf Steiner, especialmente 

as que se referem à Educação. A administração dessas escolas é do tipo 

autogestão, geralmente assumida por uma associação sem fins lucrativos, 

composta de pais e professores. Os pais têm uma participação intensa em 

todo o processo desenrolado nessas escolas.” (MARASCA, 2009, p. 30) 

Objetivos 

● Propiciar a garantia da qualidade social da educação, o acesso e a 

permanência da criança na escola,  

● Desenvolvimento integral das crianças, levando em consideração suas 

especificidades; 

● Acompanhar o cumprimento dos direitos básicos das crianças; 

●  Elaborar e realizar ações para o acompanhamento do desenvolvimento 

dos alunos; 

Metas: 

● Valorização da formação continuada do corpo docente regente; 
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● Atender às necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças 

da escola, propiciando intervenções pedagógicas específicas nas 

dificuldades apresentadas; 

● Realizar a avaliação diagnóstica dos alunos, no contexto escolar e 

familiar; 

● Registrar periodicamente o desenvolvimento dos alunos;  

● Estabelecer contato com as famílias buscando melhor vínculo de 

acolhimento; 

● Acompanhar e avaliar o desempenho das ações pedagógicas, 

possibilitando uma práxis do trabalho desenvolvido; 

● Dialogar sobre os documentos base desta secretaria;  

● Promover momentos formativos sobre: a educação na primeira infância, 

cultura de paz; 

● Otimizar a comunicação da comunidade escolar sobre os projetos e 

atividades desenvolvidas;  

Estratégias  

● Encaminhamento das crianças com dificuldades de aprendizagem, 

problemas emocionais e comportamentais à Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem; 

● Parceria com responsáveis para acompanhamento do desenvolvimento 

da criança, por meio de comunicações em agenda, por telefone, correio 

eletrônico, reuniões presenciais e virtuais e outros; 

● Planejar meios híbridos de atendimento pedagógico a estudantes e 

famílias . 
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Avaliação 

● Reuniões coletivas com todos os segmentos da escola; 

● Análise e comentários sobre as ações desenvolvidas; 

● Sugestões e alternativas de mudanças; 

● Questionário sobre as atividades realizadas. 

 

Gestão administrativa e estrutural 

Metas: 

● Gerir os recursos financeiros do programa de gestão compartilhada 

dentro dos princípios da ética e legalidade. 

● Responsabilizar-se com todos na definição e utilização das verbas 

adquiridas; 

● Zelar, usar e viabilizar a manutenção com economia dos materiais e do 

patrimônio público; 

● Buscar a participação da comunidade escolar para contribuir com o 

sucesso da escola, por meio de ações e doações voluntárias de serviços 

e bens; 

● Incentivar a contribuição da APM, promovendo as contrapartidas das 

ações desenvolvidas, bem como, divulgando as prestações de contas 

mensais; 

● Cuidar das instalações prediais, realizando consertos e manutenções que 

visem a qualidade do espaço escolar. 

● Planejar a ocupação segura do espaço escolar visando o ensino híbrido; 
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Estratégias: 

● Definição dos gastos e usos das verbas da escola com toda a comunidade 

escolar, por meio de reuniões e assembleias; 

● Desenvolvimento de campanhas de orientação e de avisos, cartazes, 

murais sobre a importância de preservação e contribuição do patrimônio 

público, conforme prevê a Política Pública, Educação Patrimonial, 

imbricada nas atividades propostas às crianças e a toda comunidade 

escolar; 

● Prestação mensal das contas da APM com ampla divulgação por meio de 

e-mail, de afixação em murais e avisos impressos e redes sociais usadas 

pela comunidade escolar; 

● Utilização com parcimônia e valorização do patrimônio da escola na 

perspectiva de uma gestão de qualidade. 

● Consideração de aspectos socioambientais na escolha, aquisição e 

descarte de materiais pedagógicos ou de infraestrutura predial. 

● Criação de plano estratégico para retorno híbrido das atividades, com 

inspeção dos espaços físicos da escola visando atender às medidas 

sanitárias necessárias ao regresso.   
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Avaliação 

● Através de reuniões coletivas com todos os segmentos escolares; 

● Análise e comentários sobre as ações desenvolvidas; 

● Sugestões e alternativas de mudanças nas ações desenvolvidas na 

escola (via eletrônica, bilhetes e questionários etc.). 

● Utilização da Avaliação Institucional como momento para análise e 

compreensão da realidade global da escola, buscando o envolvimento e 

a participação de todos os segmentos, com vistas às melhorias pela 

qualidade da educação; 

 

 

Gestão administrativa escolar 

Conforme destaca a especialista em educação Heloísa Lück (2001) a 

Gestão escolar relaciona-se a uma atuação que foca em promover a 

organização, mobilização e articulação das condições essenciais para garantir o 

avanço do processo socioeducacional das instituições de ensino e possibilitar 

que elas promovam o aprendizado dos estudantes de forma efetiva. 

Objetivos:  

Promover uma gestão democrática que envolva a participação de toda a 

comunidade no cotidiano escolar. 

Metas: 

● Consolidar a Gestão Democrática nesta Unidade Escolar; 

● Reativação das reuniões ordinárias a cada seis meses da Assembleia 

Geral Escolar a fim de que a comunidade escolar possa acompanhar o 

desenvolvimento das ações da escola, 
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● Reativação imediata do Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, 

fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade 

escolar, composto pelo diretor (a) da escola, 2 pais, mães ou 

responsáveis legais, 1 professor/a, 1 servidor/a da carreira de Assistente 

à Educação, por meio de eleição de todos os membros da comunidade 

escolar com voto direto, secreto e facultativo, conforme as disposições 

legais; 

● Otimizar os horários de uso e limpeza das dependências da Unidade 

Escolar, a fim de garantir um melhor cuidado do espaço até o retorno 

presencial das atividades; 

● Facilitar a organização e administração da Unidade Escolar, utilizando as 

tecnologias disponíveis; 

● Sistematizar o uso do Diário Eletrônico I-EDUCAR pelos professores no 

registro das informações dos discentes; 

● Manter o aperfeiçoamento constante dos serviços da secretaria, 

atendendo com presteza e qualidade a comunidade escolar; 

● Divulgar e incentivar aos profissionais da carreira de Assistência da 

Educação os cursos de aperfeiçoamento, preferencialmente, da EAPE; 

● Garantir os direitos das crianças resguardando sua integridade física e 

mental de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

legislação pertinente, como por exemplo, o Plano Distrital pela Primeira 

Infância; 

● Solicitar a disponibilização de um profissional da área de segurança 

pública (Batalhão Escolar) e privada (Vigilante diurno e noturno). 

Estratégias: 

● Integração dos membros da comunidade escolar por meio das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, abrindo novas 

metodologias no processo de ensino e aprendizagem.  
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● Realização de trocas a distância entre as famílias, com promoção de 

chamadas para participação nas ações que envolvam a comunidade 

escolar; 

● Otimização do processo comunicativo da escola com a criação de um 

informativo mensal com circulação das seguintes informações: Projeto 

Político Pedagógico, do Regimento Escolar, do Currículo, do 

Calendário, das Políticas Públicas implementadas pela SEE/DF, 

ações realizadas pela comunidade escolar etc; 

● Valorização da memória da escola, resgatando e comunicando 

aspectos históricos que contribuam para incentivar a aprendizagem e 

o crescimento das crianças. 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
Reforma do parquinho em janeiro de 2020 

 
Fundamentos de uma visão trimembrada da organização escolar  

Os fundamentos para a construção de nosso plano de ação para a gestão 

da escola parte de um estudo da ecologia social  que “reconhece que todas as 

formas sociais são criadas por nós, sendo exteriorizações de outras ideias e 

valores e, consequentemente de nossa imagem de ser humano.”  

Desta maneira, estruturamos este planejamento observando três campos 

distintos dentro da vida organizacional e relacionando-os aos três âmbitos da 

natureza humana: querer, sentir e pensar.   

No âmbito do “querer”, situamos tudo o que está relacionado à estrutura 

física, às instalações e à dimensão financeira.  

No no âmbito de “sentir”, estão a qualidade e a natureza das relações 

entre as pessoas e os princípios que orientam essas relações. Condições de 

trabalho; acordos; estilo de liderança; comunicação; diálogos; regras de 

convivência e contratos devem ser estabelecidos horizontalmente, encarando as 

partes envolvidas como seres iguais em relação a direitos e deveres. Nas 
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palavras do Milton Nascimento: “Txai é quando sou o teu igual, dou o que tenho 

de melhor”  ou nas palavras de Rudolf Steiner: “O bem-estar de uma 

integralidade de pessoas que trabalham em conjunto é tanto maior quanto 

menos o indivíduo exigir para si os resultados de seu trabalho, ou seja, quanto 

mais ele ceder estes resultados a seus colaboradores e quanto mais suas 

necessidades forem satisfeitas, não por seu próprio trabalho, mas pelo dos 

outros.” 

No âmbito do “pensar”, descrevemos a cultura que queremos 

desenvolver; como construímos e alimentamos nossa identidade; qual a visão; 

missão; valores; propósitos; as necessidades a que servimos e nos dedicamos; 

quais objetivos nos orientam; Neste sentido, conscientes das dimensões éticas, 

estéticas e políticas, descritas nas DCNEI, apontamos caminhos de construção 

pedagógica dialógica e reflexiva com nossa comunidade escolar.  

Partindo dessa perspectiva a intenção é criar “uma comunidade de 

trabalho onde são desenvolvidas novas faculdades sociais e praticados valores 

de uma sociedade e uma economia sustentável”  

Desejamos que a nossa escola seja um laboratório deste organismo vivo.   

          

Projeto Estreitando Laços  
 Famílias, professores e direção estudando, criando e trocando saberes 

 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis 
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Criar 
ambiente 
harmônico, 
seguro e 
acolhedor, 
promovendo 
a qualidade 
social em 
todos 
espaços, 
tempos e 
relações da 
comunidade 
escolar; 

  

Ao final do 
ano ter 
promovido 
periodicame
nte 
atividades 
de 
salutogênes
e para 100% 
da equipe 
escolar 
(todos os 
trabalhadore
s) 

  

  

Promover a 
formação 
inicial e 
continuada 
dos 
educadores 
sociais e 
demais 
trabalhadore
s 

  

Ao retomar 
as 
atividades 
presenciais, 
estudar 
maneiras de 
desenvolver 
o projeto da 
cozinha eco-
pedagógica 

  

Implementar 
de forma 
sistemática 
atividades de 
salutogênese 
para toda a 
equipe 
escola; 

  

Promover a 
formação 
dos 
educadores 
sociais e 
demais 
trabalhadore
s(as) da 
escola 

  

Adaptar um 
ambiente 
para o 
desenvolvim
ento de um 
projeto de 
Cozinha eco-
pedagógica 

  

Ao final 
das 
atividades
; 

  

Semestral
mente em 
momento
s de 
integraçã
o; 

  

  

  

Equipe gestora 

Coordenação 
pedagógica 
local 

Orientação 
educacional 
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com todas 
as turmas. 
Durante o 
Ensino 
mediado, 
realizar 
ações que 
dialoguem 
com referido 
projeto 
(projeto 
delícias 
saudáveis) 
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Fomentar a 
Cultura de 
Paz na 
comunidade 
escolar; 

  

Realizar 
dois eventos 
anuais com 
participação 
de pelo 
menos 70% 
da 
comunidade
: caminhada 
pela paz e 
palestra-
roda de 
conversa 
com tema 
correlato; 
(adaptar 
para 
vivências 
virtuais 
enquanto 
durar o 
isolamento) 

  

Realizar a 
caminhada 
pela paz 
como 
culminância 
pedagógica 
envolvendo 
toda a 
comunidade 
escolar e 
parceiros; 

  

Criar 
espaços de 
discussão e 
formação 
nas 
coordenaçõe
s 
pedagógicas 
a partir de 
temas 
sugeridos e 
de situações 
vivenciadas; 

  

Realizar 
palestras e 
vivências 
com temas 
correlatos 
(resolução 
de conflitos, 
educação 
emocional, 
comunicação 
não-violenta) 

  

Registros 
fotográfic
os, 
escritos, 
recolhime
nto de 
depoimen
tos da 
comunida
de escolar 
e 
parceiros; 

  

Ao final 
das 
atividades
; 

  

Equipe gestora 

Coordenação 
pedagógica 
local 

Orientação 
educacional 

Corpo docente 
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Capacitar e 
instrumentali
zar 
profissionais 
de educação; 

  

Garantir que 
as interfaces 
entre o 
currículo em 
movimento 
e as bases 
da 
pedagogia 
waldorf 
estejam 
claras para 
todos os 
profissionai
s da escola 
ao longo do 
ano letivo; 

  

Formalizar 
parceria 
com a EAPE 
para 
realização 
do Curso de 
Introdução à 
Pedagogia 
Waldorf 
(quinta 
edição) na 
escola para 
todo o corpo 
docente 
durante as 
coordenaçõ
es coletivas; 

  

Promover 
roda de 
conversa 

  

Articular 
parceria com 
a EAPE para 
realização do 
Curso de 
Introdução à 
Pedagogia 
Waldorf 
(quinta 
edição) na 
escola para 
todo o corpo 
docente 
durante as 
coordenaçõe
s coletivas; 

  

Desenvolver 
oficinas 
práticas 
contação de 
histórias, 
atividades 
em roda, 
trabalhos 
manuais; 
durante as 
coordenaçõe
s coletivas; 

  

Realizar 
encontros 
formativos 
com o corpo 
docente e 
com a 
comunidade 
escolar com 

  

Avaliação 
ao final 
dos 
encontros 
formativo
s; 

  

Avaliação 
processu
al com 
instrumen
tos como 
registros 
escritos; 
portefólio
s; 

  

Equipe gestora 

Coordenação 
pedagógica 
local 

Orientação 
educacional 

Corpo docente 

Parceiros 
(EAPE, UNIEB, 
SUBEB) 
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sobre 
violência 
sexual e 
pedofilia; 

  

Realizar 
dois 
momentos 
com o tema 
da educação 
inclusiva ao 
longo do 
ano: um 
mais voltado 
ao corpo 
docente e 
aos 
profissionai
s da escola; 
e outro 
envolvendo 
toda a 
comunidade 
escolar; 

  

  

o tema da 
educação 
inclusiva; 

  

Promover 
cursos sobre 
recursos 
tecnológicos 
(SEI e I-
EDUCAR) 
para 
profissionais 
de educação; 

  

Articular 
roda de 
conversa 
sobre 
violência 
sexual e 
pedofilia; 

  

Garantir nas 
coordenaçõe
s 
pedagógicas 
momento 
dedicado ao 
estudo do 
Currículo em 
Movimento 
do Distrito 
Federal, bem 
como de 
outros 
documentos 
regulatórios 
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da educação 
infantil. 
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saúde e 
trabalhar a 
motivação 
dos 
profissionais 
de educação; 

  

Realizar 
atividades 
artísticas 
semanalmen
te durante 
as 
coordenaçõ
es 
Pedagógica
s 

  

  

Dar 
continuidade 
ao projeto 
“Salutogêne
se” 
garantindo 
um espaço 
de cuidado e 
promoção da 
saúde da 
professora e 
do professor. 

  

  

Ao final 
de cada 
atividade; 
Semestral
mente 
avaliação 
com o 
grupo de 
todo o 
processo; 

Registros 
fotográfic
os e 
colheita 
de 
depoimen
tos; 

  

  

Equipe gestora 

Coordenação 
pedagógica 
local 

Orientação 
educacional 
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Disponibiliza
r materiais 
didáticos 
adequados 
ao trabalho 
pedagógico, 
Priorizando a 
utilização de 
materiais e 
brinquedos 
naturais e 
sustentáveis 
(materiais 
didáticos - 
orgânicos e 
sustentáveis)
; 

  
Adequar a 
infra-estrutura 
física (salas 
de aula, 
pátios, 
jardins, 
parques etc.) 
e remota 
(atendimentos 
às famílias via 
internet, 
ligações 
telefônicas, 
plataforma 
escolar, etc) 
às 
necessidades 
pedagógicas 
da educação 
infantil;   

  

Ao final do 
ano, ter em 
todas as 
salas 
materiais 
pedagógico
s como 
toquinhos 
de madeira, 
bonecas de 
pano, 
tecidos, 
cestos entre 
outros, 
construídos 
conjuntame
nte em 
parceria 
com a 
comunidade 
escolar e-ou 
adquiridos 
por meio de 
recursos 
institucionai
s, parcerias, 
doações;  

  

  

Realizar 
compras de 
materiais e 
brinquedos 
que 
estimulem a 
imaginação, 
a autonomia, 
a interação, 
o senso 
estético, o 
respeito à 
natureza; 

  

Promover no 
projeto 
“estreitando 
laços” 
produção 
conjunta de 
brinquedos e 
materiais; 

  

Organizar 
oficinas e 
mutirões 
para 
confecção de 
brinquedos; 

  

  

  

Avaliação 
institucio
nal; 

  

Avaliação 
ao final 
dos 
encontros
, oficinas 
e 
mutirões 
com 
registros 
fotográfic
os e 
escritos 
dos 
atores 
envolvido
s; 

  

Equipe gestora 

Coordenação 
pedagógica 
local 

Orientação 
educacional 

Corpo docente 

Famílias 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

Centro de Educação Infantil 316 Norte  

 

  

Adequar a 
infra-
estrutura 
(salas de 
aula, pátios, 
jardins, 
parques etc.) 
às 
necessidade
s 
pedagógicas 
da educação 
infantil, 
priorizando 
um 
tecnologias 
sustentáveis. 

  

Estruturar o 
ambiente 
físico da 
escola para 
fornecer 
suporte com 
todas as 
condições 
sanitárias 
garantidas 
para que 
as(os) 
profissionais 
desenvolvam 
suas 
atividades de 
maneira a 
garantir uma 
educação 
pública de 
qualidade 
(atendimento

  

Reformular 
todo o 
parquinho 
externo com 
adequações 
no piso 
(areia), 
construção 
de muro de 
superadobe, 
instalações 
de balanços 
de pneu e de 
tecido; 
construção 
de rede de 
escalada; 
construção 
de uma 
casinha na 
árvore; 

  

Adequação 
da entrada 
da escola 
garantindo o 
acesso com 
segurança 
aos 
estudantes; 

  

Instalar um 
parquinho 
interno no 
pátio da 
escola com 
pirâmides 
de bambu, 

  

Articular e 
realizar 
obras, 
reparos e 
adequações 
com 
profissionais 
contratados, 
parceiros da 
comunidade 
escolar; 

  

Realizar uma 
campanha de 
financiament
o coletivo e 
angariar 
fundos da 
APM para o 
projeto da 
instalação 
das pias; 

  

Ao 
término 
de cada 
ação em 
momento
s de 
coordena
ção 
pedagógi
ca, 
assemblei
as, 
reuniões 
com as 
famílias; 

  

Avaliação 
institucio
nal; 

  

Equipe gestora 

Comissões e 
grupos de 
trabalho 
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s às famílias 
via internet, 
ligações 
telefônicas, 
plataforma 
escolar, etc); 

  

Iniciar 
planejament
o sobre 
retorno 
híbrido; 

  

Estimular 
que as 
famílias 
possam 
utilizar 
materiais 
disponíveis 
para criar um 
ambiente 
propício ao 
desenvolvie
mnto infantil; 

escorregado
res de 
madeira, 
balanços de 
tecido; 

  

Realizar 
melhorias 
na estética 
escolar, com 
adaptações 
no ambiente 
(pintura, 
iluminação, 
mobiliário) 
para melhor 
acolhimento 
das 
crianças, 
com foco no 
“cuidar e 
educar” da 
educação 
infantil; 

  

Instalar pias 
em todas as 
salas até o 
final do ano 
letivo, 
facilitando 
os 
processos 
pedagógico
s e 
incentivand
o a 
autonomia e 
participação 
das crianças 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

Centro de Educação Infantil 316 Norte  

 

na higiene 
pessoal e 
dos 
materiais 
utilizados; 

  

Analisar a 
possibilidad
e e 
viabilidade 
de 
instalação 
de piso de 
madeira ou 
flutuante 
com a 
intenção de 
preservar o 
conforto 
térmico das 
salas de 
aula, 
oportunizan
do um 
ambiente 
mais 
acolhedor 
para as 
atividades 
até o final 
do ano 
letivo; 

  

Realização 
de 
pequenos 
reparos e 
adequeções 
nos 
banheiros 
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das crianças 
e banheiro 
ANEE até 
final de 
fevereiro; 
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Promover 
ações que 
favoreçam a 
ecologia 
humana 
(aprender a 
cuidar de si, 
do outro e do 
meio de 
forma 
sustentável), 
orientados 
pelos 
princípios de 
liberdade, 
democracia,i
gualdade, 
justiça e 
solidariedad
e. 

  

  

Desenvolver 
pelo menos 
duas 
formações 
que 
sensibilizem 
e capacitem 
para um 
olhar 
ampliado da 
Ecologia 
humana e 
social: 
planejament
o de hortas 
e jardins e 
mutirão 
quando 
voltarem as 
atividades 
presencias; 
estudando-
se 
possiblidade
s híbridas; 
planejament
o ecologia 
social em 
parceria 
com 
Germinar 
até julho; 

  

Formalizar 
planejament
o do projeto 
Hortas e 
Jardins; 

  

  

Chamar o 
profissional 
Ruan 
(especialista 
em hortas e 
sustentabilid
ade) para 
consultoria e 
desenvolvim
ento do 
projeto Horta 
e Jardins até 
abril; 

  

Realização 
de mutirão 
de plantio 
quando 
retornarem 
as atividades 
presenciais; 

  

Disponibiliza
ção de 
lixeiras para 
separação 
do lixo seco 
e orgânico; 

  

Construção 
de 
minhocários 
com 
materiais 
reaproveitad
os; 

  

Avaliação 
Institucio
nal 

  

Equipe gestora 

Comissões e 
grupos de 
trabalho 
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Implantar a 
coleta 
seletiva dos 
resíduos da 
escola; 

  

Ter um 
minhocário 
em cada 
sala de aula; 

  

  

  

Firmar 
parceria com 
a mãe 
Andreia 
Andrigueto 
para o 
projeto 
“Escola que 
adota uma 
causa”, 
estabelecend
o 
conjuntamen
te 
cronograma 
de passeios; 

  

Desenvolver 
planejament
o-consultoria 
em parceria 
com 
Germinar até 
julho; 
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Incorporar a 
Arte em todo 
o processo 
de 
ensino/apren
dizagem. 

  

  

Estabelecer 
parcerias 
com grupos 
locais e da 
comunidade 
de teatro; 
música e 
demais 
manifestaçõ
es culturais 
com 
especial 
atenção 
para as 
famílias 
indígenas e 
afrodescend
entes, 
integrando 
ao 
calendário 
apresentaçõ
es e 
vivências; 

  

  

Fortalecer 
parcerias 
com grupos 
locais e da 
comunidade 
de teatro; 
música e 
demais 
manifestaçõe
s culturais; 

  

Fortalecer as 
parcerias 
com as 
famílias das 
crianças 
indígenas e 
afrodescend
entes para 
vivências e 
rodas de 
troca de 
saberes; 

  

  

Ao final 
de cada 
evento no 
espaço 
das 
coordena
ções 
pedagógi
cas; em 
registros 
fotográfic
os e 
escritos; 
Avaliação 
institucio
nal; 

  

Equipe gestora 

Comissões e 
grupos de 
trabalho 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Objetivos Metas Ações Avalia-
ção 

Respon
sáveis 

Crono-
grama 
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Garantir o 
pleno 
funcionament
o das 
instâncias 
escolares - 
Conselho 
Escolar, 
Associação 
de Pais e 
Mestres - 
APM e 
Conselho de 
Classe. 

  

  

Recomposiçã
o de todas as 
instâncias 
com ampla 
participação 
e 
esclarecimen
to à toda 
a  comunidad
e escolar da 
centralidade 
desses 
fóruns para a 
gestão 
democrática 
ao longo do 
primeiro 
quadrimestre 
de 2020; 

  

Realizar 
assembleia 
para 
recomposi
ção do 
quadro da 
APM em 
fevereiro; 

  

Realizar 
eleições 
para o 
conselho 
escolar, 
conforme 
novo 
calendário 
da SEDF. 

  

Ativar os 
conselhos 
de classe 
quando as 
atividades 
remotas 
estiverem 
mais 
estruturada
s; 

  

  

Avaliaç
ão ao 
final 
das 
reuniõ
es e 
assem
bleias; 
Avaliaç
ão 
Instituc
ional 
semest
ral; 

  

Equipe 
gestora 

Coorde
nação 
pedagó
gica 
local 

Orienta
ção 
educaci
onal 

Corpo 
docent
e 

Família
s 

Comiss
ões e 
grupos 
de 
trabalh
o 

  

Assemb
leia 
para 
recomp
osição 
do 
quadro 
da APM 
em 
fevereir
o; 

  

Eleiçõe
s para o 
conselh
o 
escolar 
de 
acordo 
com 
calendá
rio 
estabele
cido 
plea SE. 

  

Conselh
os de 
classe 
quando 
as 
atividad
es 
remotas 
estivere
m mais 
estrutur
adas; 
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Garantir a 
ampla 
transparência 
das ações e 
decisões 
administrativa
s 

  

Realização 
de ao menos 
quatro 
assembleias 
gerais ao 
longo do 
ano; 

  

Garantir que 
os informes e 
repasses 
sejam 
realizados 
nas reuniões 
pedagógicas; 

  

Até março ter 
os canais de 
comunicação 
oficiais 
(agenda e 
lista de 
transmissão) 
em 
funcionament
o; 

  

Divulgação 
periódica de 
planejamento
s e 
encaminham
entos nos 
níveis 
pedagógico, 
administrativ

  

Publicação 
das atas, 
das 
prestações 
de contas, 
dos 
informes 
escolares, 
entre 
outros. 

  

Articulação 
de ao 
menos 
quatro 
assembleia
s gerais ao 
longo do 
ano; 

  

Realização 
de 
informes e 
repasses 
nas 
reuniões 
pedagógica
s; 

  

Reativação 
e 
construção 
do plano 
de 
comunicaç
ão em 
parceira 

  

Ao 
final de 
cada 
fórum 
e 
reuniã
o; 

Avaliaç
ão 
Instituc
ional 
semest
ral; 

  

Equipe 
gestora 

Comiss
ão de 
comuni
cação 

Outras 
comiss
ões e 
grupos 
de 
trabalh
o 

  

  

Quatro 
assembl
eias 
gerais 
ao 
longo 
do ano; 

  

Informe
s e 
repasse
s sejam 
realizad
os nas 
reuniõe
s 
pedagó
gicas; 

  

Até 
março – 
funcion
amento 
dos os 
canais 
de 
comuni
cação 
oficiais; 

  

Reativa
ção e 
constru
ção do 
plano 
de 
comuni
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os e 
financeiros; 

  

com 
a  comissã
o de 
comunicaç
ão; 

  

Otimização 
do 
processo 
comunicati
vo da 
escola com 
a criação 
de um 
informativo 
mensal e 
um canal 
no 
instagram 
com 
circulação 
das 
informaçõe
s 

  

Construção 
e 
divulgação 
Divulgação 
periódica 
de 
planejamen
tos e 
encaminha
mentos 
nos níveis 
pedagógic
o, 
administrat
ivos e 

cação 
em 
parceira 
com 
a  comis
são de 
comuni
cação 
em 
fevereir
o 
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financeiros
; 
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Promover um 
ambiente 
harmônico, 
amoroso, 
empático, 
humano, 
respeitoso, 
ético e 
profissional 
na escola. 

  

  

Realizar 
bimestralmen
te 
comemoraçã
o especial 
dos 
aniversariant
es; 

  

Organizaçã
o da 
comemora
ção 
especial 
dos 
aniversaria
ntes; 
(virtual) 

  

Avaliaç
ão 
Instituc
ional 

  

Equipe 
gestora 

Coorde
nação 
pedagó
gica 
local 

Orienta
ção 
educaci
onal 

Corpo 
docent
e 

Servido
res 

  

  

Bimestr
almente 
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Com base na 
lei de gestão 
democrática, 
desenvolver  f
erramentas 
para 
processos 
decisórios 
mais 
horizontais. 

  

  

Realização 
de reuniões 
periódicas; 
assembleias; 
fóruns 
conforme 
calendário 
escolar; 

  

  

Aplicação e 
vivências de 
ferramentas 
de 
metodologias 
participativas 
nas 
coordenaçõe
s 
pedagógicas 
e outros 
momentos 
que 
envolvam 
processos 
decisórios da 
unidade 
escolar 

  

  

Garantia e 
articulação 
de 
reuniões 
periódicas; 
assembleia
s; fóruns 
conforme 
calendário 
escolar; 

  

Articulação 
e 
desenvolvi
mento de 
ferramenta
s de 
metodologi
as 
participativ
as nas 
coordenaç
ões 
pedagógica
s e outros 
momentos 
que 
envolvam 
processos 
decisórios 
da unidade 
escolar 

  

Ao 
final 
dos 
encont
ros; 
Avaliaç
ão 
Instituc
ional 

  

Equipe 
gestora 

Coorde
nação 
pedagó
gica 
local 

Orienta
ção 
educaci
onal 

Comiss
ão de 
gestão 
e 
particip
ação 

  

Confor
me 
calendá
rio 
escolar; 

  

Semana
lmente 
e em 
fóruns 
cuja 
pauta 
envolva 
process
o 
decisóri
o;  
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Instituir 
modelo de 
gestão 
baseado em 
planejamento. 

  

  

Construir 
coletivament
e o 
Planejamento 
anual/semest
ral/mensal. 

  

Realizar 
diagnóstico 
inicial, a fim 
de identificar 
as reais 
necessidade
s e 
demandas de 
todos os 
segmentos 
da 
comunidade 
escolar. 

  

Avaliar, em 
conjunto com 
a 
comunidade, 
os eventos 
realizados na 
escola. 

  

  

Formalizar 
o 
planejamen
to 
anual/seme
stral/mensa
l 

  

Realizar 
diagnóstic
o inicial, a 
fim de 
identificar 
as reais 
necessidad
es e 
demandas 
de todos 
os 
segmentos 
da 
comunidad
e escolar. 

  

Avaliar, em 
conjunto 
com a 
comunidad
e, os 
eventos 
realizados 
na escola. 

  

  

  

Avaliaç
ão 
instituc
ional 

  

Equipe 
gestora 
como 
articula
dora 

  

Inicio e 
final do 
semestr
e 
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Fomentar a 
criação de 
comissões 
temáticas e 
encorajar a 
participação 
da 
comunidade 

  

  

Funcionamen
to pró-ativo e 
articulado 
das 
comissões 
após ampla 
consulta e 
participação 
da 
comunidade; 

Comissões: 
Comunicação
; Gestão e 
participação; 
Infraestrutura
; Eventos e 
logística 
(sugestão) 

  

  

  

Articulação 
com a 
comunidad
e e 
formação 
das 
Comissões 
em 
assembleia 
geral 
escolar 

  

Após 
os 
encont
ros; 
Cada 
comiss
ão 
poderá 
realizar 
um 
plano 
de 
ação, 
incluin
do 
encont
ros 
para 
avaliaç
ão de 
sua 
atuaçã
o; 

  

Avaliaç
ão 
instituc
ional 
semest
ral; 

  

  

Equipe 
gestora 

Coorde
nação 
pedagó
gica 
local 

Orienta
ção 
educaci
onal 

Comiss
ões 

  

Articula
ção 
com a 
comuni
dade e 
formaçã
o das 
Comiss
ões em 
assembl
eia 
geral 
escolar 
em 
fevereir
o; 
desenv
olvimen
to do 
plano 
de 
trabalho 
de cada 
comissã
o para o 
moment
o da 
pandem
ia; 

Objetivos Metas Ações Avaliaç
ão 

Respon
sáveis 
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Garantir a 
participação 
dos 
diferentes 
atores da 
comunidade 
escolar no 
planejament
o 
orçamentári
o da 
Unidade e 
no 
acompanha
mento e 
avaliação 
periódicos 
da 
aplicação 
dos 
recursos 

  

Promover 
encontros, 
com o 
objetivo de 
construir o 
orçamento 
participativo 
da escola, 
envolvendo 
os diferentes 
atores da 
comunidade 
escolar; 

  

Realizar 
encontros 
semestrais 
para 
prestação de 
contas e 
avaliação da 
aplicação de 
recursos; 

  

  

Realizar 
assembleia 
geral tendo 
como item 
de pauta o 
orçamento 
participativo
; 

  

Ao 
final 
dos 
encont
ros 

Avaliaç
ão 
instituc
ional; 

  

Equipe 
Gestor
a 
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“Garantir a 
lisura, a 
transparênc
ia e a 
regularidad
e da 
prestação 
de contas 
dos 
recursos 
repassados 
à unidade 
escolar, e 
daqueles 
por ela 
diretamente 
arrecadados
”. 

  

  

Elaborar e 
divulgar dois 
relatórios 
relatórios das 
atividades 
financeiras da 
escola. 

  

Instituir 
prestação 
parcial de 
contas 

  

Elaborar e 
divulgar 
periodicame
nte 
relatórios 
das 
atividades 
financeiras 
da escola. 

  

  

Ao 
final 
dos 
encont
ros 

Avaliaç
ão 
instituc
ional; 

Equipe 
Gestor
a 
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Buscar 
parcerias 
com os 
órgãos 
governamen
tais, 
pessoas 
físicas e 
jurídicas, 
entidades 
públicas, 
associações 
de classe e 
entes 
comunitário
s, dispondo 
de recursos 
advindos de 
doações, 
subvenções 
e editais 
para o 
desenvolvi
mento de 
projetos de 
interesse da 
comunidade
, que 
promovam 
ações de 
sustentabili
dade sócio-
ambiental 
na escola, 
em seu 
entorno e 
nas 
comunidade
s atendidas. 

  

  

Estabelecime
nto de 
diferentes 
parcerias ao 
longo do ano 
letivo; 

  

Estabelecer 
contatos 
com a rede 
da 
comunidade 
escolar para 
fortalecer e 
formar 
parcerias; 

  

Avaliaç
ão 
instituc
ional; 

  

Equipe 
Gestor
a como 
articula
dora 

Demais 
sujeito
s da 
comuni
dade 
escolar 
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Fomentar 
práticas de 
economia 
fraterna, 
ecológica e 
socialmente 
responsável 
(bioeconomi
a). 

  

  

  

Estabelecer 
três níveis de 
contribuição 
para a APM, 
de acordo 
com as 
possibilidades 
individuais 
(social, real e 
ideal). 

  

Funciomanent
o de Fundo 
social para 
assegurar a 
participação 
de todas as 
crianças nos 
eventos 
escolares que 
necessitam 
recursos 
financeiros. 

  

Criação de 
espaços de 
trocas e 
práticas de 
economia 
solidária e 
fraterna 

  

  

  

  

  

Propor a 
instituição 
de três 
níveis de 
contribuição 
para a APM, 
de acordo 
com as 
possibilidad
es 
individuais 
(social, real 
e ideal). 

  

Proposição 
e 
implementa
ção de 
Fundo 
social 

  

Realização 
de bazares, 
feiras de 
trocas e 
implementa
ção do 
espaço de 
economia 
fraterna 

  

  

Avaliaç
ão 
instituc
ional 

  

  

Equipe 
gestora 

Demais 
membr
os da 
comuni
dade 
escolar 
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Acompanhamento e avaliação do 

Projeto Político Pedagógico 
O presente projeto será periodicamente avaliado nos espaços da 

coordenação pedagógica, em encontros previstos dentro do projeto estreitando 

laços, nas assembleias ordinárias e extraordinárias, nas reuniões do conselho 

escolar recomposto, no conselho de classe e em outros momentos planejados.  

A coordenação pedagógica constitui aqui um espaço tempo para a escuta 

sensível dos professores, coordenadores e equipe gestora como possibilidade 

constante de reflexão e reorganização do trabalho pedagógico para garantir 

cumprimento dos objetivos e metas propostos neste projeto político pedagógico. 

A semana pedagógica propicia um espaço rico para avaliação e 

acompanhamento do PPP.  Bimestralmente uma coordenação pedagógica é 

destinada para um olhar atento de toda equipe pedagógica para verificar se as 

intenções declaradas no Projeto Político Pedagógico estão sendo cumpridas. 

Semestralmente no conselho de classe os representantes de cada 

segmento da comunidade escolar se reunirá para avaliar o desenvolvimento das 

ações prevista no PPP. 

As assembleias acontecerão sempre que necessário para o 

acompanhamento e deliberação de ações indicadas no PPP. 

Outro momento para acompanhamento e avaliação do PPP é nas 

reuniões ordinárias e extraordinárias da APM – Associação de Pais e Mestres e 

do Conselho Escolar (esta ainda não foi eleita na escola) 

Diariamente pelo acompanhamento de cada criança ou grupo de crianças 

pela observação sistemática das professoras e a utilização de múltiplos registros 

(relatórios, fotografias, desenhos, portfólios...). No período de pandemia do 
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coronavirus esse acompanhamento se dará pela interlocução entre professoras 

e famílias e pela escuta sensível das crianças. 

O acompanhamento e avaliação do PPP serão registrados em atas, 

relatórios, fotografias,  desenhos, pinturas e outros. 

 

Primeiro encontro virtual com as famílias da escola em abril de 2020 

PROJETO ESTREITANDO LAÇOS 
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Anexos 
 

I - PROJETO HORTA-JARDIM 

(“Horta Escolar: plantando conhecimentos, colhendo sabedoria”. ) 

 

 

PÚBLICO ALVO: 1º e 2º períodos  

DURAÇÃO: ano de 2020  

 

“A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever 

sagrado.”    (Carta da Terra, 1992). 

 

JUSTIFICATIVA:  

A escola, enquanto espaço educativo, tem papel fundamental no 

desenvolvimento da consciência enquanto sujeito inserido no meio em que vive. 

Ao oportunizar experiências no ambiente, pensando no processo educativo não 

só no espaço escolar, mas fora dele também, possibilita refletir sobre nossas 

atitudes e reformular nossos conceitos. É papel da escola enquanto unidade 

educativa oportunizar espaços para que as crianças tenham vivências acerca 

dos princípios de educação ambiental em diferentes níveis de aprendizagens.  

Os temas/conteúdos devem estar interligados com a realidade das 

crianças, bem como aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da 
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Educação Infantil, para que elas percebam seu papel neste contexto e que 

tenham uma visão ampla do mundo em que vivem. Na escola a criança deverá 

promover ações de reconhecimento, interação, socialização, preservação e 

conservação do meio em que vive, desenvolvendo consciência da sua 

responsabilidade enquanto ser humano. Durante o afastamento social será 

estimulado atividades simples que a família possa facilitar a vivência da criança. 

 

 

 

 O contato com a terra viabiliza as crianças, conhecimentos e práticas que 

vão além do plantio. Perpassa o cultivo, o cuidado, as relações. Reflete 

mudanças de hábitos e atitudes e chega no cuidado consigo e com o outro, 

reflete na mudança delas mesmas e daqueles que convivem direta e 

indiretamente com elas. É preciso considerar todos os espaços externos da 

escola como possibilidades para construir o conhecimento. A horta é vista como 

um   espaço pedagógico que permite integrar diferentes aprendizagens, inserida 

no cotidiano da unidade escolar como fonte de observação, reflexão acerca do 

processo de plantio, germinação e cuidado. Tendo uma educação voltada para 

o desenvolvimento de ações sustentáveis associadas às práticas pedagógicas 

para que estas permitam às crianças vivenciar aprendizagens. A horta bem como 

os vários cantinhos verdes da escola oportuniza conhecimentos sobre 
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frutos/verduras/legumes especificamente, mas também explora as diversas 

formas de aprendizados e de interações sociais, tanto entre as crianças da 

mesma turma, como a convivência com turmas distintas. 

O cuidado com o ambiente escolar bem como a casa da criança. São 

intencionalidades do projeto horta. Para o período da pandemia os vídeos 

expositivos e encontros virtuais serão as ferramentas para estimular as 

atividades planejadas coletivamente com a equipe de professores. Com os 

conhecimentos prévios do Currículo em Movimento podemos desenvolver as 

atividades do projeto de forma que as crianças tenham pluralidade das diferentes 

formas de aprender. Adotaremos uma metodologia onde os próprios estudantes 

serão protagonistas desse processo com o apoio e acompanhamento dos 

professores do CEI 316 Norte.  

Este projeto encontra fundamentação nas ideias de Moacir Gadotti (2001) 

um dos formuladores da Eco pedagogia. Este autor chama a atenção para o fato 

de que a sensação de se pertencer ao universo não se inicia na idade adulta, 

nem por um ato de razão. Desde a infância, sentimo-nos ligados ao universo e 

nos colocamos diante dele num misto de espanto e respeito. A partir daí, 

tomamos consciência de que o sentido da vida não está separado do sentido do 

próprio planeta. Daí, a necessidade de se propor uma pedagogia que promova 

a aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida cotidiana, ou seja, uma 

Eco pedagogia para uma educação sustentável. Para mantermos a qualidade de 

vida em níveis sustentáveis é importante nos tornarmos ecologicamente 

alfabetizados. As práticas nas áreas verdes internas e externas(próximas) da 

escola são irrigadas pelos seguintes princípios: Interdependência, Flutuação, 

Coevolução, Diversidade, Sustentabilidade, Regeneração, Associação e 

Flexibilidade – defendidos por Fritjof Capra (1996).  

Nessa perspectiva, o CEI 316 Norte considera a importância da 

Agroecologia e a Permacultura, como esteio para toda a prática educativa. 

Segundo Gliessman (2000), a Agroecologia é uma nova ciência que recebe 

influências das ciências sociais, agrárias e naturais, em especial da Ecologia 
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Aplicada. Além disso, está fortemente vinculada a fontes ancestrais de 

conhecimento, valorizando o saber popular como fonte de informação para 

modelos que possam ter validade nas condições atuais.  

A valorização desses conhecimentos não desautoriza os achados do 

método científico clássico, ao contrário, considera a grande importância das 

duas fontes e a relação positiva entre elas. Reforçando a prática de uma 

agricultura (sem veneno) sustentável as atividades proposta para a comunidade 

do CEI 316 Norte se baseia também nos princípios da Permacultura, que é um 

sistema de design a partir da observação de sistemas naturais, da sabedoria 

contida em sistemas produtivos e tradicionais do conhecimento moderno. O 

objetivo é criar ambientes humanos que tenham menores impactos negativos ao 

meio ambiente. A Permacultura lida com os relacionamentos entre plantas, 

animais, edificações e infraestruturas (água, energia, comunicações). Esta 

proposta é apresentada em três princípios éticos fundamentais: cuidado com o 

planeta Terra, cuidado com as pessoas e cuidado com a distribuição do excesso 

de tempo, dinheiro e materiais ( MOLLISON, 1998). 

 

OBJETIVO GERAL:  

• Implantar um espaço horta no CEI 316 Norte de forma interdisciplinar e 

vivenciada, onde a natureza possa ser compreendida em suas diferentes 

dimensões, sendo a criança parte fundamental e agente de transformação 

do ambiente em que vivemos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

●  Criar atividades eco pedagógicas a fim de nutrir a conexão da criança com 

a natureza, despertando na criança o sentido de cuidado com a natureza de 

seu corpo, com a convivência com o outro, e zelo e amor com o lugar que 

habita;  

●  Promover vivências e espaços que instigue a curiosidade e vontade de 

brincar na e com a natureza; 
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●  Desenvolver atividades (na escola) somente com insumos permitidos para 

a agricultura orgânica (lei n. 5801 de 10/01/2017)  

● Promover integração horta, linguagens matemática, oral e escrita de 

maneira que as crianças possam articulá-las no dia-a-dia e no cotidiano 

escolar e as Interações com a natureza e sociedade; 

● Organizar o espaço da horta (floreiras), retirando plantas invasoras e 

afofando a terra 

●  Plantando diversas variedades de sementes, priorizando as sementes 

crioulas 

●  Completar nível de terra em plantas descobertas no ambiente escolar 

●   Trabalhar os sentidos utilizando os recursos usados no plantio da horta 

(floreiras).  

 

 Adaptação da proposta para o período da pandemia  

 

OBJETIVO GERAL:   

• Incentivar atividades que promovam a alegria, encantamento e 

sentimento de amor a terra e pertencimento ao ambiente familiar. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Estimular a participação da criança para realizar atividades com 

elementos da natureza e ou materiais a partir do cotidiano familiar. 

•  Realizar e acompanhar semanalmente o desenvolvimento das 

plantações de sementes e grãos realizadas pelas crianças em suas 

residências 

• Desenvolver atividades de culinária onde as crianças possam degustar 

frutas, verduras e legumes. 

ATIVIDADES PROPOSTAS (período de pandemia) 

• Plantio de grãos (feijão, lentilha, milho) e sementes de frutas consumidas 

• Acompanhar semanalmente o desenvolvimento das plantações que 

faremos onde as crianças participarão de forma ativa nestas propostas;  
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• Ensinar como cuidar das plantas de casa: irrigação, luz e manuseio.  

• Para estimular uma alimentação diversificada, colorida e divertida: Fazer 

suco, salada. E separar algumas sementes para plantar e acompanhar o 

seu crescimento. Ex. sementes de mamão, maça, limão. 

•  Integrar o lúdico e a culinária no projeto horta, criando receitas de sucos: 

suco da Inteligência (verde), suco do amor (frutas vermelhas + beterraba), 

suco da amizade (laranja, cenoura), suco da alegria (capim santo + limão)  

•  Para estimular a corporeidade: Observar da janela o balanço da árvore e 

imitar; 

• Para estimular a observação: Regar as sementinhas, praticar os cuidados 

apresentados na vídeo aula sobre a natureza;  

• Para estimular a criatividade: Coletar sementes, galhos, folhas, flores para 

compor uma montagem a ser definido (usar também sementes que 

comemos tais como: arroz, feijão e outros que tenham em casa.) 

•  Para estimular a reutilização de materiais descartáveis, as vídeo aulas 

apresentarão o passo a passo da construção de brinquedos amigos da 

natureza; Os seguintes materiais podem ser usados: rolinhos de papel 

higiênico, papéis de presentes, caixas de todo tipo e tamanho, caixinhas 

de leite, tampinhas e garrafas de refrigerantes, caixas de ovos (plástico 

ou papelão), palitos de picolé, embalagens plásticas ( manteiga, iogurte, 

amaciantes e outros)  

• Para estimular o cuidado com as plantinhas que tenham em casa ou 

apartamento as vídeo aulas apresentarão o passo a passo das seguintes 

atividades: Compostagem, criação de minhocas; criação de mini jardim; 

como germinar sementinhas.  

 

AVALIAÇÃO  

Observar a participação e interesse das crianças nas atividades 

propostas, bem como a iniciativa e criatividade. Registrar em forma de 
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desenhos, fotografias, vídeos e painéis as atividades realizadas pelas 

crianças no desenvolver do projeto. 
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II - PROJETO DELÍCIAS SAUDÁVEIS 

 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças, corpo docente, famílias, servidoras terceirizadas 

(merendeiras) 

DURAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

“ que seu remédio seja o seu alimento, e que seu alimento seja seu 
remédio”     (Hipocrátes) 

 

JUSTIFICATIVA: 

A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e 

desempenha papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de 

vida, dentre eles o da alimentação. 

Ter uma alimentação saudável é de grande importância. O tema 

alimentação requer atenção de famílias e professoras(es), bem como da escola 

como um todo. Pensando nisso, propomos um projeto de alimentação saudável, 

para promover e incentivar nossas crianças a desenvolverem hábitos 

alimentares de modo a conscientizar também suas famílias. Incentivar o 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

Centro de Educação Infantil 316 Norte  

 

consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a 

promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa, utilizando também as 

atividades do projeto Horta. 

No contexto de isolamento social, o ambiente da casa possui potencial 

para que tanto o preparo dos alimentos, assim como as refeições sejam 

momentos especiais para se cultivar objetivos de aprendizagem que perpassam 

os diferentes campos de experiência do Currículo em Movimento.  

Importante ainda considerar a situação que muitas famílias se encontram 

em situação de insegurança alimentar no período de crise planetária. Desta 

forma, vale salientar que desde o início da pandemia, o CEI 316 Norte promove 

ações de doações de cestas de gêneros alimentícios e que todas as proposições 

de vivências e atividades no contexto familiar priorizará receitas com 

ingredientes acessíveis e de valorização das tradições culturais de cada criança.  

  

OBJETIVO GERAL: 

• Criar possibilidades exploratórias e vivenciais em que a criança 

possa experimentar as diferentes cores, texturas e sabores dos 

alimentos;  

• Desenvolver noções matemáticas e elaborações sobre a função 

social da linguagem assim como cultivar valores de gratidão e 

respeito aos alimentos e às atividades humanas da agricultura e do 

preparo das refeições.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Estimular os sentidos: paladar, olfato, tato e visão;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_l%C3%BAdica
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● Reconhecer e identificar as características dos alimentos (quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo.) 

● Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável: aproveitamento 

integral dos alimentos; uso da água; ciclos naturais;  

● Observar, expressar e comparar diferentes medidas;  

● Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de mais/menos, 

começo/meio/fim, antes/agora/depois;  

● Identificar relações espaciais (dentro/fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, do lado); 

●  Relacionar números às suas respectivas quantidades;  

● Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano;  

● Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, participando do 

registro das receitas de maneira espontânea;  

● Realizar atividades que promovam o desenvolvimento da coordenação 

motora grossa integrada ao exercício da vontade (querer), tais como 

sovar, misturar, pinçar, cortar;  

● Estimular práticas promotoras de saúde: higiene; estimular o consumo de 

alimentos integrais, frutas, legumes e hortaliças;  

● Aproveitar o projeto Horta para mostrar as crianças como alguns 

alimentos são produzidos; 

 

 ATIVIDADES PROPOSTAS: 

● Culinárias com diversas receitas; (Preparar vitamina explorando as 

características das frutas que serão utilizadas) 

● Pesquisas com a famílias das receitas tradicionais 

 

 

● Gravação de vídeos, pelas famílias, com seus momentos culinários e 

partilhas, integrado ao projeto Estreitando Laços 

● Vivências sobre o preparo de pães com o corpo docente e as famílias 
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● Orientações para as crianças observarem o passo a passo das atividades 

culinárias de seu ambiente e realizarem registros 

● Registro das atividades através de desenho espontâneo, recorte e 

colagem, pinturas; vídeos, fotografias etc. 

● Confecção de vídeos com passo a passo de receitas envolvendo as 

merendeiras e outros sujeitos da comunidade escolar;  

● Explorar brincadeiras de dedos e versos de agradecimento como 

vivências de preparo para o momento das refeições  

● Estimular a criação de hábitos sociais e trocas de experiências no 

momento das refeições 

● Culminância: confecção de um livro de receitas pelas famílias e crianças  

● Sugestões de Músicas:  

➢ Pomar 

➢   Sopa do nenê 

➢  Vitamina Tutti Frutti 

 

● Sugestões de Livros: 

➢ O menino que não gostava de sopa 

➢  A menina que não gosta de fruta; 

➢  A cesta da Dona Maricota; 

➢  O sanduíche da Maricota; O grande rabanete  

 

●  Sugestões de Versos:  

 

“Todas as boas coisas, 

 tudo o que nós temos, 

 natureza vem de ti.  

 Por tudo isso, nós te agradecemos!” 

 
“Terra que esses frutos deu,  

  Sol que os amadureceu,  

  Nobre Terra, Nobre Sol,  
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  Jamais esqueceremos!” 

 
AVALIAÇÃO 

Encontramos no Currículo em Movimento da Educação Infantil que 
[...] a avaliação torna-se uma categoria central para a organização do 

trabalho pedagógico. Entendemos que a função formativa é a que melhor 

se adepta ao processo democrático de ensinar e aprender. Isso porque 

nossa crença ratifica o compromisso de uma avaliação comprometida com 

as aprendizagens de todas as crianças (DISTRITO FEDERAL, 2014, 

p.74).  

 

Nesse sentido, a avaliação ocorrerá durante todo o processo e na 

realização de todas as atividades. A participação e o envolvimento dos diferentes 

sujeitos será um parâmetro para esse processo permanente e na reelaboração 

das atividades. A produção de material audiovisual e registros como livro de 

receitas poderá contribuir no acompanhamento do desenvolvimento do projeto.  

 

REFERÊNCIAS 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil. Brasília: 

SEDF, 2014. 
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III - PROJETO DE LEITURA - Histórias Viajantes 

 

 

DURAÇÃO: o projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo 

PÚBLICO ALVO: 1º e 2º períodos 

“Se você quer que o seu filho seja brilhante conte a ele contos de fadas, se 

você o quer muito brilhante conte-lhe ainda mais contos de fadas.” Albert 

Einstein 

JUSTIFICATIVA 

Por meio da linguagem oral e escrita o ser humano é inserido nas práticas 

sociais. Pela vivência de variadas leituras, a parceria da palavra com a imagem 

da literatura possibilita o desenvolvimento do ser poético da criança, ampliação 

de suas linguagens oral e visual e a apropriação da Cultura brasileira. 

Partindo desse pressuposto, ao longo da retomada do ano letivo, será 

desenvolvido com as crianças O projeto Histórias Viajantes do Centro de 

Educação  
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Infantil 316 Norte. Esse projeto visa incentivar a formação de uma comunidade 

de leitores e apreciadores da arte literária, partindo de situações de 

encantamento que favoreçam as crianças a apropriação de histórias e o 

vivenciar dos processos de desenvolvimento da leitura e sua magia. Além, de 

fortalecer o vínculo da equipe escolar com as crianças e suas famílias, nesse 

momento de atividades escolares não presenciais em virtude da Pandemia. As 

Histórias viajantes serão disponibilizadas via o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), WhatsApp e caso a criança não tenha acesso aos meios 

virtuais serão disponibilizadas por meio impresso.  

Esperamos que ao final do projeto as crianças apresentem maior 

interesse pela literatura e possam exercitar o pensamento criativo, com base nas 

histórias contadas em casa pela família, integradas as escolas contadas pelas 

professoras. Que a criança possa reconhecer diferentes gêneros literários e que 

desenvolva hábitos de socialização coletiva, aprimorando a oralidade, 

exercitando a expressão, a concentração, a memória e a linguagem.  

 

OBJETIVO GERAL: 

• Favorecer o desenvolvimento das capacidades linguísticas e imaginativas 

das crianças, fomentando nelas o   interesse pela literatura, ampliando 

seu repertório literário com narrativas de diferentes culturas e gêneros 

literários. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Selecionar textos de variados gêneros literários conhecidos para leitura 

de um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório 
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sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 

ilustrações etc.); 

● Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, 

como forma de vivência estética; 

●  Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, vídeos, áudios etc. 

● Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

diversos, recorrendo estratégias de observação e leitura. 

● Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, 

apoiando-se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma 

convencional. 

● Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de textos 

(palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos 

sentidos. 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

● Sensibilização da família por meio de orientações escritas, nos encontros 

virtuais, áudios e vídeos. Destacando a importância da contação ou leitura 

de histórias para o desenvolvimento infantil, bem como orientando sobre 

o ritmo e a forma como pode ser realizada essa atividade literária junto às 

crianças 

● Seleção textos de diversos gêneros literários para contação de histórias 

por meio de narrativas orais e/ ou audiovisuais 

● Seleção de fantoches e cenários para a produção dos materiais 

audiovisuais 

●  Reconto de histórias pelas crianças, contribuindo para o desenvolvimento 

da memória concentração e da expressão oral 
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● Sugestões de atividades baseadas nas histórias a serem desenvolvidas 

junto da família 

● Disponibilização via Ambiente Virtual Aprendizagem (AVA) do espaço da 

Sala de Leitura que disponibilizará histórias e livros (em pdf), histórias 

audiovisuais de acordo com a faixa etária das crianças e o PPP da escola. 

O Espaço da Sala de Leitura Virtual será coordenado pela professora 

responsável com o auxílio da equipe pedagógica escolar.  

● Escolha da imagem ou de uma mascote para representar o Projeto e a 

sala de leitura virtual, visando estimular o interesse e o vínculo das 

crianças com o universo literário. 

● Culminância: Cada criança receberá um livro (o mesmo livro) no final do 

ano letivo.  

AVALIAÇÃO: 

Ocorrerá sistematicamente ao longo do processo, por meio das 

observações dos professores, da participação e do diálogo com as crianças e as 

famílias. 

 REFERÊNCIAS: 

          
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil. Brasília: 
SEDF, 2014. 
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IV -PROJETO MÚSICA e MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Este projeto está em processo de análise e discussão junto à comunidade 

escolar.  

 
 

PÚBLICO ALVO: 1º e 2º períodos 

DURAÇÃO: ao longo do ano letivo de 2020 

JUSTIFICATIVA 

O CEI 316 Norte oferta Educação Infantil e tem como orientação a Lei de 

Diretrizes Bases – LDB nº 11.769/2008 que torna a música componente 

curricular da educação. O Currículo em Movimento da Educação Infantil da 

SEEDF que subsidia o trabalho pedagógico, ressaltando os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças, nos respectivos Campos de 

Experiências. 

De acordo com o Currículo em Movimento “As atividades musicais na 

Educação Infantil deverão propiciar às crianças a exploração do mundo sonoro 

que as cerca, pois elas interagem permanentemente com esse mundo”. Deverão 

também levá-las  

à descoberta de diversas fontes sonoras, à expressão musical corporal, 

vocal, incentivando-as a pesquisar novos objetos sonoros, a criar e 

sonorizar histórias, a criar e tocar instrumentos alternativos, a expressar a 

música graficamente de maneira espontânea e hipotética, a refletir a 

respeito do que ouvem em diversos contextos sonoro-musicais, brincando 

e interagindo. (DISTRITO FEDERAL, pg. 133) 
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 Dessa maneira, as vivências com a música farão parte do cotidiano 

das nossas crianças das mais variadas formas, perpassando os objetivos 

pedagógicos, com  

vistas a desenvolver a sensibilidade e a cultural musical. As canções trabalhadas 

com as crianças estarão relacionadas às épocas e seus respectivos temas 

geradores, mas também as músicas trazidas pelas crianças de seus repertórios 

histórico-culturais e sociais. 

Cabe mencionar que as atividades de musicalização deverão ser 

realizadas na sala de aula do(a) professor(a) regente, pois as normativas e o 

Currículo em Movimento da SEEDF, não preveem exigência do especialista em 

música ou em qualquer outra área de educação, para o segmento da Educação 

Infantil. O trabalho desenvolvido pelo pedagogo está voltado à organização de 

atividades com as crianças, sejam musicais ou de qualquer especialidade, sem 

que haja compartimentação ou fragmentação na dinâmica de sua aprendizagem 

e desenvolvimento. Por esses motivos, no âmbito da educação básica, a SEEDF 

compreende o trabalho com música na Educação Infantil em  

seu campo maior, ou seja, a Educação Musical, porém a escola, caso 

necessário, estudará parcerias com as Universidades, Escolas Parque ou CEP 

- EMB.  

Assim, pretendemos implementar um ritmo de vivência musical e artística 

com a comunidade escolar baseada nos conhecimentos da Antropomúsica, da 

cantoterapia  e da Euritimia, a fim de proporcionar uma educação musical que 

atinja a toda a comunidade escolar.  
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OBJETIVO GERAL: 

 

• Promover o contato da criança com atividades musicais assegurando o 

direito de expressão e criação musical, levando em conta suas 

experiências e preferências musicais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Perceber os diferentes timbres e ritmos  

• Ampliar o repertório musical das crianças 

• Demonstrar a diversidade rítmica da cultura musical brasileira 

• Desenvolver a memória musical 

• Apresentar instrumentos musicais variados para as crianças 

• Conhecer as sonoridades do corpo humano (percussão corporal) 

• Realizar rodas rítmicas, exercícios de euritmia atividades de canto coral. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

• Atividades de musicalização e ritmo desenvolvidas pela professora 

regente na sala de aula e em outros ambientes escolares 

• Organizar de atividades que explorem a sonoridade corporal das crianças 

•  Utilizar canções como marcadores da rotina escolar (canção para ir ao 

banheiro, para roda, para o início das atividades, para ida ao parquinho e 

etc. 
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• As canções trabalhadas com as crianças integram os temas geradores de 

cada época. E as músicas que as crianças trouxerem de seus repertórios 

histórico-culturais e sociais 

• Gravação de vídeos musicais para as crianças. Elaborados pela equipe 

docente. 

  

Recursos: 

• Flauta, Violão, tambor, alfaia, kânteles,  

• Objetos sonoros não convencionais para que as crianças explorem e 

desenvolvam seus aprendizados musicais, para além das sonoridades 

estáticas provenientes dos instrumentos musicais formais, para uma 

exploração sonora ampla e criação musical livre pelas crianças e 

professores 

• Corpo humano, como o primeiro instrumento musical proporcionando 

inúmeras possibilidades de criação e expressão pelas crianças e 

professores 

Músicas: 

Eu sou um Camponês – Marcelo Petraglia  

Plantei uma semente com amor – Maria Alice (uma das anciãs conselheira 

do Conselho Interncional das 13 Avós Nativas) 

AVALIAÇÃO 

 As atividades avaliadas periodicamente e processualmente com a 

finalidade de implementar as mudanças necessárias, segundo os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento elencados no Currículo em Movimento da 

SEEDF, 2018. 

 

REFERÊNCIAS 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil. Brasília: 
SEDF, 2018 
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V - PROJETO ARTE E SALUTOGÊNESE  
 

 

VIVÊNCIA MUSICAL COM O INSTRUMENTO KÂNTELE 

 
 
PÚBLICO ALVO: professoras(es), coordenadoras(es), equipe gestora, 

servidores 

DURAÇÃO: durante todo o ano letivo 

Problematização 

O documento Orientação Pedagógica atesta que o cotidiano escolar e os 

meios de comunicação anunciam a alta frequência do adoecimento dos 

profissionais da educação. (DF, 2014, p.31). Além disso, a profissão docente é 

hoje considerada como uma das mais estressantes, uma profissão de risco, 

conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
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De acordo com Freitas e Castro (2018), a frequência de atestados e 

adoecimento docente encontra relação com o trabalho exercido e com fatores 

como:  

muito tempo na escola, nível de exigência e cobrança elevado, 
produtivíssimo acadêmico, falta de autonomia, falta de tempo 
para cuidar de si, desvalorização profissional, influência política 
e conflitos entre professor e gestão. (FREITAS&CASTRO apud 
REIS, 2009).   
 

Observa-se ainda que 

 
Entre os principais agravos à saúde do professor estão: estresse 
crônico, depressão, síndrome neurótica, fadiga mental e 
psicológica, Burnout, síndrome neurótica do trabalho e distúrbios 
osteomusculares. Porém, apesar de todos os estudos, pouco se 
tem feito especificamente sobre o processo de adoecimento 
docente e o estresse laboral (FREITAS&CASTRO apud 
FREITAS e CRUZ, 2008). 

 

Em pesquisa aprofundada sobre o tema, professoras da UNICAMP 

descrevem que embora a escola sendo reconhecida, a grosso modo, como 

uma instituição em que as condições de trabalho são ruins, o professor foi 

considerado, paradoxalmente, um profissional com alta qualificação profissional 

no mercado. Ainda que soe uma contradição, ficou claro que o professor não 

realiza suas tarefas mecanicamente e busca um sentido para o trabalho que 

faz. 

Ainda de acordo com esta pesquisa, se a gestão escolar é democrática, 

com maior participação social, gera impactos positivos sobre as relações de 

trabalho nas escolas na medida em que valoriza os profissionais e os coloca 

como sujeitos ativos na construção do ambiente escolar que desejam construir. 
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Tanto Freitas & Castro (2008) quanto a pesquisa realizada na UNICAMP 

colocam que além de compreender as causas do adoecimento docente, é 

essencial o debate e proposições para construir estratégias de enfrentamento e 

resistência. As duas fontes consultadas apontam os profissionais de ensino, em 

coletivo, como os sujeitos mais qualificados para em grupo traçarem e 

estabelecerem práticas de promoção de saúde, bem-estar e resiliência, 

formando as bases para políticas públicas, que são urgentes.  

 

Funcionários da Limpeza pintando com Aquarela (tinta orgânica) 

 

JUSTIFICATIVA:  

Como salientado na problematização, levando em consideração os altos 

índices de adoecimento dos profissionais da educação, e em contrapartida, 

poucas ações de  

 

prevenção no âmbito escolar, torna-se essencial buscar estratégias que 

aumentem a resiliência do profissional de ensino.  
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De acordo com o documento Orientação Pedagógica Projeto Político-

Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas, na Secretaria de 

Educação, o espaço da coordenação pedagógica se configura como uma 

conquista histórica da educação do Distrito Federal, o qual prevê um plano anual 

construído junto à equipe docente que definirá coletivamente suas necessidades 

e perspectivas formativas.  

Desta maneira, o grupo de professoras do CEI 316 Norte, além de outros 

estudos e práticas, propõe que a prática artística em grupo se torne um momento 

garantido nas coordenações coletivas, em uma ação consciente de promover o 

desenvolvimento integral dos profissionais e fomentar a saúde das relações no 

grupo.   

De acordo com Liebman, a arte pode representar um veículo importante 

para comunicação e expressão, além das palavras; facilita a criatividade; é útil 

no trabalho com a imaginação e o inconsciente; pode ser uma atividade 

prazerosa tanto para os indivíduos quanto para o grupo, desencadeando uma 

sensação de satisfação coletiva. 

As diferentes artes são expressões do potencial tipicamente humano de 

ressignificar a realidade, de atribuir sentidos diferentes e plurais à realidade, 

podendo promover mudanças de perspectivas e novas maneiras de ver, sentir, 

perceber e atuar no mundo. Assim, resgatar o sentido da coordenação 

pedagógica, contribui para a superação da fragmentação do trabalho 

pedagógico, de sua rotina e alienação dos trabalhadores em educação, 

favorecendo a constituição de projetos inovadores e recuperando o sentido 

essencialmente coletivo do trabalho docente. Acredita-se que os grupos podem 

ser catalisadores de recursos e habilidades latentes de seus integrantes, e que 

se pode com o trabalho artístico fomentar a criação de redes de apoio entre os 

pares.  

 Dessa forma, dentro do espaço da reunião coletiva, será garantido trinta 

minutos para estudos, como já previsto nos documentos oficiais, acrescido de 
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trinta minutos para uma prática artística. Além disso, o grupo de professores 

construirá, junto à equipe gestora, um cronograma de encontros, escolhendo 

mediadores de dentro da escola e indicando possíveis convidados externos para 

desenvolver o trabalho.  

Diante dessas considerações, o projeto de salutogênese se adaptou as 

demandas da atualidade.  Nesse ano de 2020, vivencia-se um   cenário de 

insegurança social devido a pandemia que pode afetar a saúde emocional dos 

indivíduos.  Foi observado que tanto as famílias como os servidores da escola, 

relataram (em diálogos e reuniões) sentir, em algum momento durante o 

isolamento social, ansiedade, medo, solidão e desânimo.  De acordo com essas 

narrativas e visando contribuir para a saúde integral das pessoas de nossa 

comunidade, o projeto Arte e Salutogênese precisou expandir sua atuação, 

incorporando novas formas de levar a vivência artística para a comunidade 

escolar no contexto de distanciamento social.  

Considerando esse viés integrador da arte, que une educação e saúde e 

possibilita que cada indivíduo se desenvolva integralmente, de acordo com suas 

potencialidades e habilidades, elaborou-se uma proposta de salutogênese por 

meio digital, onde serão abertas várias salas virtuais, cada uma com uma 

atividade artística diferenciada.  Assim, nesse ambiente virtual serão 

disponibilizados tutoriais, materiais pedagógicos e ocorrerão momentos de 

interação online para a realização da atividade artísticas.  As atividades 

propostas serão de  desenhos, práticas da musicoterapia,  pinturas em aquarela, 

trabalhos manuais, música, práticas da cantoterapia,  jardinagem,  euritmia, 

culinária, etc. 

Ao participar desse ambiente virtual de salutogênese, espera-se que os  

indivíduos possam ressignificar suas vivências diante desse  momento de tanta 

instabilidade planetária ( mundial), promovendo momentos agradáveis,  

harmoniosos, criativos e interativos  os quais  podem contribuir para  o bem-estar  
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de todos e integram uma rede de ações do CEI 316 Norte para oferecer apoio a 

comunidade escolar.    

OBJETIVO GERAL: 

● Promover um ambiente escolar saudável 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Contribuir para a saúde individual e coletiva  

● Favorecer uma interação social saudável 

● Possibilitar momentos de autoconhecimento 

● Oportunizar vias de expressão além da fala 

● Diminuir o nível de ansiedade e estresse 

● Favorecer o bem-estar social na comunidade escolar 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

1. Escuta ativa e sensível para identificar demandas 

A escuta será um dos elementos centrais para desenvolver ações durante o 

período de atividades remotas. O questionário aplicado na primeira semana de 

retorno oficial das atividades foi a primeira forma de entender como essa escuta 

se dará. A pesquisa envolveu perguntas de diferentes naturezas, desde a 

disponibilidade de conexão e acesso a dispositivos em casa. A partir dessas 

informações, pretende-se criar uma forma de incentivar rodas de conversas a 

partir dos problemas e das angústias vivenciadas pelas famílias 

 

2. Educação Terapêutica (Terapia Social ou Pedagogia curativa) 

Diante de todos os desafios levantados para trabalhar em parceria com as 

famílias, o momento reforça a importância do desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais para lidar com a situação e melhorar as relações.  Nesse 
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sentido, a pedagogia curativa apresenta uma proposta de entender a própria 

biografia para olhar a criança com mais empatia e respeito e que permita a 

nutrição mais elevada e curativa das dores emocionais. Assim, serão propostas 

atividades que estimulem o acolhimento da criança interior e que possibilite que 

o adulto ressignifique a sua própria história de vida, valorizando os saberes 

culturais de nossos ancestrais e possibilitando novos sentidos na relação com a 

criança. Ao lembrar da própria infância, compreende-se melhor o melhor o 

momento de vida da criança. 

3. CONTEÚDOS TEMÁTICOS:  

Os conteúdos trabalhados serão: Desenhos; vivência com kântele,  Pinturas 

em aquarela; Trabalhos Manuais; Cantoterapia,  Canto coral priorizando os 

exercícios da voz; Musicoterapia,  Danças; Oficinas de jogos e brincadeiras 

populares, Pedagogia de Emergência, Pedagogia do trauma, Teatro, Euritmia.  

AVALIAÇÃO; 

 A avaliação será contínua, podendo ocorrer a cada encontro, e 

semestralmente por meio de questionários e rodas de conversas. 

 

REFERÊNCIAS: 

URBANO, S.  Disponível em <https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-
trimembracao- 
Socialcomsilviourbanoantroposofiagerminarfloripa>  
 LANZ, R. A Pedagogia Waldorf: caminho para um ensino mais humano. 7ª ed. 
São Paulo: Antroposófica, 2000. 
MORAES, W. A. Respiração da Terra – Festas sazonais no Brasil e corpo 
etérico planetário. Apostilas de obras de Rudolf Steiner, publicada pela 
Sociedade Antroposófica no Brasil, São Paulo, 2000. Disponível em:< 
www.sab.org.br> 

http://www.sab.org.br/
http://www.sab.org.br/
http://www.sab.org.br/
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LAMEIRÃO, L. Panorama das conquistas da criança durante a primeira 
infância. Arte Médica Ampliada, vol.35, n°2, abr/maio/jun, p. 64-70, 2015 
  
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CEI 316N 
Entrevista da Zoia Preste. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=gN-
w-9JW7D8&t=5264s> https://www.youtube.com/watch?v=i6NQ1S_SDUW  

FREITAS, C. A. Saúde do professor: um olhar para o Brasile e para os 
servidores da rede municipal de ensino de Uberaba – MG 
SEMED Uberaba 1 Ralph de Castro - SEMED Uberaba .Disponível em 
<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19700_8444.pdf em 08.04.2018> 
Por que os professores adoecem? Disponível em 
<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/novembro2009/ju447_pag06
07.php> 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil. Brasília: 
SEDF, 2018. 

 
 

 
Encontro virtual  com as crianças da escola em maio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gN-w-9JW7D8&t=5264s
https://www.youtube.com/watch?v=gN-w-9JW7D8&t=5264s
https://www.youtube.com/watch?v=i6NQ1S_SDUW
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19700_8444.pdf%20em%2008.04.2018
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/novembro2009/ju447_pag0607.php
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/novembro2009/ju447_pag0607.php
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VI – PROJETO ESTREITANDO LAÇOS 

                                       

           

PÚBLICO-ALVO: Famílias da escola e (servidores, professores, gestores e 

comunidade do entorno da escola) 

DURAÇÃO: Durante todo o ano letivo de 2020  por meio de encontros semanais 

com as famílias e dias letivos temáticos previstos no calendário anual da SEEDF  
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Problematização 

De acordo com a Lei 4.751/2012 que normatiza a Gestão Democrática, 

existem diferentes sujeitos sociais ativos dentre do contexto escolar.  A 

construção da identidade da escola é resultante da intervenção de diferentes 

atores sociais membros da comunidade de aprendizagem (crianças, 

professores, famílias, servidores, gestores e a comunidade do entorno da 

escola). Além disso, o Art. 12 da Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional (LDB) traz que uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino 

é “articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração 

da sociedade com a escola”.  

É consenso, ao menos no discurso, a centralidade da parceria família e 

escola para a construção de uma educação de qualidade voltada para o 

desenvolvimento integral das crianças respeitando seus ritmos e tempos.  Nesse 

sentido, os profissionais da educação, orientadores educacionais e professores 

têm a função social de acolher e informar as famílias, além de promover a escola 

como um espaço formativo e de debate dos desafios da escola, bem como das 

alternativas para seu enfrentamento.  

Há legislações vigentes que indicam e confirmam a necessidade de 

refletir, promover e aperfeiçoar a interação família e/ou responsáveis e 

instituição que oferta educação infantil, tais como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que ressaltam que os direitos fundamentais das 

crianças sejam assumidos como responsabilidade de todos (DISTRITO 

FEDERAL, 2018, p.45).  
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Palestra sobre Cultura de Paz com a Psicóloga Anja Kamp 

 

JUSTIFICATIVA: 

O currículo em movimento da SEEDF– Educação Infantil (2018) nos fala 

da importância da parceria família/escola e elenca uma série de sugestões para 

que as instituições de educação infantil possam se organizar e oportunizar o 

estreitamento dos laços em prol do desenvolvimento pleno da criança. “Essa 

proximidade entre instituição que oferta educação infantil e família e/ou 

responsáveis não pode ser esporádica, mas sim sistemática e com 

intencionalidade educativa, uma vez que os efeitos são constituídos a partir 

desse vínculo. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.46). 

No intuito promover a participação efetiva das famílias proporcionando 

espaços de acolhimento, formativos, momentos de debates e estudos é que 

surge esse projeto. 

OBJETIVO GERAL: 

● Formar e incentivar o elo entre escola e família 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Tornar a escola um ambiente acolhedor 
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● Assegurar mecanismos e estratégias de participação já garantidos na lei 

de gestão democrática. 

● Criar espaços formativos que subsidiem as famílias na educação de seus 

filhos. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

• Criação de grupos de estudos sobre os conteúdos relacionados abaixo 

● Promoção de encontros e palestras 

● Conteúdos propostos para palestras, reuniões e estudos com as famílias: 

Lei de gestão democrática; Estudos e palestras sobre educação infantil; 

Estudos sobre a práxis da pedagogia Waldorf; Estudos e palestras sobre 

desenvolvimento infantil; Currículo em Movimento da SEEDF; BNCC; 

Artes e trabalhos manuais 

● Criação de um espaço  de convivência (virtual e presencial, quando for 

possível), para a realização de vivências artísticas e trabalhos manuais 

em parceria com a escola (adaptação de um espaço para isso na escola).  

● Promoção de Roda de Conversa entre a comunidade escolar (pais, 

professores, equipe gestora e demais profissionais da escola) para 

encontros e palestras mensais sobre temas pertinentes a realidade da 

escola, especificamente referentes às crianças; 

● Utilização do espaço escolar em horários noturnos e fins de semana para 

grupos de estudos e atividades culturais de interesse da comunidade;  

● Caixa de sugestões, assembleias, grupos de discussão sobre gestão 

democrática 

● Ações realizadas: foram realizadas por meio virtual, duas palestras 

voltadas para orientação e informação nesse período de isolamento 

social. A primeira palestra abordou o tema ritmos e espaços com as 

crianças  e foi conduzida pela professora Teresa Marques e   a orientadora 

Yasmine; Já a segunda palestra contou com a participação de um pai, que 

é pesquisador na área de saúde na Universidade de Brasília. Essa 
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palestra trouxe informações sobre medidas de segurança e prevenção à 

Covid-19 e esclareceu as dúvidas da comunidade sobre os procedimentos 

de higiene no ambiente doméstico. 

●  Ações a serem implementadas: 

■ Ação professor popular: identificar potencialidades, 

habilidades e talentos da comunidade de famílias do CEI 

316 Norte, de modo a possibilitar o compartilhar de saberes 

e viveres e exercitando a fraternidade social no âmbito 

escolar. Como dizia Paulo Freire (>>>>) “ quem ensina 

aprende ao ensinar, quem aprende ensina ao aprender “. 

Este autor vai além e afirma: “a educação não transforma o 

mundo, educação muda as pessoas. Pessoas mudam o 

mundo”. Dessa forma, o CEI 316 Norte acredita que toda a 

comunidade escolar é corresponsável pela criação de um 

ambiente escolar adequado as demandas desta 

comunidade e aos seus anseios. Nesse sentido, surge a 

ideia da Escola de líderes, pretende incentivar a 

identificação e construção de agentes de liderança na 

comunidade de famílias, de modo que esses possam 

assumir funções significativas no âmbito escolar. Assim, o 

engajamento e comprometimento das famílias na liderança 

de determinadas ações é fundamental para a construção de 

uma educação menos hierarquizada, além de enfatizar que 

a educação de uma criança é uma responsabilidade do 

estado, da escola e da família. Sendo assim, a liderança 

social é muito bem-vinda para incrementar o diálogo e a 

qualidade da educação nesta unidade escolar. 

■ Salas virtuais com atividades ministradas pela 

comunidade:  grupos de estudos, e atividades culturais  e 

artística de interesse da comunidade; 
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 AVALIAÇÃO: 

A avaliação será contínua e semestralmente por meio de questionários e roda 

de conversa. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 
_________. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 47ª 
edição,2005.  
 
 

 
         Encontro virtual com as crianças do CEI 316 Norte em abril de 2020 
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VIII - PASSEANDO PELA CIDADE OU PELA SUA CASA 

 

                         

 

PÚBLICO ALVO: estudantes  

DURAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

JUSTIFICATIVA: 

Desde 2018 algumas turmas iniciaram práticas de caminhadas semanais 

pelos arredores da escola. Em 2019, o número de docentes que incorporaram 

essa vivência ao ritmo de atividades na semana cresceu e o projeto se estruturou 

a princípio com uma perspectiva ligada às questões de educação cidadã no 

trânsito. Todavia, o que se tornava vivo, ultrapassa esse delineamento e se 

constituía enquanto uma prática integrativa de saúde e educação ambiental e 

patrimonial.  

Ampliando os horizontes dos passeios e estabelecendo relações com 

diferentes lugares propícios à educação ambiental e cultural, o CEI 316 Norte foi 

incorporando ao seu ritmo anual passeios a parques (Parque Olhos D’água, 

Parque da Cidade, Jardim Botânico), assim como ao Centro Cultural Banco do 

Brasil, monumentos de Brasília.  
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As vivências dos passeios semanais e ao longo do ano, geralmente 

relacionadas ao planejamento das épocas e seus temas geradores dialogam 

com a perspectiva do tema gerador do ano de 2020: Brasília, Patrimônio Tekoha.  

Dentro do nosso contexto atual de pandemia e isolamento social, o projeto 

abarca aspectos socioemocionais nas vivências com os espaços na escola, fora 

dela e dentro de casa, a partir da observação, contemplação e percepção 

consciente e mediada dessas experiências. 

Com o imperativo da crise planetária, este projeto também se ressignifica, 

buscando novos modos de habitar e ser, que mesmo em condições adversas, 

dialoguem com a importância tanto do movimento quanto da observação e 

interação com os elementos da natureza, a passagem das estações, assim como 

para o olhar em relação às atividades humanas e suas modificações nas 

paisagens.  

OBJETIVO GERAL: 

• Promover um ritmo semanal e anual de caminhadas e passeios; no 

contexto da pandemia, busca-se promover observações e movimentos 

dentro de casa, que promovam saúde e despertem para observações dos 

processos da natureza e da ação humana na construção de bens 

materiais e imateriais (arte e cultura) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Desenvolver valores relacionados à mobilidade urbana: atenção, respeito 

pelo próximo. 

● Dar suporte ao desenvolvimento da coordenação cruzada que, por sua 

vez, é a base do desenvolvimento cognitivo; 

● Dar suporte ao desenvolvimento da fala que está associado ao repertório 

de movimentos da criança;  
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● Proporcionar uma interação saudável com a natureza, amparada por uma 

atitude observadora, cultivando uma relação de entusiasmo e 

encantamento;  

● Identificar a relação entre os fenômenos da natureza em diferentes 

regiões com as formas de vida dos grupos sociais;  

● Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio 

ambiente, distinguindo entre paisagens naturais e modificadas (pela ação 

humana e pela ação da natureza) de modo a desenvolver atitudes de 

respeito e cuidado.  

● Desenvolver noções de pertencimento, vínculo comunitário; 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

● Passeios semanais nos arredores da escola;  

● Passeios a parques e ambientes promotores de arte, educação 

patrimonial de acordo com o planejamento das diferentes épocas do ano;  

 

Durante a Pandemia: 

● Observação e registro do que pode ser observado pela janela e quintal de 

casa, caso tenha: observação das plantas; Observação e identificação de 

pássaros e seus sons, assim como insetos que podem surgir tanto em 

ambientes internos ou externos; identificar cores, texturas, movimentos 

do vento ou de objetos nesses espaços;  

● Identificar épocas do ano, clima, temperatura, etc. Ciclos sobre dia e a 

noite, 

● Construir um espaço em casa: mesa, caixa, cantinho (de acordo com cada 

contexto e materiais disponíveis) para organizar os elementos coletados 

ou colocar os registros (desenhos, colagens) realizados;  

● Proposição de circuitos psicomotores em casa;  
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● Atividades com sucata (carrinho com rolo de papel higiênico, caixa de 

leite); 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será contínua e processual ao longo do ano letivo. Produção 

de desenhos, rodas de conversa, composição de mesas de época ou ambientes 

que reflitam o movimento natural e cultural observado podem ser suportes para 

o acompanhamento do desenvolvimento das ações do projeto.  

 

REFERÊNCIAS: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil. Brasília: 
SEDF, 2014. 
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VIII – Plenarinha 

 

 

O tema da VIII Plenarinha, Musicalidade das infâncias, de cá, de lá, de 

todo lugar, foi recebido com alegria e entusiasmo pela equipe do CEI 316 Norte. 

Desde o início do ano, na organização dos espaços e tempos da coordenação 

pedagógica e, portanto, do momento formativo e de planejamento do corpo 

docente, a educação musical ocupa lugar central em nossa escola. “Dê-me cá 

sua mão, chame logo, chame logo, chame logo seu irmão..”, é canção inicial 

para as rodas dos adultos e das crianças. E assim, tantas outras canções que 

são compasso para marcar a transição entre os diferentes momentos do dia. 

Brincadeiras cantadas; rodas rítmicas que misturam canções, poesias, 

narrativas e gestos; canções de festejos tradicionais embalam e dão vida ao 

fazer pedagógico.  

Uma especificidade de nossa escola é o trabalho com a educação musical a 

partir do kântele, instrumento terapêutico do folclore finlandês de escala 

pentatônica utilizado com fins pedagógicos. No projeto Arte e Salutogênese, 

iniciou-se um trabalho de vivência musical com o referido instrumento e há 
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algumas professoras que o utilizam para acompanhar as histórias, tocando-o em 

momentos de brincar livre e criando um espaço acolhedor e encorajador  para o 

protagonismo infantil.  

No contexto da crise planetária, a educação musical continuou ocupando lugar 

central nas coordenações pedagógicas, a partir de trabalhos com memórias e 

partilhas das músicas da primeira infância, canções com temas geradores das 

épocas trabalhadas (cultura de paz, colheita) e uma manhã formativa e 

inspiradora com a professora doutora Patrícia Pederiva da Universidade de 

Brasília. Esses momentos formativos fortaleceram e alegraram as vivências e 

atividades com as crianças, que antes do retorno oficial, já vinham sendo 

convidadas a diminuir as distâncias através das canções que alegram suas 

casas. Com o início das atividades, toda a estruturação do planejamento segue 

“encharcado de música” como traz o guia da Plenarinha. Nesse sentido, o CEI 

316 Norte, também desenvolve um projeto específico de música e movimento na 

educação infantil para aprofundar o estudo e a vivência da música, em profunda 

consonância com o referido documento, que destaca que, “a arte da música é 

uma ferramenta cultural que exerce a função de equilibrar o ser humano com o 

mundo e sua cultura. Para Vigotski (1999) a arte é um equilibrador do ser 

humano, pois lida com as emoções humanas possibilitando a consciência 

dessas emoções e sentimentos. Assim, a arte provoca uma consciência sobre 

as emoções e, por sua vez, essa consciência possibilita uma compreensão do 

mundo e das relações que se estabelecem nele. Isso implica na consciência da 

particularidade humana (PEDERIVA e TUNES, 2013). (2020, p.17).”.  
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Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 

 

 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIA

S 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONO

GRAMA 

AVALIAÇÃO  DAS AÇÕES 

Esclarecer à 

comunidade escolar 

sobre o Serviço de 

Orientação 

Educacional suas 

atribuições e metas 

para o ano escolar. 

Fazer conhecido dos 

professores, direção, 

agentes 

administrativos e 

servidores sobre a 

função, atribuições e 

responsabilidades do 

Orientador 

Educacional e 

demonstrar a todos o 

plano de trabalho, 

objetivos e metas a 

serem atingidos. 

SEAA e Sala 

de Recursos. 

Toda a 

comunid

ade 

escolar. 

  

Fevereir

o a 

março 

Será realizada 

constantemente, junto com a 

equipe gestora e corpo 

docente após as diversas 

ações promovidas. 

Participar e auxiliar 

na implementação 

do Projeto Político 

Pedagógico e 

Mapeamento 

Institucional. 

  

Propor ideias e 

soluções para fatores 

que possam 

influenciar no 

desenvolvimento do 

PPP junto à Unidade 

Escolar, contribuindo 

para o seu 

aprimoramento. 

Direção, 

professores e 

servidores e 

membros da 

comunidade 

escolar. 

Orientad

or 

Educacio

nal 

Abril a 

dezemb

ro. 
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Promover o 

aprimoramento das 

práticas 

pedagógicas e a 

qualificação 

profissional por 

meio de reflexões e 

leituras. 

  

Integrar as ações 

do SOE às ações do 

professor, como 

colaborar no 

processo de 

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando. 

Propor a leitura e 

reflexão de eixos 

temáticos pertinentes 

ao SOE para melhoria 

da qualidade do 

ensino no nível 

fundamental e 

infantil. Sugerir 

atividades reflexivas 

de imersão 

pedagógica e 

reestruturação dos 

procedimentos 

educacionais. 

Equipe 

diretiva, SOE, 

coordenação, 

entre outros. 

Professo

res, 

equipe 

diretiva, 

equipes 

de apoio. 

  

Abril a 

dezemb

ro. 

Observações das práticas 

pedagógicas em sala e 

elaboração de relatórios 

quando for o caso. 

Disseminar a 

Cultura da paz 

fomentando o 

respeito à 

diversidade, 

combatendo toda 

forma de 

discriminação e 

mitigando conflitos. 

  

Auxiliar na 

transição escolar. 

  

  

Palestras, vídeo-

aulas e estudos 

voltados ao público 

infanto-juvenil no 

propósito de 

fomentar a temática 

dos valores como 

respeito, tolerância, 

disciplina, educação 

para a vida e, 

também, direitos e 

deveres dos alunos, 

com a finalidade de 

implementar a cultura 

da paz e das relações 

pacíficas no 

ambiente escolar.  

Outros 

Orientadores 

Educacionais, 

pedagogos, 

psicoterapeut

as, médicos, 

terapeutas, 

entre outros. 

Todos os 

alunos. 

De maio 

a 

dezemb

ro. 

Será realizada 

constantemente, junto com a 

equipe gestora e corpo 

docente após as diversas 

ações promovidas. 
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Esclarecer aos 

entes responsáveis 

sobre a 

necessidade de 

participação na vida 

escolar do aluno 

com a finalidade de 

facilitar o processo 

ensino/aprendizage

m. 

Palestras aos pais 

sobre alienação 

parental, violência 

contra a mulher, 

combate ao êxodo e 

evasão escolar, 

demandas do 

Conselho Tutelar, 

prevenção ao 

envolvimento da 

criança e adolescente 

com o crime e o 

tráfico de drogas. 

Conselho 

Tutelar, 

Polícia Militar 

do Distrito 

Federal, 

psicólogos, 

juristas, 

palestrantes 

convidados, 

SOE e equipe 

diretiva. 

  

Pais e/ou 

responsá

veis. 

Comunid

ade 

escolar. 

Setemb

ro a 

dezemb

ro 

Realizar ações 

integradas com a 

comunidade escolar 

considerando os 

Eixos Transversais 

do Currículo. 

Promover vivências 

que promovam a 

reflexão e efetiva 

aplicação de 

conhecimentos e 

atitudes necessários 

ao longo da vida 

escolar. 

Observação e apoio 

na execução das 

atividades 

Direção, 

professores, 

coordenadore

s, SEAA, sala 

de recursos, 

servidores, 

membros da 

comunidade. 

Todos os 

alunos. 

Julho a 

dezemb

ro. 

Atividades desenvolvidas 

em sala pelos professores. 

Observações de mudanças 

nas atitudes dos alunos no 

ambiente escolar. 

Proteção ao aluno 

vítima de violência 

doméstica, abuso 

sexual ou 

abandono. 

Encaminhamento 

de alunos para 

atendimento nas 

unidades de saúde. 

Combater a evasão 

escolar. 

Acionamento do 

Conselho Tutelar, 

CRAS, SEFEM entre 

outros órgãos para 

avaliação e demais 

providências junto ao 

educando e família. 

Preenchimento de 

guia para 

atendimento na rede 

de saúde local. 

Direção, 

Conselho 

Tutelar, CRAS 

e demais 

órgãos 

envolvidos. 

Todos os 

alunos. 

De abril 

a 

dezemb

ro. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

Centro de Educação Infantil 316 Norte  

 

Acompanhamento e 

fiscalização dos 

estagiários nas 

suas atividades. 

Observação e apoio 

aos futuros 

orientadores e 

fornecimento de 

ferramentas para 

crescimento pessoal 

e profissional. 

SOE Estagiári

os 

Durante 

todo o 

período

, 

quando 

for o 

caso. 

Será realizada 

constantemente, junto com a 

equipe gestora e corpo 

docente após as diversas 

ações promovidas. 

 
O CEI 316 Norte não possui SEAA, Sala de Recursos e  Sala de Apoio. 
 
 

 

Árvore de Flamboyant do CEI 316 Norte 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria.” 

Paulo Freire 


