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“ Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 

convocar os que vivem em torno da escola, e dentro 

da escola, no sentido de participarem, de tomarem 

um pouco o destino da escola na mão, também. 

Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é 

pouco ainda, considerando o trabalho imenso que 

se põe diante de nós que é o de assumir este país 

democraticamente [...]” 

Paulo Freire 
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Apresentação  

 

 

 Bandeirola de tecido cru e chita costurado à mão por  professora  recebe quem chega já na entrada da escola.  

  

O Centro de Educação de Primeira Infância - CEPI Gavião é uma unidade escolar integrada 

à rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Está vinculada à 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro. Destina-se à oferta de Educação Infantil 

para crianças de 4 e 5 anos, do primeiro e segundo períodos e funciona em dois turnos.  

 

A escola está situada na SHIN QI 16, Lotes A e B, CEP 71530-250, com telefone 3901-

3150, endereço eletrônico cepi.gaviao@gmail.com e CNPJ 30.605.934/0001-18. 

 

A Gestão da escola é participativa nos âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro. A 

direção e os órgãos colegiados são eleitos pela comunidade escolar e amparados pela Lei 4.751/2012, 

Lei de Gestão Democrática.  

 

Entrada principal do CEPI Gavião 

 

 

mailto:cepi.gaviao@gmail.com
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O presente documento inaugura a revisão da primeira versão do projeto político-pedagógico 

(PPP) do Centro de Educação da Primeira Infância, CEPI Gavião, iniciado no percurso de seu primeiro 

ano de funcionamento, em abril de 2017, já na condição de unidade escolar integrada à rede pública de 

ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF e concluído a muitas mãos no ano letivo de 2019. 

Esse documento serve para subsidiar a OTP (Organização do trabalho Pedagógico), materializar o 

currículo, demonstrar as ações para a comunidade escola. É democrático, construído a muitas mãos, 

flexível, dinâmico, intencional. Vislumbra objetivos, manifesta o pensamento da comunidade escolar e a 

função social da escola. 

 

O percurso de construção deste projeto acompanhou os processos de constituição da 

comunidade escolar, de organização do trabalho pedagógico, dos planejamentos coletivos de ações e 

experiências vividas junto às crianças e às famílias desde a abertura da escola até o presente 

momento, em situação atípica referente ao contexto histórico de pandemia provocada pelo novo 

coronavírus.  

 

É importante destacar que as mudanças trazidas pela atual pandemia de COVID-19 em 

nível global fazem parte do processo desafiador e complexo de elaboração do presente documento. A 

doença SARS-CoV-2, pouco conhecida pela comunidade médica e científica, se espalhou pelo mundo 

numa rápida velocidade, contaminando milhões de pessoas e causando a morte de centenas de 

milhares até a presente data (01/07/20). A doença chegou ao Brasil em fevereiro deste ano, segundo as 

pesquisas, e em março já estava confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Brasília. A Organização 

Mundial de Saúde e outras comunidades científicas reconhecidas mundialmente confirmam que a 

medida mais eficaz para contenção do espalhamento do vírus é o isolamento social, seja por meio da 

quarentena, suspensão de serviços não essenciais, implementação do teletrabalho e, em casos mais 

graves, lockdown. Por isso, as atividades escolares foram suspensas pelos decretos Nº 40.509, DE 11 

DE MARÇO DE 2020 e  Nº 40.583, DE 1º DE ABRIL DE 2020. E em 23 de março de 2020, a Portaria 

N°61 regulamentou o teletrabalho na SEDF em caráter excepcional e provisório enquanto não for 

seguro retomar as atividades presenciais.  

 

Portanto, os elementos que constituem essa construção foram colhidos em diferentes 

momentos ao longo dos anos desde sua abertura: reuniões com as famílias; reuniões de coordenação 

pedagógica; encontros avaliativos junto a diferentes segmentos da comunidade escolar, reuniões do 

Conselho Escolar, momentos de estudo, conversas e articulação com parceiros, questionários 

respondidos pelas famílias e registros feitos pelas próprias crianças. Especificamente no contexto de 

retorno às aulas de maneira remota, foram realizadas ligações telefônicas e utilizados formulários pela 

plataforma Google Forms e grupos no WhatsApp para acolher as famílias neste momento delicado e 

recolher informações que pudessem contribuir na elaboração deste documento.  
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No início do ano letivo, o projeto pedagógico foi apresentado a equipe recém-chegada na 

unidade escolar durante a Semana Pedagógica. As trocas de experiências e reflexões realizadas pelo 

novo grupo fomentaram diversas possibilidades de atuação e construção pedagógica, mas foram logo 

interrompidas pela necessidade de suspensão das atividades presenciais e, por isso, estão sendo 

retomadas neste período de teletrabalho. A equipe pedagógica está debruçada na construção do Plano 

de Ação da escola, assumindo a intencionalidade do trabalho educativo à distância numa perspectiva 

crítica e comprometida com a Educação Pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade social, para 

todos/as. 

 

O processo de elaboração e a estrutura do projeto segue as Orientações para revisão e 

elaboração da Proposta Pedagógica disponíveis no site da SEDF e, ainda, a Guia PP Unidade Escolar 

disponibilizada. O texto inicia com o histórico da unidade escolar que evidencia movimentos de 

convergência e de disputa que ensejaram a construção e a constituição dessa escola. Segue com a 

caracterização da realidade, abarcando aspectos físicos, dados socioeconômicos e demandas 

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

os princípios que orientam a prática pedagógica; e a própria organização do trabalho escolar, incluindo 

os projetos propostos e almejados pela equipe. 

 

Para além das exigências formais, a elaboração e a publicação deste projeto representa a 

materialização de esforços, diálogos e movimentos de construção e de constituição de uma Escola de 

Educação Infantil, tanto no âmbito da Política Pública, da Rede Pública, quanto, especialmente, no 

âmbito da própria unidade escolar e de sua comunidade dinâmica, em movimento, instituinte de 

identidades, de processo histórico, enquanto território social, público, educativo.  

 

Entretanto, deixamos registrado o quão desafiador foi e é construí-lo coletivamente por meio 

da participação ativa dos diferentes segmentos, oportunizando a pluralidade de ideias e de intervenções 

e enriquecendo o registro do nosso compromisso com a educação infantil pública e de qualidade social, 

num período de isolamento social e de afastamento das atividades pedagógicas presenciais. 

 

Outros espaços, virtuais ou presenciais (este último, quando e se for possível), serão 

construídos ao longo do ano para que a elaboração desse registro contínuo e reflexivo contemple as 

diferentes pessoas e atuações que compõem este projeto de constituição de uma Escola de Educação 

Infantil, entendida tanto na esfera da Política Pública, quanto no âmbito da unidade escolar, enquanto 

lugar de direitos, de infâncias, de aprendizagens e de “com-vivências”. 
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Espaços de convivência: 1. Parque da árvore; 2. Arena; 3. Parque de Areia; 4. Parque da Floresta. 
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Aspectos Históricos da Unidade Escolar  

 

A toda hora rola uma estória, que é preciso estar 

atento. 

A todo instante rola um movimento, que muda o 

rumo dos ventos. 

Quem sabe remar não estranha. Vem chegando a 

luz de um novo dia. 

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

fantasia. 

(Rumo dos Ventos – Paulinho da Viola) 

 

O Centro de Educação de Primeira Infância – CEPI Gavião compõe uma rede de unidades 

escolares construídas em diferentes municípios brasileiros e no Distrito Federal cujo projeto 

arquitetônico é comum e adequado ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

 

A robusta ampliação de equipamentos públicos e de matrículas na educação infantil, 

registradas no DF e em diferentes municípios brasileiros, foi prevista, desde 2007, no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE/2007) e no Plano de Ações Articuladas (PAR), enquanto 

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

Secretarias de Educação a fim de desenvolver ações voltadas para a ampliação da oferta, da 

permanência e da melhoria das condições escolares nesse campo. 

 

A concretização dessas unidades, a exemplo do CEPI Gavião, representa uma conquista de 

movimentos sociais, da sociedade civil organizada e do Governo Federal, no período de 2003 a 2016, 

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

à Educação e, especialmente, pela universalização da educação infantil, meta expressa no Plano 

Nacional de Educação 2001/2010 (PNE) e no Plano Distrital de Educação 2015/2024 (PDE). Cabe 

destacar que a política pública propagada pela esfera federal às demais unidades da federação, 

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

investimentos nesse campo educacional, garantindo, dessa forma, a ampliação da oferta e de 

equipamentos públicos para a Educação Infantil. 

 

Ainda na esfera federal, somam-se as ações do Proinfância - Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil, instituído em 

2007, para viabilizar a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de mobiliários e 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://portal.mec.gov.br/par
http://portal.mec.gov.br/par
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-proinfancia
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-proinfancia
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equipamentos mediante a assistência técnica e financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE/MEC). Nessa perspectiva, foi possível a ampliação da construção dos Centros de 

Educação de Primeira Infância no Distrito Federal e outras unidades da Federação.  

 

Para se ter uma ideia do considerável aumento da oferta de vagas na educação infantil, é 

relevante destacar que entre os anos de 2013 e 2017, foram construídos, no DF, 50 CEPIs, dos 110 

previstos, e outras 3.000 unidades escolares de educação infantil em diferentes municípios brasileiros 

dos, aproximadamente, 8.000 previstos. 

 

Nesse contexto se insere a construção do prédio do Centro de Educação de Primeira 

Infância - CEPI Gavião, entre os anos de 2014 e 2015, cuja inauguração ocorreu em outubro de 2015 e 

o início do atendimento em fevereiro de 2016. Na ocasião, a clientela atendida era formada, 

predominantemente, por crianças oriundas de famílias de trabalhadores domésticos da região do Lago 

Norte. 

 

A escola ocupa uma área de cerca de 1,2 mil metros de área construída, com 08 salas de 

aula, 01 sala de leitura, 01 sala multiuso, 01 sala das(os) professoras(es), 01 sala da 

EEAA/SOE/Coordenação, 01 secretaria/direção, 07 banheiros, 01 arena/anfiteatro, 01 Cozinha, pátio 

coberto, parquinho com areia e uma área verde ampla e arborizada. Conta também com algumas 

estruturas que facilitam a acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida como, 

por exemplo, banheiros acessíveis para as crianças, vaga especial no estacionamento, rampa de 

acesso, corrimão, ausência de degraus e piso tátil, atendendo parcialmente a legislação de 

acessibilidade vigente. 

 

É interessante registrar que o terreno pertencia à SEDF desde a década de 80. Em 2014, 

ocasião em que se fez a previsão de construção de dois CEPI na região, moradores do Lago Norte 

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

representantes públicos e comunitários acerca da demanda ou necessidade de construção de duas 

unidades públicas de educação infantil no bairro. Por um lado a defesa da construção das creches e 

pré-escola para atendimento aos trabalhadores da região e, por outro, o questionamento acerca da 

destinação para creches e a proposta de construção de um centro de lazer ou atividades para idosos. O 

governo do DF, junto à gestão da SEDF, à época, reafirmaram a demanda para as unidades e fizeram a 

previsão de recursos do Programa de Ações Articuladas - PAR, junto ao MEC/FNDE, e do GDF para a 

construção das unidades no ano seguinte. 

 

O nome “Gavião” foi definido pela Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB/SEDF - que 

adotou como critério para os CEPI, atribuir, a cada um, o nome de uma espécie do cerrado do Distrito 
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Federal e presente no território em que cada CEPI seria construído. A exemplo: CEPI Estrela do 

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

Claras; CEPI Buriti, na cidade de Santa Maria; CEPI Perdiz; localizado, também, no Lago Norte. Mais 

de duzentas aves e árvores, de diferentes espécies, já foram identificadas no Lago Norte, 

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

escola que se localiza também no final da península. Uma delas é a ave denominada Gavião Caboclo 

ou Gavião do Cerrado, que inspirou o nome da escola, CEPI Gavião.  

 

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

da Primeira Infância - CEPI Gavião ficou sob a gestão da “Associação Beneficente Evangélica (ABE)”, 

uma das 49 entidades conveniadas pela Secretaria de Educação para gerir os CEPI construídos no DF 

entre 2013 a 2015. Nesse curto período, foram atendidas por volta de 132 crianças de 6 meses e a 5 

anos de idade, em turno integral. Ao final de 2016, por iniciativa da própria entidade conveniada, o 

atendimento foi encerrado e o prédio, patrimônio público da SEDF, foi devolvido. 

 

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

número 1 do Plano Distrital de Educação (PDE) para 2016, de “Universalizar a educação infantil, na pré-

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

idade pré-escolar, com 4 e 5 anos, residentes no Paranoá, Itapoã e Paranoá Parque, este último, um 

complexo residencial, inaugurado em 2014, com equipamentos públicos previstos e não construídos até 

o momento. Nesse contexto, em 23/03/2017 (DODF 57), o CEPI Gavião, é integrado à Rede Pública de 

Ensino da Secretaria de Educação (SEDF). 

 

É importante destacar que, dos 50 Centros de Educação de Primeira Infância construídos e 

funcionando no DF, somente dois, o CEPI Pinheirinho Roxo e o CEPI Gavião, foram integrados e 

tornaram-se unidades de Educação Infantil da rede pública de ensino do DF. 

 

Cabe salientar que 48 CEPI construídos pelo GDF, entre 2014 e 2016, estão sendo 

qadirigidos por instituições parceiras atualmente denominadas Instituições Educacionais Parceiras, pela 

Secretaria de Educação do DF, cujos convênios foram recentemente renovados(2017) e estarão 

vigentes por mais 5 anos, até 2022. É interessante observar que maioria das entidades conveniadas no 

DF é de natureza confessional ou vinculadas a associações ou instituições religiosas. 

 

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

conveniados, são regidas pela Lei de Gestão Democrática, Lei 4751/2012, com a direção e os órgãos 

colegiados eleitos pela comunidade escolar. Os recursos financeiros, como as demais escolas públicas 

do DF, são recebidos pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, PDAF, 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/cartazpde.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/cartazpde.pdf
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/70523/Lei_4751_07_02_2012.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/70523/Lei_4751_07_02_2012.html
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atualmente normatizado pela Lei 6.023/2017. Além disso, esses dois Centros diferenciam-se dos 

demais por atender somente crianças de 4 e 5 anos, pré-escola, e por funcionar em dois turnos e não 

em regime de tempo integral, como os demais CEPI que atendem crianças de 0 a 5 anos mais, 

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

ampliação do número de turmas e o aumento do número de crianças matriculadas. No caso do CEPI 

Gavião, são matriculadas por volta de 350 crianças, com idade entre 4 e 5/6 anos, desde 2017, com 

turmas de até 24 crianças. 

 

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

necessidade de formalizar e encaminhar a sua reabertura. Assim, a primeira direção foi, inicialmente, 

indicada pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro (CRE/PPC) e nomeada em 

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

assumiu o desafio de estruturar e de organizar a reabertura da unidade escolar, ainda no mês de abril, o 

que ocorreu no dia 24/04/2017, dia que marca a data de aniversário da escola. 

 

A inauguração se deu com apenas 6 turmas, das 16 turmas previstas. Ao longo do primeiro 

trimestre de funcionamento e início do segundo semestre letivo, foram sendo formadas novas turmas 

com a chegada de mais crianças, residentes nas regiões do Itapoã, Paranoá e Paranoá Parque, até 

chegar ao limite previsto de vagas (362). Nesse primeiro ano, todas as crianças chegavam à escola por 

meio de ônibus do Transporte Escolar vinculados à SEDF. O percurso da residência até a escola era de 

até 28 km.  

 

Vale ressaltar que a equipe escolar assumiu e enfrentou importantes desafios no primeiro 

semestre de abertura da escola, considerando a equipe escolar reduzida, as dificuldades de acesso a 

recursos financeiros próprios, o processo de formação e integração da equipe, a adaptação das 

crianças que foram chegando ao longo de todo o primeiro semestre e a própria gestão cotidiana dos 

diferentes aspectos que envolvem a organização administrativa e a organização do trabalho 

pedagógico. 

 

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

o início, na organização da rotina, na concepção e realização de projetos e na própria construção do 

trabalho pedagógico, ao qual se deu mediante diversas reuniões pedagógicas, diálogos, troca de 

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

de um projeto comum de escola que estaria sendo gestado.  
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A direção, inicialmente indicada, em 21/06 do mesmo ano de 2016, passou pelo processo de 

eleição, conforme previsto na Lei de Gestão Democrática, tornando-se, assim, a primeira direção eleita. 

Na mesma ocasião, ocorreu a eleição do primeiro Conselho Escolar, constituído com representação de 

todos os segmentos. Ao completar a décima primeira turma, a escola fez jus a duas coordenadoras. No 

primeiro trimestre, a primeira coordenadora chegou de outra escola de Educação Infantil, indicada pela 

direção, e a segunda coordenadora foi eleita, no segundo semestre, pela equipe docente já completa. A 

atuação da coordenação pedagógica fortaleceu a construção e a gestão do trabalho pedagógico e da 

rotina escolar, especialmente junto às professoras e às crianças. Ainda assim, importantes demandas 

pedagógicas, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento e atendimento de famílias e 

crianças, tiveram encaminhamentos prejudicados por não haver, na equipe, a figura do 

pedagogo/orientador educacional e pela ausência de pedagogo na equipe de apoio à aprendizagem, 

que contou apenas com a psicóloga escolar, mesmo após reiteradas solicitações e sensibilizações da 

direção, buscando abrir e suprir essa carência. É importante ressaltar que no primeiro semestre de 2019 

a carência de pedagogo/orientador foi suprida provisoriamente. 

 

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

diálogo com as famílias foram planejados e realizados: reunião pedagógica, mutirão, diálogos e 

contribuições para o PPP, Encontro na Regional de Ensino do Paranoá e reuniões de avaliação, além 

das reuniões com integrantes do Conselho Escolar e dos diversos atendimentos individualizados feitos 

às famílias no cotidiano. Tais vivências aproximaram familiares, afirmaram parcerias e sentimentos de 

confiança e de pertença na comunidade escolar. 

 

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

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto (UNIPLAT/CRE/PPC) que, no ano seguinte, as 362 

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

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

encaminhadas. Essa decisão causou, de imediato, posições diferenciadas entre membros da direção. 

Por um lado, o entendimento de que caberia à equipe gestora somente cumprir a determinação e 

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

decisão, uma vez que tomada sem qualquer diálogo com a equipe ou com a comunidade escolar e sem 

esclarecimentos suficientes acerca do atendimento que seria oferecido às crianças e às famílias já 

vinculadas e muito satisfeitas com a escola. 

 

Nesse sentido, aconteceram, entre outubro e dezembro, diferentes reuniões do Conselho 

Escolar, Assembleias Escolares, reuniões com a equipe e envio de documentos às instâncias 

envolvidas, no sentido informar, dialogar e acompanhar as decisões que estavam sendo tomadas. Os 

principais argumentos para tal transferência foram à reorganização na oferta educacional de escolas da 
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região; o acordo, apenas provisório, de acolhimento de crianças do Paranoá e do Itapoã por parte do 

Plano Piloto; o alto custo do transporte escolar pago pela CRE/PPC; e a necessidade de estudarem 

perto de suas residências e não enfrentarem mais a distância do Paranoá ao Lago Norte. Os dois 

últimos argumentos não se sustentaram para 180 crianças que foram encaminhadas para Escolas do 

Cruzeiro, mais longe ainda de suas residências, com a promessa de retornarem ao Paranoá logo que 

uma escola, organizada em um galpão e com uma proposta alternativa ou inovadora fosse inaugurada. 

Tal determinação causou indignação por parte da equipe e de famílias que realmente desejavam 

permanecer no CEPI Gavião e que não esperavam pelo deslocamento de suas crianças, mesmo que 

provisório, para uma escola ainda mais longe de casa.  

 

É importante ressaltar que a equipe, incluindo o Conselho Escolar, defendia o direito das 

crianças estudarem próximo à residência, mas o que estava em questão era a forma impositiva com 

que as deliberações haviam sido encaminhadas, evidenciando pouca preocupação ou clareza das 

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

que seriam oferecidas às crianças. Nesse sentido, destacou-se a transferência compulsória de crianças 

para escolas ainda mais longe da residência, quando poderiam permanecer no CEPI até que as vagas 

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

famílias, ao entrarem em contato com a escola na esperança de retorno, informaram que preferiam 

deixar o/a filho/a sem matrícula a levá-lo/a para o Cruzeiro. 

 

Em novembro de 2017, a Diretora e a Secretária Escolar informaram que sairiam da direção 

e pediram exoneração do cargo, retornando à Regional de Ensino onde já atuavam anteriormente. 

Assim, seguindo as orientações da Lei de Gestão Democrática, a vice-diretora assume o cargo de 

diretora e, em seguida, o Conselho Escolar valida a indicação da professora, que na ocasião atuava 

como coordenadora pedagógica e presidente do Conselho, para assumir a vice-direção da escola. A 

recomposição da nova direção é oficializada em 07/12/2017 (DODF 233). Logo em seguida, é indicada 

uma secretária escolar, vinda de outra escola, para compor a direção e atuar na parte administrativa. 

 

No ano de 2018 a equipe escolar foi reorganizada com a chegada de novas/os 

professoras/es e com a continuidade de boa parte da equipe de professoras, em contrato temporário, 

que desejaram e conseguiram continuar na escola, motivadas por um sentimento de pertencimento e 

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

protagonistas. 

 

Nesse mesmo ano, reafirma-se um lema que movia o trabalho e o desejo da equipe de ser, 

de fazer e estar com as crianças: “Bora Ser Feliz!”. Lema sempre lembrado e permeando ações e 

relações escolares, em meio à dinâmica e aos desafios de uma escola real, com adversidades e 
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diversidades cotidianas. Nesse segundo ano, projetos e rotinas foram sendo aperfeiçoados e criados, 

nos diferentes diálogos, interações e realizações cotidianas, fortalecendo a experiência iniciada no ano 

anterior e ampliando horizontes educativos com as contribuições das pessoas e das parcerias que 

chegaram. 

 

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

questionário avaliativo e de relatos espontâneos das famílias, a satisfação com o trabalho realizado; a 

gratidão pela equipe, a percepção do desenvolvimento da criança e o acolhimento da equipe escolar. 

Conforme se observa nas transcrições que se seguem.  

O desenvolvimento da minha criança foi muito positivo. O único ponto negativo é a distância 

de casa para a escola. Sugestão: Uma escola do mesmo nível da Gavião, com bons profissionais, que 

fosse perto de casa. (mãe de aluno) 

 

Minha filha está com ótimo desenvolvimento. Os professores estão de parabéns! Só tenho 

mais que elogiar por vocês terem esse enorme carinho com as crianças. Obrigada! Uma escola 

competente, responsável e organizada. (mãe de aluna) 

 

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

de aluna) 

  

Em 2019, por meio do concurso de remanejamento interno e externo, chegaram 11 

professoras efetivas que optaram trabalhar na escola, expressando, já de início, o desejo de “Ser Feliz” 

na nova experiência docente. Na bagagem, o compromisso com a educação pública, com a infância e 

diferentes saberes e sabores vividos em outros itinerários educacionais, na rede pública e associativa, 

entre os quais, experiências na Associação Vivendo e Aprendendo; Comunidade de Aprendizagem do 

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

equipe docente, chegaram 8 professoras em contrato temporário, que juntas às demais, motivaram-se e 

pelo convite-lema da escola para o ano de 2019 “Bora Fazer História!” 

 

Ao longo do ano letivo de 2019, outras professoras de contrato temporário foram chegando 

para compor o quadro por causa das licenças de algumas professoras efetivas. A equipe ainda contava 

com: uma orientadora educacional sem lotação efetiva na escola que chegou em meados do 1° 

semestre; uma psicóloga itinerante que estava presente duas vezes ao mês em turnos alternados; uma 

pedagoga de equipe que assumiu em agosto deste mesmo ano após uma luta insistente da gestão pela 

garantia ao direito desta profissional para compor o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; 

três professoras com restrição de sala e uma professora readaptada que assumiram funções como o 

apoio à coordenação, apoio às professoras, e contribuíram com os projetos da escola; duas 
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coordenadoras pedagógicas; equipe gestora que era composta da diretora Luciana de Faria Leite, vice-

diretora Tatiana Modesto Pimentel e chefe de secretaria Eduardo Wagner Miranda de Souza; a 

secretaria contava com dois servidores: secretária escolar e chefe de secretaria, ambos com lotação na 

escola; 8 Educadores Sociais, que atuam em turmas com crianças com transtornos e/ou deficiências e 

no apoio geral das demais turmas. A escola não contou com monitores em seu quadro de profissionais, 

apesar das crianças diagnosticadas terem direito a esse profissional capacitado. Os funcionárias da 

limpeza (5), da merenda (2) e segurança(4) são terceirizados e subordinados à empresa contratada. 

 

Em 2019 foi anunciada novamente, pela regional do Plano Piloto, a suspensão do transporte 

escolar às crianças residentes no Itapoã, Paranoá e Paranoá Parque com vaga garantida no Cepi 

Gavião. Tal suspensão mostrou-se arbitrária, discriminatórias, frente às próprias legislações que 

normatizam o direito ao transporte escolar, e ainda desrespeitosa, considerando o direito de 

permanência das crianças e famílias no CEPI Gavião, considerando a histórica falta de vagas e de 

escolas nas referidas regiões.  

 

A comunidade escolar do CEPI Gavião, diante da negação do direito ao transporte escolar, 

mobilizou-se mais uma vez, organizada em comissões, assembleias, manifesto e reuniões junto a 

diferentes instâncias envolvidas, inclusive a Promotoria de Justiça e de Defesa da Educação – 

PROEDUC. Nesse processo a escola, mais uma vez, reafirmou, na prática, os princípios da gestão 

democrática, fortalecendo sua identidade enquanto escola pública participativa, crítica e comprometida 

com a garantia dos direitos fundamentais de todas e de todos que dela participam. 

 

Com os posicionamentos e mobilizações feitos o transporte escolar às crianças das regiões 

do Paranoá e Itapoã foi garantido, no CEPI Gavião, durante todo o ano de 2019 e, em 2020, foi 

garantido no Centro de Educação Infantil 316 Norte, após a transferência das referidas crianças para 

“correção de fluxo”, mesmo com o desejo expresso das famílias de permanecerem no CEPI Gavião.  

 

No final do ano letivo, ocorreram as eleições para gestão escolar. A eleição para gestão do 

biênio 2020/2021 aconteceu em 27/11/2019, quando a chapa única composta por Andressa Vieira de 

Oliveira - diretora e Emanuelly Yamim João - vice-diretora foi eleita.  

 

No CEPI Gavião a gestão democrática é legitimada e fortalecida, não apenas por meio do 

processo eleitoral, mas sobretudo pela valorização dos colegiados e dispositivos de efetiva participação 

a exemplo: Conselho Escolar, Assembleia Escolar, Caixa Escolar, comissões, grupos de trabalho, 

reuniões coletivas, dentre outros.  
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Em 2019 foi constituído um Grupo Gestor, dispositivo organizado para facilitar e 

potencializar os processos de gestão e a própria organização do trabalho no dia a dia da escola.. Este 

Grupo Gestor é composto pela coordenação pedagógica, pelos profissionais do SEAA e da Orientação 

Educacional, pelas professoras readaptadas e/ou em restrição de sala de aula, além da própria equipe 

gestora. O grupo se reúne semanalmente para discutir pautas e demandas surgidas no decorrer do 

trabalho pedagógico, planejar coletivamente as ações que materializam-se na prática diária, traçar 

objetivos a curto/médio/longo prazo e descentralizar as decisões. 

 

No remanejamento escolar de 2019, saíram para ocupar lotação em outras escolas 3 

professoras efetivas. Em 2020, recebemos, pelo mesmo processo de remanejamento, 5 novas 

professoras efetivas para compor o quadro, uma delas em situação de readaptação. A ex-diretora 

assumiu a orientação educacional e ex vice-diretora assumiu regência de turma. Segue as informações 

atualizadas sobre os(as) profissionais da escola referentes ao ano letivo em vigência: 

 

Diretor(a): Andressa Vieira de Oliveira 

 
Vice-Diretor(a): Emanuelly Yamim João 

Supervisor(a) Pedagógico: --- 

Supervisor(a) Administrativo: Eduardo Wagner Miranda de Souza 

Chefe de Secretaria: Priscilla de Souza e Silva 

Auxiliar(es) de Secretaria: -- 

Coordenadoras pedagógicas: Paula Lobo Martins e Maria Alice Gollo 

Orientadora Educacional: Luciana de Faria Leite 

Pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: Camila de Brito Ribeiro 

 

Professoras Regentes:   

 
Mariana Almeida Martins - CT 
Daiana da Cunha Gonçalves 
Kenia Sanches Moreira 
Denilussi Bispo da Silva 
Marilza Nunes 
Luzia Dias Fune 
Rackel Acatauassu Alves Moreira - CT 
Maria Neude Albuquerque - CT 
Jeane da Conceição Batista - CT 
Edna Araujo da Silva - CT 
Amanda Magalhães do Nascimento - CT 
Tatiana Modesto Pimentel 
Cristiane da Silva Nascimento - CT 
Denise Rodrigues de Souza Prata -CT 
Elisângela da Silva Santos - CT 
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Professoras colaboradoras:  
Flávia Mansur Chagas - Readaptada - Apoio pedagógico 
Michelle Parronchi Valadares Carvalho - Restrição temporária - Apoio pedagógico 
Nancy Terezinha Montandon - Readaptada - Sala de leitura 
Thelma Maria da Silva - Restrição temporária - Apoio pedagógico 
 
Monitor(a/es/as): --- 
Educadores Sociais Voluntários: 
Luzinete Ramos dos Santos Freire - Acompanha ANEE 
Gabriel Ribeiro Queiroz - Acompanha ANEE 
Cassandra Alves Mendes - Acompanha ANEE 
 
Membros do Conselho Escolar: não possuímos Conselho Escolar eleito para atuar em 2020 
 
Vigilantes:  
Anderson da Silva Sousa 
Marinaldo Soares de Souza 
Carlos Rodolfo Cardoso Teixeira 
Renato Lourenço Ribeiro 
 
Merendeiras:  
Maria Tereza Elias Guerra 
Maria do Carmo Sarmento Almeida 
 
Serviços gerais:  
Ana Cristina Pereira 
Gabrielle Lopes Landim 
José Francisco da Silva 
Luiz Ricardo Silva Dourado 
Simone Ferreira Galvão 
 

Membros da Comissão Organizadora da Proposta Pedagógica: Andressa Vieira de Oliveira, 

Emanuelly Yamim João, Paula Lobo Martins, Maria Alice Gollo, Luciana de Faria Leite, Camila de Brito 

Ribeiro, Thelma Maria da Silva. 
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Diagnóstico da Realidade 

 

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

conhecimento e aproximar da comunidade atendida, reuniu-se com famílias atendidas e lideranças 

populares das regiões do Itapoã, Paranoá e Paranoá Parque as quais socializaram aspectos 

importantes das vivências nessas cidades tanto do ponto de vista histórico, quanto político, social e 

cultural. Tais aspectos são fundantes na construção da história e da identidade desta instituição, 

enquanto Escola Pública e de seu Projeto político-pedagógico.   

 

A comissão que coordenou a elaboração inicial deste projeto, realizou levantamentos, 

mediante aplicação de questionários e enquetes. Os dados colhidos e analisados desde o ano de 2017, 

quando da abertura da escola, seguiram, em parte, representando o perfil da comunidade escolar até o 

final do ano letivo de 2019. Porém, com a suspensão do transporte escolar para o CEPI Gavião das 

crianças que residem no Paranoá, Paranoá Parque e Itapoã, neste ano que está em vigência, à escola 

atende prioritariamente a comunidade do Varjão e algumas famílias do Lago Norte. 

 

No contexto de suspensão das aulas, em decorrência da pandemia por covid-19, a 

reaproximação da equipe escolar com as famílias aconteceu antes mesmo do retorno ao teletrabalho. 

Um grupo de profissionais da escola, entre elas professoras e gestoras, organizou voluntariamente a 

Ação Comunitária CEPI Gavião com o propósito de organizar, num primeiro momento, uma ajuda 

emergencial às famílias e, num segundo momento, organizar a formação de um Conselho Comunitário 

junto com as famílias. 

 

Nesta ocasião, para mapear o público a ser atendido, foram feitas ligações telefônicas e, por 

meio de questionário, levantado o perfil socioeconômico de cerca de 180 famílias, dentre as quais, 137 

atendidas com recebimento de cesta básica, kit de materiais e voucher para compra no sacolão da 

cidade. No retorno da equipe escolar, em teletrabalho, foi avaliada a necessidade de realizar um novo 

mapeamento, dessa vez com a participação de toda a equipe docente.  

 

A equipe do CEPI Gavião avaliou como necessário e importante o período destinado ao 

Acolhimento das famílias, proposto pelo calendário do teletrabalho da SEDF. Como não houve tempo 

hábil de formalizar um mapeamento das famílias no início do ano letivo, aproveitamos este período para 

realizar ligações telefônicas às famílias da escola com intuito de acolher as dúvidas, orientar as ações e 

recolher informações sobre aspectos socioeconômicos, de trabalho, de saúde, de acesso às tecnologias 

da informação e da comunicação (TICs), entre outros, porque consideramos o conhecimento da 
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realidade das famílias fundamental ao desenvolvimento de qualquer trabalho pedagógico 

compromissado com sua função social. Cada professora regente ficou responsável por ligar para as 

famílias matriculadas em sua turma para realizar perguntas organizadas num questionário 

disponibilizado no Google Forms, e também, para ter um momento de conversa fluida e acolhedora 

(questionário disponível nos anexos). 

 

As necessidade de contato permanente com a comunidade escolar, de compreensão de 

suas realidades e de construção de uma parceria efetiva sempre foram questões desafiadoras para a 

nossa escola. As ligações realizadas, tanto na Ação Comunitária quanto no período de Acolhimento, 

foram fundamentais para o avanço nessas questões para o ano letivo de 2020.  

 

Até o momento, as professoras conseguiram realizar o questionário via telefonema com 157 

pessoas aproximadamente, o que corresponde metade das crianças matriculadas na escola. A média 

de respostas para cada item do questionário é de 157.  Apesar desse período de Acolhimento pelas 

ligações estarem acontecendo há uma semana, ainda não foi possível contatar a outra metade de 

famílias registradas na escola. De todas as tentativas de ligações realizadas, apenas 72,3% delas foram 

bem sucedidas, como mostra o gráfico abaixo. O que significa que a escola enfrenta um desafio de 

comunicação efetiva e contato permanente com as famílias, como já apontado pelo mapeamento da 

Ação Comunitária durante a pandemia. 
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Em seguida, registramos os dados e informações conseguidas a partir deste contato 

acolhedor das professoras para com as famílias. Das 157 pessoas que responderam ao questionário, 

identificaram o seu parentesco com a criança, sendo 80,9% mães e 17,8% pais: 

 

 

 

150 familiares responderam se o seu telefone celular tem acesso a WhatsApp, 

informação relevante para a equipe da escola que tem nesta tecnologia de comunicação uma 

possibilidade de contato permanente e rápido com as famílias possibilitando a divulgação de eventos, 

comunicados importantes, orientações pedagógicas. Contato este que pode ser realizado por uma 

diversidade de formatos, como vídeos, fotos, folders, textos, imagens, áudios etc. Destas respostas, 

94% afirma que possui acesso a WhatsApp. 

 

 

 

Sendo assim, foi necessário confirmar se as famílias contatadas já possuíam o contato 

direto com a unidade escolar via grupo/lista de transmissão da escola. 143 pessoas responderam se 

participam do grupo/lista de transmissão do WhatsApp da escola, dando uma informação valiosa 

para nós: 66,4% já participavam e 33,6% ainda não participava. Estes últimos casos foram orientados a 

salvar o número móvel da escola e foram incluídos aos grupos de suas turmas. 
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147 familiares responderam a respeito da renda familiar aproximada, confirmando a 

situação de vulnerabilidade social em que se encontram: 42,9% recebe até 1 salário mínimo, 27,9% não 

tem renda definida, 19% recebe até 2 salários mínimos para o sustento da família. 

 

 

 

149 pessoas responderam sobre a quantidade de pessoas na casa que dependem da 

renda familiar informada na pergunta anterior: 43,6% respondeu 4 pessoas; 27,5% respondeu 3 

pessoas; 13,4% respondeu 5 pessoas, 9,4% respondeu que mais de 5 pessoas dependem da renda 

familiar informada no item anterior. Estas respostas 
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133 pessoas afirmaram receber algum tipo de auxílio e/ou benefício de programas 

sociais. No atual contexto de pandemia, 60,9% dessas famílias estão recebendo o Auxílio emergencial, 

programa federal que, apesar de insuficiente, está contribuindo para que as pessoas que foram 

dispensadas de seus trabalhos, tiveram suspensão de renda ou estão impossibilitadas de trabalhar 

devido ao isolamento social, possam manter as necessidades básicas familiares até que a situação se 

normalize. 

 

 

 

151 pessoas responderam se alguém na casa está trabalhando neste momento de 

isolamento social: 57,6% respondeu que alguém da família está trabalhando fora de casa, 9,3% 

respondeu que alguém da família está trabalhando em teletrabalho e 32,5% respondeu que não há 

pessoas trabalhando na casa. Uma possibilidade de análise desse caso é que o crescente retorno ao 

trabalho, observado em mais da metade dos casos, pode ter relação com a flexibilização da quarentena 

no DF. 

 

 

 

153 pessoas responderam se a criança matriculada na escola faz parte do grupo de 

risco para a doença provocada pelo novo coronavírus. Constatamos, então, que 83,7% das crianças 

não fazem parte do grupo de risco e 16,3% fazem parte do grupo de risco. 
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Destas 153 crianças, 40,8% residem com familiares que fazem parte do grupo de risco 

para covid-19. Ou seja, pessoas acima de 60 anos ou pessoas de qualquer idade que tenham doenças 

pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, 

imunodepressão, obesidade, asma, entre outras. 

 

  

 

As próximas perguntas do questionário referem-se à situação das famílias em relação ao 

acesso às tics que mediarão o retorno às aulas não presenciais e as condições de acompanhamento 

das crianças nas aulas remotas. Foi fundamental conhecer o contexto socioeconômico e doméstico das 

famílias para entender as dificuldades e planejar o trabalho pedagógico baseado na realidade que se 

apresenta.  

 

155 pessoas responderam sobre quais os recursos tecnológicos a família possui em 

casa, em condições de uso ou funcionando, disponíveis para acompanhamento da Teleaula e da 

Plataforma Google Classroom. 90,9% das famílias possuem aparelho de televisão, 82,5% das 

famílias possuem celular smartphone, 22,1% das famílias possuem computador, 7,8% possuem tablet. 
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155 pessoas responderam se tem acesso à internet. 47,1% acessam a internet pelo celular 

com pacotes 3G ou 4G; outros 47,1% acessam pela banda larga de casa; 7,6% acessa a internet por 

uma rede próxima pertencente a outra pessoa; 10,2% não tem acesso a internet de nenhuma forma. 

 

 

 

155 famílias responderam se conseguirão acompanhar e participar das aulas não 

presenciais, 40,3% afirmaram que conseguirão acompanhar as aulas na tv e participar da plataforma 

virtual; 36,5% afirmaram que conseguirão participar apenas pelas aulas na tv; 17,6% afirmaram que 

participarão apenas da plataforma virtual. 
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155 pessoas responderam sobre qual ou quais espaço(s) físico(s) da sua casa está 

disponível para acompanhar e realizar as atividades não presenciais sugeridas. Das respostas, 

67,3% respondeu sala; 37,9% respondeu quarto e 15% respondeu área externa da casa. 

 

 

 

155 respostas sobre quantas pessoas na casa estão matriculadas na rede de ensino 

pública: 44,3% afirma ter 2 pessoas matriculadas na rede; 36,7% afirma ter 1 pessoa matriculada na 

rede; 10,8% afirma ter 3 pessoas matriculadas na rede. 

 

 

 

155 pessoas responderam sobre quem acompanhará a criança nas aulas não 

presenciais, seja assistindo às teleaulas, acessando a plataforma virtual e/ou desenvolvendo as 

atividades sugeridas em casa: 83% mães; 21,4% pais; 8,2% irmãos/irmãs. 
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Diante das informações apresentadas, iremos reorganizar o trabalho escolar e restabelecer 

a relação escola-comunidade por meio de um Plano de Ação que considere: 

 

  A desigualdade econômica e social; 

 A baixa renda declarada pela maioria das famílias; 

 O recebimento do benefício social e a insuficiência deste auxílio para o sustento familiar; 

 A porcentagem de famílias que não estão trabalhando no período de isolamento social; 

  A quantidade de estudantes numa mesma casa/família; 

 As condições de acesso aos meios ou ferramentas das tecnologias da  informação e da 

comunicação (TICs); 

 A centralidade das mulheres e mães no sustento da casa, no trabalho doméstico e nos cuidados 

com as crianças; 

 As difíceis condições por parte das famílias para acompanhamento das crianças na realização de 

atividades pedagógicas por falta de tempo, de recursos materiais necessários, de espaço físico 

adequado  e/ou condições emocionais;  

Portanto, ciente desta realidade, a comunidade do CEPI Gavião organiza o trabalho escolar 

considerando estes desafios e, assim, define as intencionalidades políticas e pedagógicas que estão 

registradas no Plano de Ação construído coletivamente. Algumas possibilidades de intervenção prática 

ao lidar com a realidade diagnosticada: 

 Aproximar o diálogo entre a escola e a família no sentido de acolher as  necessidades, orientar 

as ações e acompanhar o processo; 

 Diversificar as formas de comunicação na interação e diálogo com as famílias em relação às 

orientações educativas e às informações encaminhadas. Mensagem por escrito e por áudio, 

tutoriais, vídeos.  Por meio de telefone, WhatsApp, E-mail; Plataforma Classroom; Canal no 

YouTube, vídeos, textos, folders); 
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 Utilizar uma linguagem acessível, dialogada e respeitosa junto às famílias, observando também as 

regras de netiqueta;       

 Montagem de kits de materiais pedagógicos com os recursos que foram entregues pelas próprias 

famílias no início do ano letivo, ampliando as possibilidades de trabalho e experiências 

pedagógicas das crianças em casa; 

 Respeitar os diferentes ritmos e contextos familiares nas proposições sugeridas;   

 Respeitar, inclusive, a ausência das famílias no acesso à plataforma, à TV ou quaisquer outros 

meios utilizado pelo ensino remoto disponíveis;   

 Não afirmar no discurso, oral ou escrito, o caráter de obrigatoriedade de devolutiva às orientações 

e sugestões educativas/pedagógicas. O tom é de convite, de sugestão, de valorização das 

possibilidades de interação significativa da família com a criança no contexto doméstico, familiar e 

das oportunidades de  aprendizagens contidas nas orientações educativas encaminhadas;   

 Explicitar que o registro de frequência é feito, neste contexto de distanciamento físico, no sentido 

do acompanhamento da participação e envolvimento das famílias. Os dados de frequência 

auxiliarão a  equipe buscar formas de ampliar o acesso às orientações e  informações 

disponibilizadas. Não passaremos a ideia de que se trata de controle de frequência para fins de 

justificação, de responsabilização/ punição da família e, muito menos, de reprovação ou perda de 

vaga na escola.    

Ainda que tenhamos, neste ano de 2020, um contexto atípico e nunca antes experimentado 

que são as aulas não presenciais mediadas pelas tecnologias, é importante resgatar que, de uma forma 

geral, ao longo desses 4 anos do CEPI Gavião, os familiares expressaram satisfação com o trabalho 

desenvolvido na escola. A maioria deles afirmou que foi perceptível o acelerado desenvolvimento das 

crianças após o ingresso na unidade escolar. Muitos também evidenciaram a satisfação com o trabalho 

pedagógico da escola, afirmando a competência, a dedicação e a responsabilidade da equipe, além do 

bom acolhimento e do cuidado dispensado às crianças e às famílias. Outro ponto positivo destacado 

pelos respondentes foi com relação à escola a qual consideraram bonita, ampla, bem equipada, 

ambiente agradável e bem organizada. 

 

A escola CEPI  Gavião contempla grande parte dos Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil e os Parâmetros Nacionais de Qualidade Infantil (Brasil, 2019), destacando-se nas seguintes 

metas e/ou áreas focais:  

 

 Currículos, interações e práticas pedagógicas; 

 Gestão das instituições de Educação Infantil, com ênfase nos indicadores; 

 Planejamento pedagógico; Coordenação Pedagógica e alimentação saudável das crianças; 

 Interação com a família e comunidade. 
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Ainda para subsidiar ações de acolhimento e de retorno da equipe em teletrabalho, o grupo 

gestor elaborou um questionário com 18 questões, disponibilizado por meio de formulário do google, no 

período de 5 a 30 de junho. O levantamento abordou o acesso às tecnologias; a avaliação das 

condições de trabalho; e a percepção acerca da rotina no contexto de pandemia e trabalho a distância. 

Foram 18 respondentes, sendo 14 professoras regentes e 4 integrantes da equipe de gestão e de 

coordenação. 

 

Em relação ao acesso, é possível observar, nos três gráficos a seguir, que a maioria da 

equipe docente possui acesso à internet fixa residencial e móvel pelo celular. Já em relação à qualidade 

do acesso, apenas 27,8% declararam ter boa qualidade de internet e 66,7% declararam ter qualidade 

de acesso regular. Dados que antecipam possíveis empecilhos na fluidez de atividades previstas nas 

jornadas de teletrabalho.  
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Pode-se constatar, observando os três próximos gráficos, que a totalidade da equipe possui 

smartphone e computador. No entanto, evidenciou-se que nem sempre os aparelhos estão disponíveis 

para utilização no dia a dia, possivelmente por serem compartilhados com integrantes da família, 

também em regime de teletrabalho ou de teleaulas (77.8%).  
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Ao ser perguntado sobre as condições de estrutura para a realização do teletrabalho na 

residência, numa escala de 1, para péssimas condições, e 5, para ótimas condições, a maior parte das 

respondentes avaliou dispor de condições regulares (61%), indicando 3 na escala, e 11% afirmou dispor 

de condição ruim ou péssima para o teletrabalho. Já a boa condição de estrutura foi avaliada por 

apenas 22% e ótimas condições por apenas 5,6%. Os dados revelam que, além dos eventuais 

problemas de conexão e de indisponibilidade de equipamentos, em momentos da rotina de teletrabalho, 

possivelmente, outros fatores (espaço, materiais, ambiente) se somam à percepção das condições que 

se têm para o trabalho a distância. 

 

 

 

Sobre o uso do computador na rotina do trabalho escolar antes da pandemia, 50% declarou 

não utilizar (33%) ou utilizar apenas para a escrita de relatórios ou preenchimento do diário eletrônico 

(16,7%). 
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Cabe destacar que a familiaridade com procedimentos, habilidades e rotinas, requeridas no 

contexto do teletrabalho e da educação a distância, não é garantida pelo acesso à internet, nem pela 

aquisição de dispositivos tecnológicos. 

 

No gráfico abaixo, confirma-se a grande familiaridade da equipe com as mídias sociais. Por 

outro lado, há pouca, e às vezes nenhuma, familiaridade, de parte da equipe, com o uso de sistemas de 

informação da SEDF. Fato esse que se soma aos desafios impostos ao trabalho docente no contexto de 

teletrabalho e de ensino remoto. 

 

 

 

Em relação à experiência com educação a distância, observa-se que parte significativa da 

equipe docente não tem experiência na educação a distância, seja como docente (89%), seja como 

cursista (44%), conforme ilustram os gráficos a seguir. 
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É importante analisar que a repentina suspensão e substituição da modalidade presencial 

de trabalho na escola, para o trabalho docente a distância, impõe novidades e exigências laborais que 

adentram à rotina doméstica, sobrepondo jornadas, funções, atividades e trazendo novos desafios à 

maioria dos profissionais da educação. No questionário, o ritmo da rotina foi avaliado numa escala de 1 

a 5, numa gradação de tranquilo (1) a frenético (5). Como se pode observar a seguir, o ritmo percebido 

pela maioria situa-se bem distante de tranquilo. 

 

 

 

Pode-se constatar que a equipe, imersa no novo ritmo e em condições adversas evidencia 

sentimentos angustiantes que emergem nesse contexto. As respondentes expressaram, com maior 
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frequência, sentimentos de: ansiedade, insegurança, incerteza, até sensação de exaustão, conforme se 

observa no gráfico a seguir. 

 

 

 

Nesse sentido, a equipe pedagógica, está mais voltada às ações de acolhimento, a 

organizar momentos de escuta, de diálogos, de orientação e também de fortalecimento do trabalho 

colaborativo. Dessa forma, busca contribuir para que todas as envolvidas possam ressignificar a 

experiência vivida, criar coletivamente propostas frente aos desafios no atual contexto. Assim, a 

valorização dos profissionais da educação, no CEPI Gavião, passa pelo respeito, pelo cuidado, pela 

garantia do diálogo, pelo protagonismo individual e coletivo. 

 

 

 

 Função Social da Escola 

 

Segundo as concepções e práticas da comunidade escolar entende-se que a função social 

da escola deve ser a de socializar conteúdos e habilidades sociais, emocionais necessárias à 

participação do indivíduo na sociedade de forma crítica, criativa e transformadora. 

 

Ao efetivar essas tarefas básicas a escola socializa o saber sistematizado e desenvolve 

capacidades cognitivas e operativas para atuação no trabalho e nas lutas sociais pela conquista e 

defesa de direitos democráticos. 
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Entendemos que nenhuma orientação política pedagógica seja neutra, mas delineada por 

diferentes contextos históricos e culturais. Assim, se estrutura a nossa escola e sua comunidade, como 

um organismo vivo mutante que se caracteriza pelos diferentes momentos, determinados conteúdos, 

habilidades e valores voltados para a formação e transformação do indivíduo e da sociedade. 

 

Entendemos, assim, que toda atividade educativa é política. Que o saber, o conhecimento 

devem promover o desenvolvimento integral , novas relações com a realidade vivida e que a escola 

democrática significa desenvolver uma educação escolar que compreenda as diversas interferências e 

interesses que perpassam a sociedade para que efetivem a sua contribuição social e política. 

 

Ao considerarmos a escola como uma instituição social, é fundamental refletir sobre a 

sociedade na qual está inserida e a função que ela assume exercer nessa sociedade e, especialmente, 

junto à comunidade dela participa e que a constitui.  

 

O Centro de Educação da Primeira Infância Gavião, enquanto escola pública de educação 

infantil, prima pela garantia do Direito à Infância e à Educação enquanto direitos sociais resguardados 

por diferentes normativas nacionais e internacionais. Assim, a escola assume e se organiza para 

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

negação.  

 

Com esse entendimento, o Centro de Educação da Primeira Infância Gavião orienta o 

exercício de sua função social, no cotidiano de suas práticas escolares e relações de aprendizagem, 

com a orientação das próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2010 ao 

afirmar que o propósito fundamental da primeira etapa da Educação Básica é “garantir aprendizagens, 

bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos”. (Currículo em 

Movimento do DF: Educação Infantil, 2018, p 20).  

 

Dessa forma, a escola, se compromete com o desenvolvimento integral das crianças e com 

as lutas históricas, de movimentos sociais e de governos democráticos, por um país justo, fraterno e 

igualitário. Assumimos a função social da escola alicerçada em objetivos declarados pela Constituição 

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

efetivamente concretizados na vida cotidiana das pessoas e dos grupos sociais, historicamente 

excluídos e não mais negligenciados ou suprimidos pelo próprio Estado e por seus agentes públicos. 

Afirmamos então, que a função social da escola, enquanto instituição e espaço de aprendizagens e de 

formação cidadã, seja, também, a de colaborar para:  
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I. construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  

III. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. (Art. 3º Objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil)  

 

Desse modo, o Centro de Educação da Primeira Infância cumpre sua função sociopolítica e 

pedagógica, na medida em que: oferece condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humanos e sociais; assume responsabilidade de compartilhar e complementar a educação 

e o cuidado das crianças com as famílias; oportuniza a convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças; possibilita a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; promove a 

igualdade de oportunidades entre crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a 

bens culturais e às possibilidades de vivência da infância; constrói novas formas de sociabilidade e de 

subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de construir aprendizagens cada 

vez mais significativas associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 

motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os 

índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar.  

 

Por acreditar na função social da escola que reivindicamos as garantias fundamentais e 

contestamos o retorno às aula de maneira remota como está sendo imposto pela SEDF. Nós, equipe 

pedagógica atual do CEPI Gavião, registramos nossa contrariedade à proposta da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal para a realização obrigatória das atividades pedagógicas não presenciais 

em uma Nota de Repúdio que circulou na internet por cerca de um mês e foi publicada pelo SINPRO e 

na plataforma Change.org. A Nota obteve pouco mais de 370 apoiadores dentre pessoas da 

comunidade escolar, profissionais da educação e instituições de educação infantil.  

 

Acreditamos que a tentativa de salvar o ano letivo a qualquer custo, seja presencialmente ou 

virtualmente, desconsidera os fundamentos pedagógicos de qualidade educacional e da realidade 

econômica e social da comunidade escolar. O documento proposto “Gestão Estratégica para 

Realização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal” utiliza do argumento da 

desigualdade social entre estudantes das redes pública e particular para convencimento da categoria de 

que a EAD a diminuiria, quando, na verdade, ela é escancarada pois não atinge à todas(os) e não 

garante qualidade pedagógica ou social.  Especialmente neste momento de pandemia e isolamento 
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social que mudou as condições socioeconômicas e laborais drasticamente, colocando parte da 

comunidade escolar atendida pelas unidades escolares em situação de vulnerabilidade social. 

 

Há ainda uma preocupação real com a possível regulamentação da Tele Aula, da educação 

à distância e domiciliar, e, portanto, a banalização dos documentos norteadores e pressupostos teóricos 

educacionais, ferindo diretamente a função social da escola, e causando o enfraquecimento das 

políticas públicas de educação.  

 

Princípios 

 

Nenhuma orientação pedagógica é neutra, mas delineada por concepções, paradigmas e 

diferentes contextos históricos, portanto toda atividade educativa é política. Nesse contexto, assumimos 

que as relações, os saberes, as experiências, o conhecimento produzido devem oportunizar o 

desenvolvimento integral, as novas relações com a realidade vivida, de maneira crítica e criativa, para 

que a escola efetive sua contribuição na construção de um Estado cada vez mais democrático. 

 

Os princípios que norteiam a prática educativa no CEPI Gavião abarcam uma dimensão 

ética, política e estética em consonância com as diretrizes nacionais e o currículo local. O primeiro 

princípio é o princípio ético que se refere à valorização da autonomia da responsabilidade, da 

solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às identidades, às singularidades. O 

segundo princípio é o princípio político, que se vincula ao exercício da criticidade e do respeito à 

democracia, do exercício da cidadania no sentido de permitir a atuação participativa e crítica da 

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

princípio estético que diz respeito à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

 

Assim, o CEPI Gavião visa oportunizar um processo de educação primando pelo 

desenvolvimento integral das crianças e oportunizando o direito às aprendizagens fundamentado 

nesses três princípios.  
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Os parâmetros que orientam os processos de gestão escolar, nos âmbitos administrativo, 

pedagógico e político respeitam princípios constitucionais determinados para o ensino público no Art 

206: 

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III. pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V. gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VI. garantia de padrão de qualidade. Art. 206 (CF/88) : 

 

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

concretas no contexto escolar e institucional, a defesa dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, em seu artigo 15, com destaque ao direito da criança à liberdade, ao respeito e à 

dignidade em seu processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos. 

 

Outros princípios assumidos na gestão do CEPI Gavião são os previstos na Lei 4.751/2012 - 

Lei da gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que estabelece: 

 

 a participação da comunidade escolar; 

 o respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos 

humanos; 

 a democratização das relações pedagógicas e de trabalho; 

 a criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do 

conhecimento; 

 a garantia da qualidade social por meio do desenvolvimento integral da pessoa e do 

preparo para o exercício da cidadania; 

 a valorização do profissional da educação. 
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PRINCÍPIOS DA GESTÃO 

 

 Participação da comunidade escolar; 

 Democratização das relações pedagógicas e de trabalho;  

 Respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos; 

 Criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento; 

 Garantia da qualidade social por meio do desenvolvimento integral da pessoa e do preparo para o 

exercício da cidadania;  

 Valorização do profissional da educação. 

 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 Princípio do respeito à dignidade humana;   

 Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de comprometimentos que 

possam apresentar;   

 Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais;   

 Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se;  

 Princípio do direito a ser diferente. 

 

Com fundamento nos princípios acima expressos, os quais se ancoraram na legislação e 

documentos norteadores vigentes em âmbito local e nacional, o CEPI Gavião se empenha e se 

compromete a alcançar os objetivos institucionais que se seguem. 

 

 

 

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO  

E DAS APRENDIZAGENS 

 

Nossa missão é: oferecer uma educação pública, gratuita, democrática e de qualidade 

social, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os(as) estudantes; ampliar os espaços, os tempos e as oportunidades de 

aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo infantil, favorecendo o desenvolvimento integral das 
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nossa crianças para que elas possam agir construtivamente na transformação social e na construção 

científica, cultural e política da sociedade.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Oportunizar o desenvolvimento integral das crianças, contribuindo para as aprendizagens, a 

construção da autonomia, da responsabilidade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às 

diferentes culturas, ao exercício da sensibilidade, da ludicidade, da criatividade, da solidariedade e da 

cidadania. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e partilhando 

distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o conhecimento de si e do 

outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

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

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, 

seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

III. 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 das diferentes linguagens, elaboração de 

conhecimentos e do posicionamento próprio; 

IV. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, 

histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de Educação Infantil e fora dela, 

ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

V. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que 

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

VI. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de pertencimentos nas diversas experiências de cuidados, 

interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação Infantil.” (Currículo 

em Movimento 2018, p.59) 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

MARCOS LEGAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da educação 

brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de ensino, ao defender 

no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: a gestão democrática dos 

sistemas de ensino público; a igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a 

valorização dos profissionais do ensino e a garantia de padrão de qualidade.  

 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), 

regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta Pedagógica (PP), assim como os 

docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, 

como elaborarão e cumprirão o plano de trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela 

aprendizagem dos educandos.  

 

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, 

considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos profissionais da educação na 

elaboração da proposta pedagógica da escola. Também respeitarão a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que define conhecimentos, competências e habilidades essenciais à formação dos nossos 

educandos no decorrer da Educação Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação 

(PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como 

as PPs de todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país.  

 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados pelas 

normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da proposta pedagógica, mas 

também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a 

BNCC apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas 

instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; 
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repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais 

(autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania).  

 

Dessa forma, para a elaboração da proposta pedagógica das escolas, precisamos 

considerar as competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade 

escolar,um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 

4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a 

realidade, os contextos e as demandas reais da escola.  

 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma proposta pedagógica que 

implemente uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca 

práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do 

desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para exercerem a sua 

cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como agentes de transformação 

social, conforme proposto no Currículo em Movimento.  

 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de Educação (PNE) , no 

Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na Lei de Gestão 

Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre 

outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação 12 teórico-metodológica da PP das 

unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está arraigado de 

pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a 

concepção e os princípios de educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-

crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e 

não avaliação das aprendizagens - formativa.  

 

Assim, a proposta pedagógica da unidade escolar se fundamentará na organização do 

trabalho pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à 

formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Afinal, o 

Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir uma educação de 

qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da educação básica da rede pública 

de ensino.  
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MARCOS TEÓRICOS 

 

As concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas da nossa escola foram 

discutidas tendo como eixo norteador concepções assumidas pela própria Secretaria de Educação em 

documentos norteadores como Constituição, LDB, Currículo em Movimento da Educação Infantil, 

Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, DCNEI, Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, Indicadores 

de Qualidade da Educação Infantil do Distrito Federal. Para a discussão dessas concepções, no 

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

sentido das concepções de educação e um pouco de seu histórico. 

 

No processo de desenvolvimentos histórico da humanidade observam-se diferentes 

concepções de conhecimento, de homem, de escola, de Estado, de sociedade. Essas concepções são 

determinadas, segundo o ponto de vista dialético, pelo modo de produção existente em um dado 

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

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

 

As teorias educacionais estão, nesse sentido, intrinsecamente relacionadas à visão de 

mundo de seus teóricos enquanto estes, por sua vez, estão inevitavelmente influenciados pela etapa 

histórica em que o modo de produção está passando. Como observou Gadotti (2006, p. 16) “a evolução 

da educação está ligada à evolução da própria sociedade”. 

 

Pode-se acompanhar, pelo quadro síntese a seguir, as principais teorias e teóricos 

educacionais/sociais da história da educação institucional. Uma síntese utilizada para provocar diálogos 

e ampliar a visão pedagógica da comunidade escolar, no sentido de convergir para a afirmação de 

concepções que, verdadeiramente, são e serão afirmadas nas relações e práxis educativas no Centro 

de Educação de primeira Infância – CEPI Gavião. Depois dessa síntese das principais teorias e 

teóricos da educação e da sociedade, resumimos, com o seguinte quadro sinótico, nossa compreensão 

desses teóricos e teorias: 
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Pressupostos 

Teóricos 
Concepção Acrítica Concepção Crítica 

Currículo 

 

Conjunto de disciplinas/matérias, atividade a serem 

desenvolvidas pela escola, resultados pretendidos de 

aprendizagem, relação de conteúdo claramente 

delimitados e separados entre si, com períodos.  

Vislumbra um currículo ideal, enquadrado perfeitamente 

em uma teoria e implementado rigorosamente como 

concebido, numa perspectiva científico- racional. 

Currículo NEUTRO. 

 

 

Campo de disputa, de relações de 

poder, de pressão e conflitos, de defesa 

de interesses diversos, às vezes 

antagônicos. 

Não vislumbra um currículo ideal e sim 

um currículo real, contextualizado. 

Conhecimentos 

 

Estanques e descontextualizados. 

 

Complementam-se são significados 

numa relação dialética que os amplia no 

diálogo entre diferentes saberes. 

 

Ação 

 

Pautada em um “currículo turístico” - se organiza em 

eventos e festividades como dia das mães, dos pais, do 

índio, da páscoa, do folclore, etc. 

 

Intencional e planejada dentro de cada 

unidade escolar e culminará na 

culminação de propostas curriculares 

que transcendam a mera definição de 

datas comemorativas. 

 

 

Educação integral 

 

Refere-se à quantidade do tempo de permanência do 

aluno na escola. 

 

Refere-se a uma educação formativa e 

integrada às exigências do mundo 

moderno com a intenção de formar 

indivíduos capazes de responder aos 

novos desafios que se produzem no 

mundo contemporâneo, pretende a 

integralidade na formação do educando, 

pautando-se no caráter multidimensional 

do ser humano, composto por aspectos 

psicomotores, cognitivos, afetivos, 

intuitivos e socioculturais integrados às 

experiências de vida. 
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No quadro a seguir, pudemos chegar a algo comum sobre o que pensamos para uma 

concepção teórica que fundamentará, ao longo do processo, as práticas pedagógicas sistematizadas no 

quadro a seguir: 

Currículo 

 

Reconhece as desigualdades relacionadas ao sistema público de ensino e da própria sociedade, 

endossando a construção de um projeto educacional que contribua com a democratização dos 

saberes, garantindo a todos o direito à aprendizagem favorecendo a formação de sujeitos 

íntegros, críticos e ativos em sua realidade social 

 

Homem 

 

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade. 

Visão dialética e concreta do Homem. 

 

 

Escola 

 

Instituição que tem a responsabilidade de oportunizar a aprendizagem de todos envolvidos no 

processo educativo, primando pela qualidade do processo educativo, a partir do reconhecimento 

da realidade social assumindo, assim, a complexa tarefa de mediar e socializar conhecimentos 

produzidos historicamente, convertendo-se em saberes escolares, valorizando o papel da 

apropriação histórico-cultural no desenvolvimento psíquico dos indivíduos por meio do 

conhecimento da totalidade de relações nas quais o homem se envolve. 

 

Opção teórica  

Metodológica 

 

Fundamenta-se na compreensão de que o desenvolvimento humano se dá por meio de 

aprendizagens significativas, num contexto histórico marcado por contradições e conflitos entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. Situada nesse contexto, a 

escola é o espaço de educação onde são socializados conhecimentos historicamente construídos 

pela humanidade. 

 

Aprendizagem 

Adotando a concepção de Vygotsky consideramos que a aprendizagem é uma articulação de 

processos externos e internos, visando à internalização de signos culturais pelo indivíduo, o que 

gera uma qualidade autorreguladora Às ações e ao comportamento dos indivíduos. 

Prática Pedagógica 

 

Atividade desenvolvida por professores e estudantes, mediada pelo conhecimento. 

Essa prática se orienta pela “transitividade crítica”, possível de ser alcançada com uma educação 

ativa e dialógica, por meio de uma didática histórico-crítica, que vise uma intervenção do professor 

que tenha como ponto de partida a prática social do estudante, ou seja, transite do conhecimento 

sincrético para o conhecimento sintético. Além de procurar possibilitar a desconstrução da ciência 

com vistas à emancipação e à criatividade da existência dos seres, individual e socialmente. 
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Educação Escolar 

 

A tarefa a que se propõe a pedagogia- crítica em relação à educação escolar implica em identificar 

as formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber, reconhecendo as condições de sua 

produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de 

transformação; Converter o saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável 

pelos estudantes no espaço e tempo escolares; Prover-se dos meios necessários para que os 

estudantes não apenas não assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o 

processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. 

 

 

Avaliação 

 

A avaliação deve contemplar uma visão holística do homem, considerando-o como um ser 

integral. Implica observar, analisar, descrever e explicar o rocesso de ensino-aprendizagem, 

visando aconselhar, informar e indicar mudanças, funcionando em uma lógica cooperativa que faz 

do diálogo uma prática e da reflexão uma constante. A avaliação deve favorecer a socialização 

integrando o grupo, mas também salientando as diferenças individuais que preparam os alunos, 

segundo suas competências particulares, para atividades específicas e gerais da vida. 

 

  

A SEEDF elege como Eixos Integradores do Currículo alguns elementos fundamentais no 

trabalho educativo com as crianças, quais sejam educar e cuidar; brincar e interagir. Esses eixos 

caminham juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a 

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

Sustentabilidade. O dia a dia da escola é permeado por essa transversalidade, que reclama ações 

acerca da diversidade cultural e étnico-racial, da biodiversidade, de crença, de gênero e configurações 

familiares, inclusão das crianças com deficiência, respeito à heterogeneidade e à singularidade, direito 

às aprendizagens e diversas formas de viver a infância e convivências entre as gerações (Currículo em 

Movimento do Distrito Federal: Educação Infantil, p. 27). 

  

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

abordagem dos temas e dos conteúdos significativos por Campos de Experiência. Essas são 

dimensões para o planejamento dos objetivos e projetos de aprendizagem a serem construídos ao 

longo do ano letivo. A organização dos objetivos por campos de experiência possibilitam a 

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

organização das situações de aprendizagem no planejamento da equipe docente deve permitir que 

cada criança experimente os diferentes campos de experiências de maneira significativa e articulada. 

 

O Centro de Educação de Primeira Infância Gavião se propõe proporcionar às crianças uma 

formação integral através de diversas situações de aprendizagem. A proposta da escola, em 
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consonância com o Currículo em Movimento, estrutura-se numa organização didática a partir das 

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

estrutura e detalha cinco campos de experiência. 

 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

Trata da descoberta de si mesma, dos grupos às quais pertencem e a outros coletivos com 

o objetivo de formar sua identidade e alteridade. Esse campo de experiência propõe fortalecer as 

crianças nos seus grupos e respeitar os demais que compõem a diversidade humana. A proposta para 

esse campo é constituir a autonomia, a autorregulação, o autocuidado e o sentimento de reciprocidade, 

compreendendo que todos nos pertencemos a um grupo e que somos responsáveis pelos demais 

(pessoas, animais, natureza, planeta, etc).  

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

Trata-se do desenvolvimento corporal da criança que se expressa e interage com o mundo 

por meio de gestos e movimentos corporais diversos, podendo ser eles direcionados, livres, impulsivos, 

espontâneos ou coordenados. A criança toma conhecimento progressivo da sua corporeidade a partir 

das brincadeiras e interações sociais e culturais em que esta inserida. Dessa forma, o trabalho corporal 

educativo na Educação Infantil deve levar em conta a centralidade do corpo da criança, voltando para o 

conhecimento e reconhecimento de suas potencialidades, limites, sensações e funções corporais.  

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

Abrange as manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de desenvolvimento 

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

Reconhece-se que a criança está imersa na cultura desde seu nascimento e convive com 

manifestações diversas, por meio de variados veículos aos quais está exposta. A criança como sujeito 

social e cultural produz cultura e traz consigo experiências e vivências provenientes de suas relações 

nos diversos grupos sociais aos quais pertence. O trabalho nesse campo de experiência deve propiciar 

o desenvolvimento da expressão criativa da criança ao levar em consideração seu percurso de 

aprendizagem, os processos pelos quais passou e as relações imbricadas neles. 
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

 

Este campo de experiência busca interlocução entre as linguagens oral, escrita, corporal, 

artística e interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais linguagens. 

Pretende-se que as crianças reflitam sobre esse sistema de escrita e participem criticamente dessa 

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

acordo com suas possibilidades, ao ter como recursos as interações, as diversas linguagens e a 

imaginação. 

 

ESPAÇOS, TEMPO, QUANTIDADES,  

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

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

descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas. Neste campo de 

experiência, as linguagens mais presentes são a matemática e interações com a natureza e a 

sociedade. 

 

Ao desenvolver a sua prática pedagógica ancorada nos campos de experiências expressos 

no Currículo em Movimento da Educação Infantil, o CEPI Gavião organiza seu trabalho pedagógico de 

forma a possibilitar às crianças o conhecimento de si mesmas e dos outros, através da vivência e da 

convivência de múltiplas experiências, mediadas por diferentes linguagens e formas de expressão. Tais 

vivências, convivências e pluralidade de linguagens são planejadas de forma a contemplar 

manifestações artísticas, culturais e científicas, bem como as interações sociais e com a natureza. 

 

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E PSICOLOGIA  

HISTÓRICO-CULTURAL 

A Pedagogia Histórico-Crítica, como os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento 

apresenta, tem como um de seus principais fundamentos a análise do contexto social no qual a 

comunidade escolar está inserida. Considerando nossa escola, que tem como público prioritariamente 

moradores do Varjão, cabe ressaltar dado presente no próprio documento oficial da SEEDF, de que a 

região administrativa apresenta uma das maiores taxas de vulnerabilidade socioeconômica do Distrito 
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Federal, junto ao Itapoã (que também já foi público majoritário da escola) e Cidade Estrutural, ambos 

com taxa acima de 60%. 

Considerar a especificidade contextual do público atendido é fundamental para delinear as 

ações pedagógicas propostas pela escola: o acesso e permanência dos estudantes; o acesso a 

políticas públicas de transporte, alimentação, material escolar, bem como a articulação com a rede 

(Conselhos Tutelares, por exemplo) para acompanhar as famílias em situações de vulnerabilidade; o 

contexto cultural e de mediação do conhecimento produzido historicamente. O Currículo em Movimento 

enfatiza: “Para se garantir direitos educacionais, é necessário reconhecer as desigualdades 

relacionadas ao sistema público de ensino. A partir daí, priorizar a construção de um projeto 

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

aprendizagem e à formação cidadã” (pág. 31). 

A Pedagogia Histórico-Crítica, ao ter como um de seus fundamentos a contextualização 

histórica e social, fundamenta-se consequentemente na autoria do ser que compõe esse contexto. O 

sujeito é constituído nesse contexto e também se torna constituidor dele, nas relações sociais que 

estabelece com sua comunidade e com o mundo. Dito isso, o papel da escola é organizar com 

intencionalidade seus conteúdos, objetivando “produzir em cada indivíduo singular a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani, 2003, p. 07, retirado dos 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento). 

Considerando a realidade da comunidade atendida pelo CEPI Gavião, é fundamental 

destacar a natureza contraditória da instituição escolar e as desigualdades sociais que ela revela. Ao 

passo que ela reproduz e tem função de orientar moralmente a classe trabalhadora, também é 

instrumento de emancipação social a medida que assume a intencionalidade de suas ações, de 

promover o acesso ao conhecimento, articulada ao trabalho. 

Para que esse processo emancipatório de acesso ao conhecimento produzido 

historicamente aconteça, a Pedagogia Histórico-Crítica apresenta um processo didático, caracterizado 

por: Prática Social Inicial, Problematização, Instrumenalização, Cartarse e Prática Social Final. 

A materialização desse processo pode ocorrer de diversas maneiras e na CEPI Gavião os 

espaços institucionalizados da rotina da Educação Infantil são fundamentais. A Prática Social Inicial e a 

Problematização podem acontecer nas Rodas de Conversa diárias, a Instrumentalização por contações 

de histórias, a Catarse em uma nova Roda de Conversa e a Prática Social Final pela produção de 

brinquedos, de textos coletivos, de livros, de apresentações orais, entre outras. A Prática Social Inicial 

pode surgir também de espaços de aprendizagem não direcionados, como o parque e as brincadeiras 

livres, sendo espaços essenciais de escuta sensível às necessidades e aos anseios das crianças. 
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Essas possibilidades dão espaço inclusive para a criação de Projetos Escolares da turma e mesmo de 

toda a escola, quando se avalia a sua relevância. 

Falar de contextualização social, cultural e econômica dos sujeitos que aprendem é falar 

também da Psicologia Histórico-Cultural. Isso porque nessa perspectiva o sujeito constitui-se na relação 

com seus pares, e nessa relação o conjunto do capital cultural pertencente à cultura passa também a 

constituir o sujeito, em sua forma de falar, no que come e em suas crenças. Mas, diferentemente da 

abordagem Comportamentalista, o sujeito não é apenas uma esponja que absorve e se molda; às 

diferenças culturais, econômicas, sociais e relacionais dentro da família, por exemplo, são algumas 

tensionadoras do desenvolvimento singular. 

Assim, não cabe dizer que “filho de peixe, peixinho é”, “a Psicologia Histórico-Cultural 

destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de 

aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 

didaticamente pela escola”, ou seja, a escola assume papel importante no oferecimento de diferentes 

possibilidades, que destaquem as potencialidades de aprendizagem e emancipação social. 

Portanto, na Psicologia Histórico-Cultural alguns fatores assumem centralidade no processo 

educativo e de desenvolvimento. Um deles é o relacional, no qual as relações sociais com os pares são 

fundamentais para a interação, resolução de problemas, reconhecimento de si e do outro. Fator de 

suma importância de se considerar quando se trata do ensino remoto, afinal, qual será o alcance dos 

processos de ensino-aprendizagem em um momento em que não há relações em diferentes espaços 

geradores de tensões como a escola? 

Na Educação Infantil é fácil identificar o papel das relações sociais em um contexto em que 

há planejamento e intencionalidade pedagógicas. Uma criança de quatro anos de idade, por exemplo, 

que frequenta a escola pela primeira vez e na avaliação diagnóstica inicial identifica-se que ela não 

consegue oralizar as palavras fluentemente ou formar frase básicas referentes às atividades diárias da 

rotina (pedir para ir ao banheiro ou lavar as mãos, entre outros) e ao final do ano letivo há um salto 

qualitativo nesse campo, observa-se como o trabalho nas rodas de conversa, momentos de diálogo 

livre, escuta e reconto de história são práticas fundamentais para o desenvolvimento humano. 

De fato, é primordial enfatizar que essa relação criança-criança acontece pela brincadeira e 

é ela a possibilitadora do acesso ao conhecimento cultural, à apropriação de papéis sociais. Por isso no 

CEPI Gavião os planejamentos pedagógicos buscam centrar na brincadeira, seja a livre, trazida pelas 

crianças de suas casas, pelo oferecimento de novas possibilidades com brincadeiras cantadas, de rua, 

de origem indígena ou africana, entre outras possibilidades. 
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De fato, é primordial enfatizar que essa relação criança-criança acontece pela brincadeira e 

é ela a possibilitadora do acesso ao conhecimento cultural, à apropriação de papéis sociais. Por isso no 

CEPI Gavião os planejamentos pedagógicos buscam centrar na brincadeira, seja a livre, trazida pelas 

crianças de suas casas, pelo oferecimento de novas possibilidades com brincadeiras cantadas, de rua, 

de origem indígena ou africana, entre outras possibilidades. 

Nessas relações, compartilhando com o outro, acessando o que é oferecido pela escola, 

esse conhecimento acumulado passa de interpsíquico, para intrapsíquico; passa a fazer parte do que o 

sujeito de aprendizagem é, podendo ele também compartilhar com outros, ressignificar, reinventar e 

atuar no mundo em que vive. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

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

Educação Infantil de qualidade, desenvolvendo a criança nos seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social. O planejamento dos materiais, ambientes, tempos de aprendizagem, rotina, datas 

comemorativas e alimentação escolar, bem como todo restante do nosso planejamento é realizado 

coletivamente pela equipe de professoras, coordenadoras, gestoras e outras profissionais. Todo esse 

trabalho coletivo tem como referência principal os Eixos integradores e os objetivos de aprendizagem e 

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

do Distrito Federal.   
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

OBJETIVOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 
Realizar 

Coordenações 

Coletivas para 

estudo do Currículo 

em Movimento de 

Ed. Infantil do 

Distrito Federal. 

Realizar 

Coordenações 

Coletivas semanais 

voltadas para o 

estudo e reflexão 

de questões 

pedagógicas. 

 

 

Realizar 

Coordenações 

coletivas mensais 

voltadas para o 

Planejamento 

Mensal/Bimestral 

temático (objetivos, 

conteúdos e 

atividades). 

Orientar e 

coordenar a 

participação 

docente na 

elaboração e 

execução de 

projetos  da escola 

e de turma 

Planejar e 

organizar eventos, 

dias temáticos, 

atividades 

diferenciadas e 

sábados letivos 

junto à gestão. 

Auxiliar as 

professoras no 

processo de 

Registro e 

Avaliação das 

crianças. 

  
Promoção de formações 

e estudos sobre 

assuntos demandados 

pelas professor 

as nas Coordenações 

Coletivas. 

Planejamento de rotinas 

do trabalho pedagógico. 

Organização de 

recursos, espaços e 

tempos necessários ao 

desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. 

Acompanhamento das 

atividades pedagógicas 

realizadas em sala. 

 
 
 
 
 
 
Integrar os diversos 
projetos da escola, 
voltando-os para uma 
prática pedagógica 
coletiva 
 
 

 

Acompanhamento do 

processo de 

aprendizagem das 

crianças. 

Busca de parcerias para 

a realização de 

atividades pedagógicas 

na escola. 

Promoção de Reuniões 

Avaliativas sobre a 

rotina diária da escola. 

 
Pessoas  
convidadas a 
realizar 
formações, 
participar de 
eventos e 
outros 
momentos 
pedagógicos. 
 

  
Professoras 

regentes;  

Crianças;  

Educadores 

Sociais. 

 
 

  
Anual 

  
Processual e 

constante, junto com 

a equipe gestora e 

corpo docente, nas 

Coordenações 

Coletivas com o 

objetivo de aprimorar 

as estratégias e 

favorecer as 

crianças. 

 

Avaliação 
Institucional. 
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OBJETIVOS AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 
Incentivar a 

participação das 

professoras em 

oficinas, palestras, 

cursos e demais 

atividades voltadas 

para a formação 

continuada. 

 
 

  
Divulgação de fotos, 

vídeos e outros 

registros de 

atividades realizadas 

na escola. 

Divulgação de cursos, 

palestras, eventos e 

atividades de 

formação ofertadas 

pela SEDF e 

parceiros. 

Orientações e 

estudos acerca do 

preenchimento dos 

Diários de Classe e 

dos RDIAs (relatórios 

avaliativos. 

Participação nos 

conselhos de classe, 

sugerindo as 

intervenções e 

encaminhamentos 

necessários. 

Realização, junto com 

a equipe gestora, da 

Avaliação Institucional 

com vistas à melhoria 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem. 

 

 
Equipe 
gestora, 
equipe de 
apoio e 
convidados 
. 

  
 Equipe 
docente 
 

  
Anual 

  

 

Neste período de aulas presenciais suspensas, consideramos alguns pontos para a 

construção do nosso Plano de Ação para as aulas não presenciais: 

 

 Aproximar o diálogo entre a escola e a família no sentido de acolher as necessidades, orientar as 

ações e acompanhar o processo; 

 Diversificar as formas de comunicação na interação e diálogo com as famílias em relação às 

orientações e informações encaminhadas. Mensagem por escrito e por áudio, tutoriais, vídeos. 

Por meio de telefone, WhatsApp, E-mail; Plataforma Classroom; Canal no YouTube, vídeos, 

textos, folders); 

 Utilizar uma linguagem acessível, dialogada e respeitosa junto às famílias, observando também as 

regras de netiqueta;  

  Planejar as orientações e sugestões às famílias de forma colaborativa e dialogada pela equipe de 

profissionais da escola; 
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 Orientar as famílias a estimular a criança em sua integralidade - físico, social, cognitivo e 

emocional - e criar condições de organização do espaço, tempo e recursos materiais dentro das 

possibilidades reais de cada contexto familiar para que as crianças sejam envolvidas nas 

atividades rotineiras transformando momentos cotidianos em espaços de interação pedagógica 

promovendo aprendizagens e desenvolvimento;  

 Rodas de conversas virtuais para socialização de experiências e demandas emergentes;  

 Elaboração de tutoriais, orientações em texto e em vídeo para orientar procedimentos e 

atividades;  

 Criação de uma Sala de Coordenação no Google Classroom e de uma sala “Saber Viver” para 

disponibilização de espaços de trocas, orientações, materiais que auxiliem o desenvolvimento 

pessoal e profissional;  

 Encontros de formação continuada no âmbito tecnológico e educacional relacionados ao contexto 

e desafios vividos pela equipe; 

 

 

ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA  

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

A Valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são fundamentais 

para a construção de uma educação de qualidade. Sendo assim, cabe registrar como o CEPI Gavião 

atua neste sentido: 

 

 Garantia dos espaços de escuta e acolhimento de necessidades, dúvidas, críticas e sugestões 

nas Reuniões Coletivas e em outros momentos; 

 Valorização do espaço das coordenações individuais e coletivas para trocas de experiências e 

estudos; 

 Incentivo à participação nos cursos ofertados pela eape, seminários e congressos da sedf, das 

universidades e outras instituições educacionais;  

 Reconhecimento de saberes das profissionais da própria equipe que se tornarão formadoras das 

colegas contribuindo na atuação pedagógica;  

 Formação de parcerias com estudiosos (as) e pessoas de referência em temáticas e questões 

pedagógicas relevantes demandadas pela equipe pedagógica para desenvolver seus trabalhos;  

 Efetivação de planejamentos coletivos e colaborativos com participação de todas; 

 Oportunização de conversas individualizadas para escuta de demandas individuais, construções 

de possibilidades com cada profissional;  
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 Construção de possibilidades pedagógicas para mediação de conflitos;  

 Divulgação das lives e textos para estudos durante o período de teletrabalho; 

 Compartilhamento das Portarias, Decretos e Leis de interesse, referentes ao que orienta o nosso 

trabalho, para ciência e análise da equipe pedagógica;  

 Garantia de espaços de discussão e reflexão sobre pautas da categoria das professoras; 

 Valorização da participação da unidade escolar nas mobilizações, reuniões, frentes de ação do 

Sindicato dos Professores pelos representantes sindicais; 

 Promoção da eleição de delegados sindicais anualmente;  

 Participação junto ao Fórum de Educação Infantil;  

 Celebração da conclusão de projetos e ações bem sucedidas;  

 Comemoração dos aniversariantes semestralmente;  

 Busca de espaços fora da escola para refletir sobre o trabalho pedagógico, realizar 

coordenações coletivas, realizar reuniões de avaliação e, inclusive, aproveitar momentos de 

confraternização;  

 Contratações para melhorias de serviços ofertados aos profissionais pela própria escola já que, 

muitas vezes, os serviços da SEDF são insuficientes;  

 Construções e melhorias no espaço físico buscando promover o bem-estar e contribuir na 

qualidade do trabalho com mudanças de sala, reformas, pinturas, móveis, etc; 

 Propostas para o período de teletrabalho: organização de espaços virtuais com dispositivos 

específicos para acolhimento, estudo, troca de experiências a partir das demandas da equipe. 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

A práxis pedagógica está alinhada com as diretrizes da SEEDF. 

 

O uso de metodologias ativas no processo educativo são fundamentais, uma vez que 

possibilitam o desenvolvimento da autonomia, da segurança, da autoestima, do raciocínio lógico e da 

oralidade; o aprimoramento do pensamento científico, crítico e criativo; a ampliação do repertório 

cultural e da capacidade de comunicação; a inserção na cultura digital, no autoconhecimento e no 

autocuidado. As metodologias ativas favorecem, ainda, o desenvolvimento do protagonismo e da 

proatividade estudantil por meio da interação direta com os diversos objetos de conhecimentos em que 

o discente se torna o principal responsável pelo processo educativo e pela construção de novos 

saberes. 
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Na Semana Pedagógica nos dedicamos à elaboração do Cronograma Anual Escolar, 

ancorado no calendário oficial da SEDF. Neste Cronograma, escolhemos temas relevantes para a 

organização do planejamento das atividades, eventos, festas, reuniões e outras ações pedagógicas a 

longo prazo. Os temas escolhidos coletivamente estão relacionados diretamente aos tempos, espaços e 

recursos necessários ao processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças desta faixa etária. 

Por exemplo, o primeiro bimestre é destinado ao tema “Acolhimento e Rotina”, considerando 

cuidadosamente a chegada das crianças pequenas ao ambiente escolar, a compreensão da rotina, a 

criação de vínculos, a descoberta dos espaços físicos, etc.  

 

Outro dispositivo utilizado como metodologia é o Planejamento Coletivo Bimestral Temático 

orientado pela coordenação pedagógica e construído colaborativamente pelo grupo de professoras 

bimestralmente. Essa construção tem como objetivo orientar o trabalho pedagógico das professoras, 

facilitando a elaboração dos planejamentos individuais e unificando as ações da escola como um todo. 

Neste documento, feito a muitas mãos, reune-se diversas ideias e recursos para atuação pedagógica - 

atividades, brincadeiras, músicas, histórias, vídeos, etc;  registram-se os objetivos e conteúdos 

curriculares contemplados em cada ação sugerida; relaciona-se os campos de experiências com a 

temática transdisciplinar específica.  

 

Os Projetos Coletivos da escola oportunizam as vivências nos diferentes campos de 

experiências, sempre priorizando o protagonismo das crianças e a aprendizagem significativa. (Veja em 

Projetos, pag 57) 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, TEMPOS E ESPAÇOS 

 

Considerando a Psicologia Histórico-cultural e a Pedagogia Histórico-crítica que 

fundamentam o nosso Currículo, bem como a concepção de currículo integrado que visa superar a 

fragmentação do conhecimento, a aprendizagem linear, hierarquizada e prescritiva, torna-se necessário 

pensar na organização de uma rotina escolar com tempos flexíveis e com espaços associados a práxis 

pedagógica numa abordagem interdisciplinar e contextualizada, geradora de aprendizagens 

significativas. Com base nas reflexões acima, apresentamos como estão organizados os materiais, 

espaços e tempos na nossa escola. 
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Materiais  

 

O planejamento dos materiais utilizados em sala de aula deve estar em consonância com a 

intencionalidade pedagógica das atividades planejadas. Ele deve favorecer a capacidade criativa e 

transformadora da criança, permitindo-lhe simbolizar, desprender-se do mundo dos adultos e testar 

novas possibilidades. Esse movimento criativo e de interação com os materiais, permite que a criança 

demonstre aspectos de sua cultura e produza novas possibilidades de conhecimento e aprendizagem. 

Para tanto, é necessário que os materiais sejam organizados de forma a favorecer e a valorizar a 

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

individualmente, em grupos grandes ou em grupos pequenos. Os materiais devem também provocar, 

desafiar, estimular a criatividade e a imaginação, estando disponíveis para uso frequente e ativo da 

criança.  Devem planejar atividades variadas disponibilizando os espaços e os materiais necessários, 

de forma a sugerir diferentes possibilidades de expressão, de brincadeiras, de aprendizagens, de 

explorações, de conhecimentos e de interações. Devem realizar a observação diária e a escuta atenta, 

a fim de realizar trocas de experiências com a equipe de professoras, de planejar novas atividades, bem 

como de promover ajustes no planejamento.  

 

Na nossa escola valorizamos a maior diversidade de materiais: diferentes texturas, cores, 

tamanhos, formas, funções, pesos, matéria primas, naturais, etc. Os materiais de uso coletivo ficam 

acessíveis às crianças pequenas nas salas de aula, sala de leitura, sala multiuso e nos parques, de 

forma a incentivá-las a buscar os materiais de maneira autônoma e fazendo as suas próprias escolhas. 

Outros materiais, de uso individual ou materiais que apresentem algum risco a segurança, são 

reservados nos armários dos adultos e na sala de materiais. Nas salas da turmas são disponibilizados 

livros de literatura, gibis, revistas, brinquedos variados, pecinhas de encaixe, jogos pedagógicos, 

materiais esses que são ofertados diariamente dentro dos planejamentos e rotina.  

 

Cada parque também conta com diferentes materiais: brinquedos da cultura popular no 

Parque da Árvore (bambolês, bolas, petecas, cordas e elásticos) e a própria casinha de madeira 

construída na Árvore; brinquedos como baldes, potes, escavadeiras, além dos próprios brinquedos do 

parque, escadas, balanços, escorregas, gangorra no Parque de Areia; os materiais reutilizados no 

Parque Natural, como potes de diferentes tamanhos, panelas e peneiras velhas; e no Parque da 

Floresta, os materiais naturais, como tocos de árvores, paletes, galhos, folhas, sementes, flores, 

pequenos insetos e outros recursos como as redes de balanço, os pneus, o circuito motor e o brinquedo 

construído abraçando as árvores da floresta. A professora mediadora deve estar atentas/os às 

interações, apoiando as crianças nesse processo. 
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Espaços 

 

O espaço é ressignificado pelo ser humano de acordo com suas experiências, vivências e 

cultura. Na Educação Infantil, os espaços são pensados para as crianças, de maneira atender às suas 

necessidades e interesses. Percebendo o ambiente dessa maneira, uma escola de Educação Infantil 

deve buscar favorecer a construção da identidade da criança, portanto o ambiente precisa ser pensado 

de forma a favorecer, aos infantes, o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, ao passo que 

as/os educadoras/es devem compreender a criança como agente transformador. O espaço deve, 

também, promover a autonomia, permitindo que a criança circule e se oriente com independência; além 

ser um lugar amplo e seguro para que ela possa explorar e estimular seus sentidos. Deve, ainda, ser 

agradável, funcional e adequado à faixa etária.  

 

Na nossa escola contamos com espaços internos, como sala de leitura, pátio, palco, 

refeitório, sala multiuso, que são utilizados de diferentes formas e em diferentes momentos da rotina 

pedagógica. Também temos os espaços externos, como parques de areia, parque da árvore, parque 

natural, parque da floresta e arena, que possibilitam o contato próximo com o natural. Estes espaços 

estão disponíveis à todas crianças, cabendo às professoras incluí-los em seus planejamentos, 

atendendo aos interesses das crianças, relacionando aos temas a serem explorados e buscando 

enriquecer e diversificar as vivências nestes diferentes ambientes. 

 

Tempos  

 

A aprendizagem das crianças está articulada ao tempo cronológico (calendário) e ao tempo 

histórico, construídos a partir das suas relações socioculturais e históricas. Ao vivenciar atividades que 

seguem uma periodicidade, sequência e tempo de duração, elas conseguem antecipar fatos da rotina e 

construir uma noção de tempo. O Currículo da Educação Infantil sugere possibilidades de organização 

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

permanentes, que ocorrem regularmente na rotina das crianças, como a acolhida, a roda de conversa, 

os momentos de história, as idas ao parque, etc; sequências de atividades, que são um conjunto de 

atividades que seguem uma organização crescente de dificuldade, abordando questões mais 

específicas e, por fim, atividades ocasionais, que permitem trabalhar um conteúdo mais específico como 

passeios, comemorações, visitas pedagógicas, etc. 

 

Quando se é pensando a organização do tempo na Educação Infantil, logo se remete a 

importância da rotina, visto que essa é um dos elementos que compõem o cotidiano da escola. Uma 

rotina bem planejada evita a atividade pela atividade, os rituais repetitivos, a reprodução de regras e 
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fazeres automáticos. Para isso, é importante que a rotina seja dinâmica, flexível e surpreendente, ainda 

mais na educação infantil. 

 

Quando a intencionalidade do professor se encontra clara e com objetivos coerentes, a 

rotina é capaz de promover aprendizagens significativas, desenvolvendo a autonomia e a identidade, 

propiciando o movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança e 

o suprimento das necessidades biológicas. 

 

A rotina no CEPI Gavião abrange: acolhida, roda de conversas, rodas de histórias, momento 

do planejamento do dia, hora do lanchinho, atividades de higiene, atividades de mesa (pintura, desenho 

e outras), pesquisas de temas trabalhados, brincadeiras livres ou dirigidas nos parques da escola,hora 

do lanche, atividades de higiene e limpeza, rodas de avaliação do dia, organização da sala e saída. Em 

dias e horários específicos, a rotina inclui: Dia da fruta, Segunda musical, Quarta da Hora do Conto, 

Sexta Brincante, Calourinho, Solário, Circuito motor, Sala de múltipla função, Sala de Leitura, Dia do 

brinquedo, Quinta do chá, Cuidados com a horta, entre outros, além de projetos específicos de cada 

turma. 

 

Datas Comemorativas 

 

A escola reflete crítica e coletivamente sobre as datas comemorativas culturalmente 

adotadas primando pelo que é significativo e o que faz sentido no universo da criança, sempre numa 

perspectiva inclusiva. Antes de entrarem no planejamento mensal, a importância ou não de se trabalhar 

uma data ou outra é discutida coletivamente por toda a equipe docente considerando as tradições 

cívica, religiosa e cultural. 

 

O Currículo da Educação Infantil oportunizam, em seus campos de experiência, que as 

crianças conheçam religiões, culturas e crenças diferentes das praticadas por seus familiares e, com 

isso, aprendam a respeitá-las. 

 

Desse modo, é importante desenvolver, desde a primeira infância, atitudes que viabilizem a 

existência de um mundo melhor e mais tolerante, cultivando pensamentos e opiniões abertos ao 

diálogo, ao respeito e a convivência com as diferenças e com a diversidade. 

 

Por meio das datas comemorativas, busca-se promover festejos culturais significativos, 

interação com as famílias e com os demais segmentos da comunidade escolar e o respeito às 

semelhanças e às diferenças culturais que caracterizam cada indivíduo. 
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Período de Inserção e Acolhimento 

 

Um planejamento comprometido com o acolhimento significa abrir-se ao bem-estar, ao 

conforto físico e emocional, ao aconchego. Aqui e em outros momentos, o ato de educar não se separa 

do ato de cuidar. Sendo assim, amplia-se o papel e a responsabilidade da instituição educacional nesse 

momento.  

 

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

calendário escolar, nos tempos, materiais e ambientes, nos profissionais e suas atribuições, nas 

famílias e suas inseguranças são aspectos importantes para assegurar a efetividade desse trabalho.  

 

O CEPI Gavião, considerando que recebe crianças de 4 e 5 anos, entre as quais muitas 

estão adentrando o universo escolar pela primeira vez, planeja e recebe afetivamente as crianças e 

famílias nesse processo de inserção e acolhimento na escola, respeitando o ritmo, o tempo, as atitudes 

e ações nesse itinerário de iniciação no contexto educativo institucional. 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

 

A Educação Infantil tem como objetivo desenvolver a criança seja em seu aspecto físico, 

psicológico, intelectual e social. Ao longo do seu desenvolvimento, cada criança passa por diferentes 

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

mundo físico e social. 

 

De acordo com a LDB, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Ela 

abrange desde o nascimento até a idade em que a criança ingressa no Ensino Fundamental. Dessa 

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

baseia-se na seriação. É proposto uma organização curricular a partir das seguintes faixas etárias: 

 

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

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

 

No Centro de Primeira Infância Gavião, as crianças atendidas são as de 4 e 5 anos (1º e 2º 

período). É importante ressaltar que a educação obrigatória e gratuita deve atender crianças a partir de 

4 anos, resultando na obrigatoriedade das famílias matricularem as crianças na Pré-escola, segundo a 

Lei Federal nº 12.796/2013 que altera a LDB 9.394/1996. 
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Diante desse contexto, é necessário que a ação educativa seja devidamente planejada, efetiva e 

avaliada. Para que isso aconteça, é imprescindível pensar nos materiais, nos espaços e nos tempos de 

aprendizagem, relacionando-os entre si. 

 

 

RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 

A escola, desde o primeiro ano de funcionamento, afirmou a importância da gestão 

democrática valorizando a aproximação, o diálogo e a participação das famílias no processo educativo e 

nos processos de gestão da escola. O desafio assumido, a cada ano, é o fortalecer a relação escola-

comunidade, mesmo com a distância entre o CEPI Gavião e a região administrativa de residência das 

famílias e considerando que as crianças chegam até a escola por meio do transporte escolar. 

 

A escola oportuniza diversos momentos de aproximação, de diálogo e de ações coletivas 

junto às famílias. Tais ações acontecem desde o período de matrícula e inserção da criança ao universo 

escolar e experiência educativa. Seguem sendo vivenciados em assembléias, mutirões, encontros 

temáticos, atividades culturais, nas comunicações diárias por meio da agenda escolar, os contatos 

telefônicos e conversas com a equipe pedagógica e na atitude respeitosa e disponível da equipe 

gestora, da equipe pedagógica e administrativa à escuta e ao diálogo com as famílias. Tais vivências, 

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

escolar. A seguir estão registradas algumas dessas ações e vivências: 

 

 Busca pelas parcerias locais e em estreitar os laços com a região administrativa onde 

as famílias residem, como: parceria com Conselho Tutelar para acompanhamento dos 

casos de vulnerabilidade, parceria com comércios locais (confecção e venda do 

uniforme escolar na malharia, papelaria como ponto de venda da agenda escolar, 

parceria com o Sacolão durante a Ação Comunitária, por exemplo); aproximação com 

a Administração do Lago Norte para melhorias no acesso das famílias à escola; 

 Como a escola não tem Conselho Escolar, são realizadas Assembleias Escolares para 

tratar de assuntos vinculados às questões pedagógicas, administrativas, políticas e 

financeiras;  

 Promoção de eventos pedagógicos com participação das famílias para estarem junto 

às crianças, à outros familiares e aos profissionais da escola, vivenciando experiência 

pedagógicas e valorizando cada vez mais as infâncias (eventos festivos, mutirões, 

oficinas, palestras, rodas de diálogos, por exemplos); 
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 Realização de convites e/ou convocações às famílias para reuniões individuais para 

tratar de demandas específicas quanto às crianças e quanto ao próprio contexto 

familiar;  

 Organização de reuniões pedagógicas semestrais para tratar dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, acessar o Relatório Descritivo 

Individual do Aluno (RDIA) e conhecer o trabalho pedagógico desenvolvido por cada 

profissional e pela escola como um todo;  

 No contexto de isolamento social, a escola já esteve em contato telefônico via ligação 

por dois momentos: a princípio, na ação de Mapeamento realizada pela Ação 

Comunitária visando conhecer as necessidades das famílias que foram agravadas 

pelo isolamento social (impossibilidade de trabalhar, supressão de renda e 

desemprego). E num segundo momento, no período de Acolhimento do Calendário de 

aulas não presenciais com intencionalidade de acolher as dúvidas, orientar as ações e 

mapear questões fundamentais a continuidade do trabalho remoto;  

 Organização de Lista de Transmissão/Grupos de Whatsapp de todas as turmas da 

escola no telefone celular institucional, administrado pela gestão da escola. Este 

contato tem sido importante para que informações e comunicados cheguem mais 

rápido. Além disso, os grupos também estão sendo utilizados como uma metodologia 

de contato e orientação contínua sobre as ações do trabalho remoto que permite uma 

diversidade de recursos possíveis, como vídeos, áudios, folders, imagens, textos, etc. 

 

Para além da relação direta da escola com as famílias, quando refletimos sobre a relação 

Escola-Comunidade ampliamos o olhar para os territórios, os grupos sociais vinculados direta e 

indiretamente à escola. Avançamos para o desejo de transformar a escola num espaço comunitário que 

articula redes, que integra saberes do campo social e da vida cotidiana. Assim, o CEPI Gavião valoriza 

as trocas culturais, os saberes populares e potencializa, cada vez, a constituição de territórios 

educativos e de redes sociais que promovam direitos e que oportunizem experiências significativas a 

todos que ali convivem e se desenvolvem.  

 

Dessa forma, na relação Escola-Comunidade valorizamos os princípios da Educação 

Integral, afirmados nos pressupostos do Currículo em Movimento da SEDF, que são: O Diálogo Escola-

comunidade; a intersetorialidade; o trabalho em rede, a transversalidade; e a integralidade. 
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INCLUSÃO 

Para falar sobre inclusão, é necessário fazer uma reflexão sobre as raízes deste movimento. 

A estudiosa Tunes (2002) afirma que “o campo ético do movimento da inclusão é demarcado pela 

afirmação ou pela negação da diversidade”. Compreende-se, por um lado, que se há um movimento de 

inclusão é pressuposta uma exclusão anterior, na qual pessoas socialmente julgadas como indesejáveis 

e incompletas seriam alocadas. Por outro lado, em um movimento de afirmação da diversidade, há o 

entendimento de que não são apenas as deficiências e transtornos que fazem as pessoas diferentes 

umas das outras; todos são singulares e, por isso, o espaço pedagógico precisa ser planejado de tal 

maneira que disponha de espaços, tempos, métodos, técnicas e linguagens para as diferentes formas 

de aprendizagem serem contempladas. 

Como apresentado pelo Currículo em Movimento da Educação Especial, o trabalho com os 

estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) tem como objetivo atender às 

necessidades particulares dos estudantes e está associada “às dificuldades de aprendizagem, no modo 

particular de ser e estar no mundo, de vivenciar e responder a desafios no cotidiano escolar, e não 

essencialmente vinculados a deficiências ou a altas capacidades.” (pág.9). 

Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico tem por objetivo “proporcionar condições para a 

aprendizagem por meio da valorização de diversas formas de aprender, de compreender o mundo e de 

dar significado a ele” (pág. 9). 

No CEPI Gavião, busca-se orientar as práticas pedagógicas sempre com fundamentação no 

Currículo em Movimento e nos pressupostos teóricos que regem o desenvolvimento humano (Psicologia 

Histórico-Cultural). Como Vigotski, principal representante da Psicologia Histórico-Cultural, apresenta 

em “Fundamentos de Defectologia”, a dimensão biológica das deficiências não é o que demarca as 

possibilidades de desenvolvimento, mas sim a dimensão social (cultural e histórica) a elas atribuída. Na 

escola é a dimensão social, o olhar voltado para o educando que ditará se suas potencialidades serão 

desenvolvidas, ou se o foco será no que lhe falta. 

Dessa forma, o olhar pedagógico precisa estar voltado às potencialidades. As intervenções 

precisam envolver comunicação adequada (visual, oral, tátil), instrumentos pedagógicos, organização 

da sala de aula, bem como olhar também essencial ao campo relacional, nas relações sociais criança-

criança, criança-professora. Direcionando o trabalho para relações sociais qualitativamente adequadas 

às especificidades. 
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Assim, busca-se valorizar em nossa escola a valorização das diferentes formas de 

expressão na infância: a fala, a música, a brincadeira, o desenho, o jogo simbólico, os movimentos 

corporais e faciais. Na rotina escolar cada forma de expressão é valorizada em equidade para garantir 

que todas as crianças se manifestem como conseguirem e, ao mesmo tempo, reorientar o planejamento 

para que elas consigam fazer o que ainda não conseguem ou têm dificuldades. 

Quando fala-se em estudantes com alguma deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e/ou transtornos funcionais, são previstos serviços especializados, sendo eles: 

acompanhamento pela EEAA, acompanhamento por monitor educacional, adequação curricular, 

atendimento em Salas de Recursos, Salas de Apoio à Aprendizagem, bem como o planejamento diário 

que deve contemplar diferentes estratégias, materiais e linguagens. 

No CEPI Gavião, atualmente há os serviços de EEAA e acompanhamento por Educadores 

Sociais Voluntários (ESV), além das adequações curriculares e de planejamento, sempre 

compartilhados com a equipe gestora e de coordenação pedagógica, em parceria com as famílias e os 

serviços da rede. 

A escola também fomenta a participação de pessoas com deficiência em suas práticas 

pedagógicas, reverenciando suas potencialidades e não o que lhes falta biologicamente, 

proporcionando às crianças vivências nas quais a deficiência seja uma diferença que faz parte da 

diversidade humana, que necessita de adaptações, mas não de subtrações. 

 

Fonte: Página da Secretaria da Justiça, família e trabalho do governo do Estado do Paraná 

 

Sala de Recursos (SR): Não contamos com Sala de Recursos no CEPI Gavião. 
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Serviço de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem: A garantia 

de atuação da/o pedagoga/o orientadora/o educacional e também da/o pedagoga/o do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, no Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Gavião, 

efetivou-se, apenas em 2019, após uma verdadeira “saga” de solicitações e argumentações, 

protocoladas, conversadas e reivindicadas junto à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, à 

Gerência de Orientação Educacional e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, desde o primeiro ano de 

funcionamento da escola em 2017. A argumentação da escola fundamentou-se nas portarias que 

garantem a atuação desses profissionais nas unidades escolares (mas que não eram cumpridas); na 

realidade socioeconômica das famílias atendidas; e nas legislações que versam sobre a 

responsabilidade do poder público em assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da 

criança e do adolescente, sem qualquer distinção ou discriminação.  

 

As diferentes negativas emitidas, nos processos encaminhados pela escola, justificavam a 

falta de profissionais disponíveis; impedimentos econômicos do GDF para convocação de profissionais, 

já aprovados em concurso. E, especialmente, no âmbito da regional do Plano Piloto, alegava-se haver 

uma lista de escolas aguardando, entre as quais, nenhuma de educação infantil. O repetido argumento, 

à época, era de que a educação infantil não era prioridade para atuação do orientador educacional, uma 

vez que havia demandas mais “urgentes”. Afirmação esta sem critérios claros ou embasamento 

normativo.  

 

Os mesmos argumentos, de escassez de profissionais e de haver “prioridades”, foram 

utilizados para o não preenchimento da carência de pedagoga/o que compões a equipe especializada 

de apoio à aprendizagem (EEAA). Assim, a escola, em 2017 e 2018, contou apenas com o atendimento 

quinzenal de uma psicóloga escolar, que se dividia na itinerância em três escolas. Essas lacunas na 

equipe escolar trazem prejuízos incomensuráveis no atendimento às demandas específicas das 

crianças e das famílias e, sobretudo, no fortalecimento de um trabalho institucional com foco nas 

aprendizagens e na promoção dos direitos das crianças.  

 

Considerando tais fatos, é imprescindível sairmos, cada vez mais, de um contexto 

“naturalizado” de insuficiência e negligência na composição das equipes escolares, a fim de não 

sustentarmos a histórica precarização da escola pública; a sobrecarga da gestão e, muitas vezes, o 

adoecimento na equipe docente.  

 

No entanto, no ano de 2019, após longo período de mobilizações organizadas pelo 

Sindicato dos Professores - SINPRO/DF e, ainda, de articulação da Gerência de Orientação 

Educacional junto às instâncias da SEDF, foi assegurada a posse de cerca de 800 
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Pedagogos/Orientadores/as, às vésperas de vencer o prazo de validade do concurso realizado em 

2014.  

 

Assim, a atuação da/o pedagoga/o orientadora/o educacional na Educação Infantil foi 

ampliada para todas as escolas no âmbito da Secretaria de Educação e, especialmente, na 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. Essa ampliação representou um novo momento para 

a atuação da orientação educacional, somando-se à política de universalização da Educação Infantil e à 

militância histórica pelos direitos da criança e pela garantia da qualidade social na 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 e, especificamente, no Centro de Educação da 

Primeira Infância, CEPI Gavião, 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. 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, a/o pedagoga/o orientadora/o educacional pode atuar em diferentes 

eixos e ações, a partir do seu contexto de atuação, valorizando a construção coletiva, democrática 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; • 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.  

 

O Serviço de Apoio à Aprendizagem fundamenta-se em ações institucionais, preventivas 

e interventivas, que são transversais a todas as dimensões de atuação. Quanto à dimensão 

institucional, pode-se dizer, sinteticamente, que o trabalho abrange toda a instituição escolar e 
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distancia-se de uma visão clínica/biológica centrada no estudante; entende-se que para uma criança 

aprender toda a escola e sua comunidade precisam estar articuladas. No que se refere a sua ação 

preventiva, há centralidade no planejamento pedagógico prévio, na reflexão quanto à atuação 

promovida nas coordenações, na formação continuada, entre outros. E quanto à ação interventiva, nas 

situações em que o trabalho preventivo não contemple as demandas do processo de ensino-

aprendizagem, há a possibilidade de uma série de procedimentos serem realizados para promover o 

sucesso escolar. 

 

Cabe afirmar que todo o trabalho da EEAA na Educação Infantil está pautado nas Diretrizes 

Curriculares para esta etapa e tem o dever de primar pelos eixos integradores do Cuidar e Educar, 

Brincar e Interagir; e pelos campos de experiência apresentados no Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, respeitando as singularidades de desenvolvimento físico, social, cultural, relacional, 

psíquico. 

 

Salas de Apoio: Não contamos com Salas de Apoio no CEPI Gavião. 

 

Educadores Sociais: O Programa Educador Social Voluntário tem como objetivo oferecer suporte 

complementar aos estudantes com deficiências e transtornos, auxiliar nas atividades das  unidades 

escolares da Educação Infantil sob orientação das equipes gestoras, devendo cumprir com 

responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa. Este ano letivo, o 

CEPI Gavião conta apenas com três educadores sociais voluntários que estão orientados a 

acompanhar alunos com necessidades educacionais especiais. Nesta função, os educadores 

contribuem auxiliando-os no exercício de suas atividades diárias no que tange à alimentação, 

locomoção e higienização, além de, acompanhá-los no planejamento diário e incentivá-los na 

participação das atividades pedagógicas, com vistas à melhoria/avanço das aprendizagens escolares.  

 

Monitores: Não contamos com Monitores no CEPI Gavião. Embora tenhamos crianças matriculadas 

diagnosticadas que tem direito ao acompanhamento de monitores escolares. 
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Oficineiros e Parceiros da escola:  

“ Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 

convocar os que vivem em torno da escola, e 

dentro da escola, no sentido de participarem, de 

tomarem um pouco o destino da escola na mão, 

também. Tudo o que a gente puder fazer nesse 

sentido é pouco ainda, considerando o trabalho 

imenso que se põe diante de nós que é o de 

assumir este país democraticamente [...]”  

Paulo Freire. 

 

Nesse sentido sempre buscamos parcerias, convidamos as famílias a participarem em diferentes 

momentos e temos um bom retorno, contamos também com a atuação de pessoas comprometidas com 

a educação e que são convidadas para momentos de formação com a equipe como a Lurdinha Danezy 

Piantino, mãe do artista plástico com Síndrome de Down Lúcio Piantino, professoras(es) da própria 

SEDF que atuam em projetos específicos como é o caso da professora Mara que atua com educação 

inclusiva, o professor Aluísio Augusto Carvalho que trabalha com brincadeiras populares, as 

professoras do ensino superior Alexandra Militão(Unb), Débora Moraes (UDF) e Leylanne Martins (UDF) 

que colaboram na formação das professoras e supervisionam estágios e Agentes populares que 

promovem a cultura popular como a mestra Martinha do coco e o grupo da CRE do Paranoá. 

 

Laboratórios: Não contamos com Laboratórios no CEPI Gavião. 

 

Biblioteca: Não contamos com Biblioteca no CEPI Gavião. 

 

Sala de Leitura: A escola de educação infantil deve ter compromisso fundamental em possibilitar 

práticas de leitura visando o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. “A literatura 

infantil é fundamental para a aquisição de conhecimentos, recreação, informação e interação. Pela 

mediação da literatura a criança vivencia experiências de fala e de escuta oral e gestual, em rodas de 

conversas, descrições de situações vividas, elaboração de perguntas e respostas, narrativas elaboradas 

individual e coletivamente, resolução de situações-problema, contação de histórias potencializando sua 

participação na cultura social onde acontecem trocas através da leitura, escrita, linguagem oral e 

visual”. (Projeto de Literatura CEPI Gavião) 

 

A Sala de Leitura do Centro de Educação da Primeira Infância conta com um acervo literário de 

interesse de crianças, jovens e adultos que se formou por diferentes fontes: doações de pessoas ou 

outras unidades escolares, aquisição de livros novos pela própria escola, parceria com os Programas: 

Caixa-Estante da Gerência do Livro e da Leitura e Mala do Livro pela Secretaria de Cultura, entre 
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outras. O acervo está disponível para manuseio livre das crianças quinzenalmente, intercalando com a 

apreciação de contações de histórias dinamizadas por uma professora readaptada. Estas duas ações 

fazem parte do Projeto de Literatura da escola que conta ainda com: a sacola literária - empréstimo de 

livros para oportunizar a leitura em família; a Hora do Conto nas acolhidas - organizadas pela 

coordenação pedagógica explorando diferentes e criativas formas de contar histórias; o tonel móvel de 

livros que circula pelas salas de aula; e o Pique-Livros - evento da escola que promove o contato com 

autores/escritores da cidade e valoriza o hábito da leitura. 

 

 

PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

No Centro de Educação da Primeira Infância Gavião, várias ações são planejadas, 

articuladas e realizadas com a intencionalidade de garantir a permanência e o êxito escolar das 

crianças que passam pela escola, vivenciando o seu momento de pré-escola: 

 

 Acompanha a frequência das crianças sistematicamente, realizando contato com as 

famílias quando a criança apresenta infrequência;  

 Aciona a rede de apoio de outras esferas, como Posto de Saúde, Conselho Tutelar, 

nos casos que acompanha e avalia como necessários; 

 Realiza acompanhamento e avaliação individualizada das crianças; 

 Promove encontros e diálogos com as famílias a partir das demandas das crianças; 

  Investe em construir vínculo com a comunidade escolar;  

 Organiza ações e projetos a partir de demandas e de temas sociais relevantes para as 

infâncias; 

 Fomenta a participação ativa das crianças, o protagonismo infantil e as aprendizagens 

significativas em todos os Projetos, na organização da rotina da escola e nas prática 

pedagógicas diárias;  

 Valoriza a diversidade de origem, classe, raça, etnia, gênero, crença, saberes, etc;  

 Oportuniza a vivência dos eixos integradores para uma aprendizagem significativa; 

 Reforço da alimentação pela oficialização da oferta de dois lanches diários advindos 

dos recursos da política pública de alimentação escolar, considerando a situação de 

vulnerabilidade socioeconômica das crianças. 
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PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

Os Projetos e as rotinas vivenciados no CEPI Gavião consideram os interesses e as 

necessidades das crianças, valorizando seu desenvolvimento integral. Tais projetos se realizam no 

âmbito do coletivo da escola, das turmas e de pequenos grupos. Por meio dos projetos, as crianças têm 

a oportunidade de vivenciar atividades práticas, ultrapassando âmbitos disciplinares e levando em conta 

as mudanças sociais e culturais que acontecem na escola, na comunidade, no país e no mundo.  

 

No Centro de Educação de Primeira Infância Gavião, trabalhamos com alguns projetos que 

perpassam os diferentes Campos de Experiência do Currículo em Movimento. Para isso, além do 

envolvimento de todos os profissionais, o CEPI Gavião também conta com parcerias com estudantes da 

UnB e da UDF e com outras instituições como TRE, ADASA, DETRAN e, também, outras parcerias que 

vão se apresentando e sendo articuladas em meio à construção da rede intersetorial e de apoio da 

escola.  

 

Grande parte dos projetos desenvolvidos na escola contemplam agrupamentos horizontais e 

verticais. Parte das atividades são planejadas com o grupo de professoras e com as crianças e 

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

têm a oportunidade de retomar esse planejamento de acordo com a especificidade de cada turma.  

 

O quadro a seguir sintetiza os principais projetos pedagógicos em execução no Centro de 

Educação de Primeira Infância Gavião: 

 

 

PRINCIPAIS PROJETOS PEDAGÓGICOS EM FUNCIONAMENTO NO CEPI GAVIÃO 

PROJETO JUSTIFICATIVA  OBJETIVOS AÇÕES 

Acolhida 

A acolhida possibilita o reconhecimento da 

escola como uma comunidade, que se 

reúne para trocar experiências, celebrar 

aprendizagens e fortalecer vínculos. Afinal 

todas as pessoas gostam de ser bem 

recebidas. 

●  
● Promover o bem-estar e o cuidado 

emocional das crianças; 
● Explorar diversas linguagens - oral, cênica, 

musical, literária; 
● Possibilitar a liberdade de expressão; 
● Reconhecer sentimentos e emoções; 
● Promover a consolidação da liberdade, da 

autonomia e do protagonismo infantil; 
● Valorizar a cultura infantil e popular. 
●  

● Segunda musical; 
● Quarta com hora do conto; 
● Sexta brincante com 

calourinho 
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Brincante 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

As aprendizagens ocorrem em meio às 
relações de crianças com outras crianças 
- de mesma idade e de idades diferentes - 

e com os adultos, com objetos e 
ambientes. As interações entre crianças 
são essenciais e devem ser garantidas 

nos tempos e espaços no planejamento 
diário da escola. Portanto, essas 
aprendizagens que ocorrem por meio das 

relações e dasinterações acontecem 
pedagogicamente no ato de brincar. Ao 
brincar a criança experimenta inúmeras 

possibilidades de relação, criação, 
imaginação e expressão: fala, canta, 
dança, desenha, imita, gesticula, corre, 

pula, entre outras. “Brincar é condição de 
aprendizagem, desenvolvimento e, por 
desdobramento, de internalização das 

práticas sociais e culturais. Para as 
crianças, brincar é algo muito sério, sendo 
uma de suas atividades principais” 

(Currículo em Movimento da Educação 
Infantil, p. 31). Segundo a teoria de 
Vygotsky, a brincadeira impulsiona a 

criança para ir avançando nos seus 
estágios de desenvolvimento. Portanto, 
brincar é vital para o desenvolvimento da 

criança em todos os aspectos: social, 
emocional, cognitivo, motor, volitivo e fala. 
 

●  
● Promover brincadeiras, cotidianamente, de 

diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros 
(crianças, professoras, educadores), 
ampliando e diversificando as 

possibilidades de interação social e 
afetiva; de acesso a produções culturais; 
de conhecimentos, de imaginação, de 

criatividade e de experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais.  
   
  
 

●  

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

● Calourinho 
● Atividades lúdicas na sala 

Multiuso. 
●  
● Parques: toda a área verde e 

natural da escola é valorizada 

como território educativo e 
espaços de experiências. Três 
espaços foram sendo 

delimitados e batizados por 
suas características peculiares 
e possibilidades de 

exploração. Tais espaços são, 
assim, denominados Parque 
de areia, Parque da Árvore, 

Parque da Floresta.  

Movimente 

 
O desenvolvimento motor é processo 
contínuo e acontece principalmente nos 

primeiros anos de vida de cada indivíduo. 
Portanto, é fundamental que sejam 
desenvolvidas atividades sistemáticas e 

planejadas que contribuam para esse 
desenvolvimento nas escolas de primeira 
infância. O movimento é propulsor do 

desenvolvimento cognitivo do 
indivíduo.Através dele a criança adquire 
habilidades e conceitos fundamentais às 

aprendizagens de diversas áreas do 
conhecimento. A criança deve 
experimentar e vivenciar diferentes 

possibilidades gestuais e sensoriais para 
conhecer o seu próprio corpo e suas 
possibilidades no meio em que vive e com 

objetos e pessoas que se relaciona. No 
Currículo em Movimento da Educação 
Infantil, o campo de experiência Corpo, 

Gestos e Movimento orienta as práticas 
pedagógicas neste sentido. 
 

● Realizar e compartilhar, com seus pares e 

com adultos, atividades de coordenação 
viso motora.  

● Ampliar as possibilidades de 

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

●  
● Ampliar as diferentes estratégias motoras 

para separar objetos altos de baixos, 

curtos de compridos, finos de grossos, 
largos de estreitos, cheios de vazios etc.  

● Realizar atividades com materiais diversos 

e de variados tamanhos para desenvolver 
a coordenação motora fina que envolva 
ações de alinhavar, traçar, contornar 

vários tipos de papéis, empilhar, encaixar, 
rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar, 
modelar com massa ou argila, montar 

quebra-cabeças, manipular grãos diversos 
etc. 

● Circuito motor semanal para 
todas as turmas, às quintas-

feiras, realizado com a 
participação da equipe de 
apoio pedagógico.  
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Diversidade 

O Distrito Federal comporta modos de 
viver diversos, tendo crianças do meio 

urbano e do campo, quilombolas e 
indígenas. Além disso, aqui vivem 
pessoas oriundas do país inteiro e, 

também, de países diferentes. Partindo 
dessa compreensão o trabalho educativo 
nas instituições que ofertam Educação 
Infantil pressupõe a ampliação do olhar 

voltado às infâncias constituídas 
historicamente no território distrital. 

● Valorizar a diversidade cultural, étnico-
racial, de crença, de gênero e de 

configurações familiares e a inclusão das 
crianças com deficiência em diferentes 
ações e relações no contexto escolar.  
 
  
 

●  

● Participação de convidados da 
comunidade para 
apresentação de diferentes 

manifestações artísticas, 
debates, contação de histórias 
em diversas áreas, priorizando 

sempre o lugar de fala de cada 
convidado; 

● Sessões de filmes com vídeos 

sobre inclusão de pessoas 
com deficiência, protagonismo 
feminino, cultura afro e 

indígena, assim como debates 
e produções envolvendo os 
temas assistidos; 

●  
● Contação de histórias 

mediadas por  livros sobre os 

temas em questão, priorizando 
produções nacionais, mas não 
se limitando a elas (sempre 

seguidas de debates e 
produções, assim como nas 
sessões de filmes); 

●  
● Visitas ao Museu indígena, a 

exposições artísticas de 

cultura africana e indígena, 
sobre a formação do povo 
brasileiro, mostras de 

fotografias etc 
●  
● Realização de oficinas de 

valorização da cultura afro-
brasileira como confecção e 
utilização de turbantes, 

bonecas Abayomi, cuidados 
com cabelos cacheados e 
crespos etc; 

●  
● Promoção de estudo sobre as 

mulheres inspiradoras da vida 

das crianças, do Brasil e do 
mundo, conhecendo as 
mulheres trabalhadoras, 

cientistas, escritoras, artistas e 
protagonistas da nossa 
história. 
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Inclusão 

social desde a 
infância – 
SEDF/TRE 

 

Desde 2004, o Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal desenvolve o 
Programa Eleitor do Futuro com jovens de 

10 a 18 anos. Nos eventos de 
demonstração de urnas, verificou-se que 
esta disposição estaria mais adequada 

aos jovens de ensino médio e que 
deveriam desenvolver um material 
adequado às crianças de 4 a 10 anos, 

unindo a curiosidade em relação à urna 
eletrônica, temas de preocupação social 
universal e personagens folclóricos. A 

escola aderiu ao programa por entender a 
importância da vivência democrática do 
processo eleitoral na vida dos cidadãos e 

por acreditar que as crianças, desde 
pequenas, devem participar ativamente de 
processos semelhantes em sua vida 

escolar para desenvolver a capacidade de 
análise, de defender uma pauta, de 
discutir ideias e respeitar opiniões 

divergentes. Estimulando, assim, a 
formação de cidadãos conscientes e 
participativos. 
 

● Aprender a usar a urna eletrônica de forma 
adequada. 

●  

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

contemporâneos. 

● Desenvolvimento de temas 
ligados  

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

● Promoção de estudo sobre os 
personagens folclóricos, 
associando-os aos temas 

sociais destacados; 
●  
● Organização de debates e 

apresentação de chapas; 
●  
● Organização e promoção de 

eleição com utilização de urna 
eletrônica. 

Literatura  

A escola de educação infantil tem 
compromisso fundamental de possibilitar 

práticas de leitura visando o 
desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo da criança.  A literatura infantil é 

fundamental para a aquisição de 
conhecimentos, recreação, informação e 
interação. Pela mediação da literatura a 

criança vivencia experiências de fala e de 
escuta oral e gestual, em rodas de 
conversas, descrições de situações 

vividas, elaboração de perguntas e 
respostas, narrativas elaboradas individual 
e coletivamente, resolução de situações-

problema, contação de histórias 
potencializando sua participação na 
cultura social onde acontecem trocas 

através da leitura, escrita, linguagem oral 
e visual. 

●  
● Escolher e folhear livros, procurando se 

orientar por temas e ilustrações, 
acompanhando a narrativa. 

●  

● Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de encenações, 
definindo os contextos, os personagens, e 

a estrutura da história.  
●  
● Recontar histórias ouvidas para produção 

de reconto escrito, tendo o professor como 
escriba.  Produzir suas próprias histórias 
orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa. 
●  
● Selecionar textos de gêneros conhecidos 

para a leitura de um adulto e/ou para sua 
própria leitura (partindo de seu repertório 
sobre esses textos, como a recuperação 

pela memória, pela leitura das ilustrações 
etc.).  

●  

● Narrar fatos em sequência temporal e 
causal. 

●  

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

●  
● Descrever as características de objetos, 

personagens, cenas de histórias e 

situações cotidianas. 
●  
● Realizar leituras por meio de gravuras, 

imagens, etc. 
●  

● Sala de leitura semanal; 
● Tonel móvel de livros que 

circula pelas salas de aula; 
● Livros temáticos com foco nos 

temas mensais; 
● Sacola literária; 
● Hora do conto (Acolhida). 
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Passeio 
cidadão 

 

O projeto Passeio Escolar Cidadão 
inspira-se numa pesquisa de mestrado 
realizada pela professora, Tatiana 

Modesto Pimentel, no Centro de 
Excelência em Turismo/UnB/2017. Para 
ela, na atualidade, o mundo virtual se faz 

mais presente do que o mundo real. Isso, 
na sua visão, pode distanciar a relação do 
sujeito com a sua história e com a história 

da cidade onde habita, comprometendo, 
dessa forma, a construção da cidadania. 
Nesse sentido, o passeio escolar turístico 

pode ser uma alternativa de construção 
dessa cidadania, já que ele apresenta um 
encontro com essa realidade vivida pelo 

estudante, sua experiência, ou seja, sua 
própria história e contribui enquanto 
metodologia e prática pedagógica para a 

compreensão do processo de formação 
educacional do cidadão. 
 

● Possibilitar que as crianças conheçam 
diferentes espaços públicos, valorizando a 
cidade como território educativo e campo 

de experiência e aprendizagem cidadã; 
●  
● Possibilitar o acesso à cultura, por meio da 

vivência e da experiência de roteiros 
significativos e repletos de valor simbólico. 

● Promoção de passeios a 

pontos turísticos das cidades, 
a parques, aos arredores da 
escola, a exposições de artes, 

cinemas, teatros etc. 

Plenarinha 
(SEDF) 

 
A Plenarinha foi criada em 2013 com 

objetivo de “fortalecer o protagonismo da 
Primeira Infância, incluir a opinião das 
crianças e torná-las partícipes na 
elaboração do Currículo em Movimento da 

Educação Básica- Educação Infantil, por 
meio da escuta sensível às crianças.” Nos 
anos subsequentes, a Plenarinha teve os 

seguintes propósitos: 
 
- 2014: possibilitar às crianças da 

Educação Infantil o exercício de cidadão 
ativo, conhecedor de seus direitos e 
deveres”. 
- 2015: subsidiar e instrumentalizar o 
debate em torno da (re)construção do 
Projeto Político Pedagógico, a partir da 

escuta sensível às crianças. 
- 2016: promover e favorecer o diálogo 
com as crianças sobre os espaços e os 

lugares por ela ocupados. 
- 2017: aproximar a criança da natureza e 
construir uma relação de reciprocidade e 

compreensão do quanto ela é necessária. 
- 2018: vivenciar o brincar, a brincadeira e 
o brinquedo como ferramenta para 

aprender, desenvolver e expressar-se de 
maneira integral. 
- 2019: o tema proposto é Brincando e 

Encantando com histórias, incentivando a 
escola a potencializar e ampliar ações 
voltadas para o universo da literatura 

infantil e da contação de histórias. 
 
Após de seis anos de experiências 

enriquecedoras, é importante e 
engrandecedor para as crianças continuar 
participando desse projeto da Secretaria, 

já que têm a oportunidade de serem 
protagonistas no seu processo de ensino-
aprendizagem, sendo ouvidas e 

respeitadas em suas individualidades em 
uma construção coletiva. 
 

● Ler, contar, compartilhar e criar histórias, 
contemplando os seis direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento e os 

cinco campos de experiências. 
Colaborando, assim, para o 
desenvolvimento integral das crianças, 

para promover discussões sobre 
diversidade, representatividade e respeito 
por meio de histórias e brincadeiras. 

● Promoção e participação 
mensal sobre a Plenarinha nos 
âmbitos da escola e da SEDF 

(sempre que esta promover). 
●  
● Exploração do tema em 

momentos já existentes na 
escola como hora do conto, 
sala de leitura, contações de 

histórias, etc. Registro 
sistematizado dos momentos 
citados acima. 

●  
● Confecção de um álbum de 

scrapbook com registros das 

histórias trabalhadas para 
apresentação na Hora do 
Conto. 

●  
● Planejamento e execução da 

apresentação nas plenárias 

local, regional e distrital. 
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Sustentabilidade, 
e Saúde 

Sustentabilidade é tema basilar do 
Currículo em Movimento, um dos Eixos 
Transversais que perpassam por todos 

os campos de experiências. 

● Valorizar a vivência de práticas 
sustentáveis no campo ambiental e 

social; 
● Investir na conscientização e na prática 

da alimentação saudável no cotidiano 

escolar e comunitário; 
●  
● Promover situações de construção do 

conhecimento sobre a biodiversidade e a 
natureza; 

●  

● Incentivar a interação, o cuidado e a 
preservação dos espaços verdes e 
elementos naturais presentes na escola; 

●  
● Promover reflexão constante sobre o não 

desperdício dos recursos naturais e 

materiais (água, comida, papel, sabonete, 
etc) e sobre o consumo exagerado. 

●  
● Separação de resíduos: A 

escola utiliza lixeiras 

identificadas para descarte do 
lixo separadamente.  

●  

● Redução de desperdícios: 
Rodas de conversa, Hora do 
Conto, Bilhetes para as 

famílias e outros recursos 
pedagógicos são utilizados.  

● Reutilização de materiais: 

oficinas para produção de 
brinquedos e instrumentos 
com sucata; utilização de 

potes como baldes de areia; 
atividades de recorte e 
colagem com revistas e 

jornais. 
●  
● Cultivo de horta e canteiros; 
●  Valorização da merenda 

escolar: Na escola existem 
dois momentos de lanche: um 

lanche mais simples e leve, 
chamado de “lanchinho”, 
como fruta, suco, chá; outro 

lanche mais forte, de acordo 
com o cardápio escolar. 
Trazer lanche de casa é 

opcional às famílias, mas não 
é incentivado pela escola já 
que são oferecidos lanches 

saborosos diariamente. O 
lanche vindo de casa deve ser 
saudável sendo proibido o 

consumo de alimentos 
industrializados, guloseimas e 
refrigerantes.  

●  

 

 

 

 

É importante refletir sobre os desafios e dificuldades atuais que impossibilitam a 

continuidade efetiva dos Projetos Pedagógicos da escola. No contexto de teletrabalho, o fazer 

pedagógico está organizado por um Planejamento Curricular produzido pela DIINF e UNIEBs para 

orientar as aulas não presenciais: teleaulas, produção de materiais e as postagens virtuais na 
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Plataforma Google Classroom. Este Planejamento Curricular conta com 29 semanas com temas e 

objetivos já definidos. Portanto, consideramos que os Projetos Pedagógicos da escola estão em pausa 

neste contexto. 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior 

do que a cidade. A gente só descobre isso depois 

de grande. A gente descobre que o tamanho das 

coisas há que ser medido pela intimidade que 

temos com as coisas. Há de ser como acontece 

com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal 

são sempre maiores do que as outras pedras do 

mundo. Justo pelo motivo da intimidade.  

Manoel de Barros 

 

Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2018, cada escola deve apresentar 

a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação da teoria com a 

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

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

Desenvolvimento de programas e projetos específicos (Centros de Iniciação Desportiva, Educação com 

Movimento, Programa Saúde na Escola, entre outros).  

 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, a avaliação é uma categoria 

central para a organização do trabalho pedagógico. Sua função formativa é a que melhor dialoga com o 

processo democrático de ensinar e aprender. O que demarca essa avaliação é a intenção de avaliar, 

garantindo que a criança continue seu processo aprendendo. 

 

A avaliação é realizada essencialmente pelo professor regente, mas também com a 

contribuição de outros profissionais que convivem com a criança, tornando o processo avaliativo de 

responsabilidade de toda comunidade escolar. Dessa forma, tanto a coordenação pedagógica e quanto 

o conselho de classe são espaços destinados ao estudo, ao planejamento, à avaliação e autoavaliação 

e o diálogo com outras experiências de ensino e aprendizagem. As reuniões de pais e/ou responsáveis 

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

processo.     
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A avaliação na Educação Infantil não tem objetivo de promover a criança, nem mesmo para 

o acesso ao Ensino Fundamental. O processo avaliativo se dará mediante a observação contínua e 

processual do desenvolvimento das crianças nas atividades, nas brincadeiras e nas interações das 

crianças no dia a dia. Ao realizar registros como fotos, filmagens, gravações, desenhos das crianças, 

relatórios (RDIA), portfólios, diário de bordo, questionários, Conselho de Classe e etc, o professor tem 

disponível um rico acervo para acompanhar, orientar, regular e redirecionar todo o seu trabalho.  

 

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

sensível das da criança, é possível compreender a realidade e o ponto de vista do outro, 

experimentando a responsabilidade e a autorregulação de suas próprias aprendizagens. 

 

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

Infância preocupa-se em organizar, para o final do ano letivo, uma sanfona com a evolução do grafismo. 

Este é um meio de expressar, de forma visual e concreta, os avanços conquistados por cada criança. 

Outros instrumentos de suporte para a formalização das avaliações e observações diárias utilizadas no 

CEPI Gavião são o Conselho de Classe conforme o roteiro de discussão próprio da escola e, 

semestralmente, o Relatório Descritivo e Individual do Aluno (RDIA), que visa descrever o 

desenvolvimento de cada aluno frente aos objetivos e situações de aprendizagem trabalhadas ao longo 

do semestre. 

    

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Eixos Integradores 

Estão contemplados nos Programas e Projetos da nossa unidade escolar. 

 

Eixos Transversais 

Estão contemplados nos Programas e Projetos da nossa unidade escolar. 

 

ALINHAMENTO COM O CURRÍCULO INTEGRADO  

 

Princípios Epistemológicos – Currículo Integrado 

Estão contemplados nos Programas e Projetos da nossa unidade escolar. 

 

Atividades de Educação em Tempo Integral 

O CEPI Gavião não funciona com turmas em tempo integral.  
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 

“Projetar-se é relacionar-se com o futuro, é 

começar a fazê-lo. E só há um momento de fazer 

o futuro - no presente. O futuro é o que viveremos 

como presente, quando ele chegar.”  

Terezinha Azeredo Rios 

Dimensão Administrativa  

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
AÇÕES 

 

Primar, nas diferentes 

dimensões dos 

processos de gestão, 

pelos pelos princípio da 

administração pública: 

legalidade; 

impessoalidade; ética; 

publicidade; eficiência. 

 

 Zelar pela conservação 

do patrimônio escolar e 

pela manutenção das 

condições físicas e 

estruturais do prédio e 

dos equipamentos. 

 

Realizar 

adequadamente a 

escrituração escolar e os 

registros pertinentes à 

vida escolar das 

crianças e dos 

servidores da escola. 

 

Ampliar o quantitativo de 

profissionais de alguns 

setores e serviços 

deficitários  

 

Adquirir materiais e 

equipamentos 

necessários à garantia 

da qualidade trabalho 

escolar.  

  

Alcançar e manter  reconhecida 

qualidade social e técnica nos 

processos de gestão do CEPI 

Gavião. 

 

 

 

Diminuir as demandas de 

manutenção do prédio escolar 

por meio da conscientização e da 

contratação de serviços. 

 

 

Manter atualizados e sem 

pendências os registros de 

escrituração e de pessoal. 

 

 

 

Adição dos seguintes 

profissionais no quadro de 

pessoal da escola: 01 pedagogo 

EAA; 01 merendeira, 01 agente 

de limpeza; 8 educadores 

sociais, 01 pedagogo para Sala 

de recursos; 02 professores 

readaptados. 

 

 Atendimento da ata de 

prioridades e recebimento de 

itens de patrimônio da CRE/PP e 

possíveis doações. 

  

Realizar acompanhamento e 

reuniões periódicas com 

diferentes setores para 

acompanhamento, suporte e 

melhoria das ações e dos 

serviços prestados.  

 

 

Conscientizar equipe e crianças 

para a importância da 

valorização e cuidado com o 

patrimônio escolar. 

 

 

Realizar consertos no prédio e 

patrimônio escolar sempre que 

necessário por meio de 

serviços contratados e 

colaboradores voluntários. 

 

 

Encaminhar processos SEI, 

realizar conversar com chefias 

e, se preciso mobilizar a 

comunidade para o suprimento 

das carências necessárias à 

qualidade dos serviços 

oferecidos. 

 

Pesquisar fornecedores e 

realizar compras e também 

buscar parcerias e doações. 

 

 

  

Grupo gestor 

(direção, secretaria, 

equipe de apoio e 

coordenação) 

 

 

 

Direção, agentes de 

limpeza e vigilância e 

demais atores da 

escola. 

 

  

Secretaria escolar e 

direção 

 

 

 

 

 Direção e conselho 

escolar 

 

 

 

Direção, Caixa 

escolar e equipe de 

apoio. 
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Dimensão: Financeira 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Realizar a execução 

dos recursos 

financeiros destinados 

à unidade escolar de 

acordo com as normas 

vigentes e as 

prioridades elencadas 

pela comunidade 

escolar em 

consonância com o 

PPP. 

 

 

Realizar a prestação 

de contas 

quadrimestral e anual 

de acordo com as 

orientações normativas 

e indicações da 

UNIAG/CRE/PP; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliar a quantidade 

de recursos financeiros 

recebidos pela escola. 

 

Execução de 100% das 

verbas recebidas pela 

escola atendendo as 

prioridades elencadas e 

as demandas 

emergenciais 

identificadas.  

 

 

 

 

Obtenção aprovação da 

execução financeira da 

instituição 

sistematizado na 

prestação de contas 

intermediárias e final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliação da 

arrecadação da 

unidade executora – 

Caixa Escolar do CEPI 

Gavião 

Realizar reuniões 

com os integrantes 

da unidade 

executora – Caixa 

Escolar e com o 

comunidade 

representada por 

seu conselho. 

Cumprir todas as 

orientações nos 

processo de 

orçamento e de 

compras. 

Contratar um 

escritório de 

contabilidade para 

orientar e subsidiar 

as declarações da 

unidade executora 

e prestar 

consultoria nos 

processos de 

compra e prestação 

de contas. 

Divulgar 

amplamente as 

prioridades 

elencadas e as 

compras realizadas 

em murais e 

reuniões da 

comunidade 

escolar. 

 

 

Pesquisar e captar 

novos recursos 

públicos disponíveis 

para a escola. 

PDDE e outros a 

pesquisar. 

 A avaliação dos 

processos 

relacionados à 

dimensão da gestão 

financeira será feito 

pela unidade 

executora e na 

avaliação 

institucional anual. 

Direção, 

presidente e 

integrantes da 

Unidade 

Executora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionários da 

limpeza, 

funcionárias da 

merenda, 

funcionários da 

vigilância e 

Educadores 

sociais. 

 

 No decorrer dos  

semestres letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início e 

durante cada 

semestre letivo. 



79  

Dimensão: Gestão de Pessoas 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Colaborar para um 

clima organizacional 

saudável e favorável 

ao bem-estar e ao 

trabalho das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar e 

acompanhar planos de 

ação de cada setor da 

escola, incluindo os 

funcionários. 

Realização de 

encontros 

individualizados com 

100% da equipe 

docente e funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

Garantia de 

sistematização de um 

plano de ação de cada 

setor da escola. 

Valorizar e praticar 

nas relações 

cotidianas os 

princípios do  

respeito, da 

solidariedade, da 

ética, do 

compromisso ao 

bem comum. 

Garantir momentos 

de escuta sensível 

e diálogo 

individuais e em 

grupo. 

Reforçar as 

atribuições junto a 

cada setor da 

escola; 

Elaborar 

conjuntamente um 

plano de ação para 

o semestre 

letivo/ano. 

Acompanhar as 

ações, demandas e 

melhorias a serem 

realizadas em/com 

cada setor. 

A avaliação será feita 

logo após cada 

encontro.  

A avaliação do clima 

será feita integrada à 

avaliação 

institucional 

dialógica.  

 

 

 

 

 

A avaliação dos 

planos setoriais será 

avaliado nas 

conversas individuais 

e na avaliação 

institucional.  

Direção, 

orientadora 

educacional e 

coordenadoras 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionários da 

limpeza, 

funcionárias da 

merenda, 

funcionários da 

vigilância e 

Educadores 

sociais. 

 

 No decorrer dos  

semestres letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início e 

durante cada 

semestre letivo. 
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Dimensão Pedagógica  
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

 

Oportunizar a formação 

continuada da equipe 

escolar no contexto da 

escola, da EAPE e 

outros espaços 

formativos 

 

 

 

Promover avaliação 

institucional e 

autoavaliação junto à 

equipe escolar 

 

 

 

 

 

Valorizar o espaço- 

tempo da coordenação 

pedagógica de modo a 

efetivar-se como espaço 

de planejamento, 

integração e avaliação 

do processo educativo.  

 

 

 

Ampliar os projetos e 

parcerias educativas na 

escola. 

  

 Incentivo a 100% da 

equipe docente para a 

realização de cursos de 

aperfeiçoamento ou 

formação continuada e 

reuniões formativas 

oferecidas pela CRE/PP 

E DINF. 

 

 

Participação de 100% da 

equipe docente, 

funcionários, famílias e 

crianças na avaliação do 

trabalho escolar numa 

perspectiva dialógica e 

formativa. 

 

 

 

 

Presença efetiva da 

equipe de cada turno na 

coordenação coletiva 

semanal. 

 

 

 

 

Sistematização de todos 

os projetos realizados na 

escola e formalização de 

parcerias. 

 

 Divulgar os cursos da 

EAPE e fomentar a 

inscrição da equipe 

docente. 

Organizar grupos de 

estudo, rodas conversa, 

oficinas de formação na 

própria escola 

 

Realizar conselho e 

classe semestral com a 

equipe docente e o 

Conselhinho  com todas 

as crianças. 

Realizar avaliação 

institucional e 

autoavaliação por meio 

de roteiro específico e 

rodas de diálogos para 

socialização. 

 

 

Planejar os tempos de 

coordenação de modo a 

oportunizar a 

sensibilização, o 

diálogo, a formação e o 

planejamento docente e 

institucional. 

 

 

 

Elencar e registrar os 

projetos realizados na 

escola e formalizar as 

parcerias relacionadas. 

  

 As experiências 

formativas 

oportunizadas no 

contexto da escolar e da 

EAPE serão avaliadas 

nos espaços coletivos 

de coordenação.  

 

  

Os momentos de 

avaliação dialogada 

serão oportunizados 

após a realização desse 

encontros. 

 Os resultados dessa 

avaliação serão 

utilizados para o 

replanejamento e o 

aperfeiçoamento das 

equipes, de seus 

processos e produções. 

 

O espaço de 

coordenação 

pedagógica será 

avaliado 

processualmente e em 

momentos de avaliação 

institucional. 

  

 Direção e coordenação 

pedagógica 

 

 

 

 

 

Direção,coordenação e 

equipe de apoio. 

 

 

 

 

  

 

 

Coordenadoras 

Pedagógicas, Apoio 

pedagógico e Direção.  

 

 

 

 

 

Direção, coordenação e 

equipe de apoio. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

“Projetar-se é relacionar-se com o futuro, é 
começar a fazê-lo. E só há um momento de fazer 
o futuro - no presente. O futuro é o que viveremos 
como presente, quando ele chegar”.  

(Terezinha Azeredo Rios). 

 

❖ Sustentabilidade e Saúde 

Sustentabilidade é tema basilar do Currículo em Movimento, um dos eixos transversais que 

perpassam todos os campos de experiências. 

Objetivos: 

1. Valorizar a vivência de práticas sustentáveis no campo ambiental e social.   

2. Investir na consciência e na prática da alimentação saudável no  cotidiano escolar e comunitário. 

  

3. Promover situações de construção do conhecimento sobre a biodiversidade e a natureza.    

4. Incentivar a interação, o cuidado e a preservação dos espaços verdes e elementos naturais 

presentes na escola.   

5. Promover reflexão constante sobre o não desperdício dos recursos naturais e materiais (água, 

comida, papel, sabonete, etc) e sobre o consumo exagerado. 

Ações: 

1. Separação  de resíduos: a escola utiliza lixeiras identificadas para descarte do lixo 

separadamente entre orgânicos, papel, vidro, metal e plástico. Este trabalho de utilização consciente 

das lixeiras é incentivado pelos profissionais da escola que tem o papel de ensinar e orientar as 

crianças.   

2. Redução de desperdícios: rodas de conversa, hora do conto, bilhetes para as famílias e outros 

recursos pedagógicos são utilizados com o objetivo de conscientizar as crianças e as famílias sobre 

o uso dos recursos naturais e materiais sem desperdício no dia a dia  escolar. No momento do 

lanche coletivo, uma bandeja é usada para que as próprias crianças façam o descarte das sobras 

dos pratos e observem a quantidade de comida que está indo para o lixo. Essa prática tem a 

intenção de ajudar a criança a compreender a sua necessidade de alimentação, conhecer a sua 

saciedade e cuidar da relação sustentável com a comida.   
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3. Reutilização  de materiais: realização de oficinas para produção de brinquedos  e 

instrumentos a partir da sucata; utilização de potes de sorvete e outros descartáveis como baldes de 

areia; promoção de atividades de recorte e colagem com revistas e jornais.   

4. Cultivo de horta e canteiros.   

5. Valorização da merenda escolar: na escola há dois momentos de lanche: um lanche mais simples e 

leve, chamado de “lanchinho”, como fruta, suco, chá; outro lanche mais forte, de acordo com o 

cardápio escolar. Trazer lanche de casa é opcional às famílias, mas não é incentivado pela escola já 

que são oferecidos lanches saborosos diariamente. O lanche vindo de casa deve ser saudável, 

sendo vedado o consumo de alimentos industrializados, guloseimas e refrigerantes. 

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem, Servidoras da Cozinha, Servidores 

da Limpeza. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1.Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto.  

2. Avaliação Institucional semestral. 

❖ Projeto Acolhidas 

O ato de educar é indissociável do ato de cuidar. O acolhimento na chegada à escola 

acontece com objetivo de promover o bem-estar e o cuidado emocional das crianças. As acolhidas 

também possibilitam o reconhecimento da escola como uma comunidade, que se reúne para trocar 

experiências, celebrar aprendizagens e fortalecer vínculos. Afinal todas as pessoas gostam de ser bem 

recebidas. 
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Momentos de Acolhida:  

1.Sexta Brincante com Calourinho;  

2.Aniversário da escola;  

3.Quarta da Hora do Conto;  

4. Segunda Musical 

 

Objetivos 

1. Explorar diversas linguagens - oral, cênica, musical, literária.   

2. Possibilitar a liberdade de expressão.   

3. Reconhecer sentimentos e emoções.  

4. Promover a consolidação da liberdade, da autonomia e do protagonismo infantil.  

5. Valorizar a cultura infantil e popular. 

 

Ações: 

1. Segunda Musical: todas as segundas-feiras as crianças e as professoras se reúnem no pátio da 

escola para escutar, dançar, cantar e ter experiências musicais novas. A apresentação musical pode 

ser feita pelas crianças, pelas professoras regentes, pela equipe de apoio e/ou convidados da 

comunidade escolar. Esta prática semanal amplia as experiências rítmicas, instrumentais, sonoras e 

repertório musical diversificado.    

2. Quarta com Hora do Conto: todas as quartas-feiras as crianças e as professoras se reúnem no pátio 

da escola para uma nova experiência literária. A Contação de História pode ser feita pelas 

crianças, pelas professoras regentes, pela equipe de apoio e/ou convidados da comunidade escolar. 

Esta prática oportuniza experiências com o universo da leitura por meio de contação de histórias e 

mediação de leitura com recursos diversificados (teatro, teatro de sombras, fantoches, dedoches, 

áudio, fantasias,imagens, etc).    
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3. Sexta  Brincante com Calourinho: todas as sextas-feiras as crianças e as professoras se reúnem 

no pátio da escola para uma vivência brincante. A apresentação pode ser feita pelas crianças, pelas 

professoras regentes, pela equipe de apoio e/ou convidados da comunidade escolar. Esta prática, 

reconhece as brincadeiras como fundamentais à criança em seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, pode acontecer uma apresentação de brinquedos ou brincadeira, realização de 

uma experiência científica, apresentação de algum trabalho ou estudo realizado em sala, 

etc.Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras 

de apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1. Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto.  

2. Avaliação Institucional semestral. 

 

❖ Projeto Literatura 

A literatura infantil contribui para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. 

A literatura é fundamental para a aquisição de conhecimentos, recreação, informação e interação. A 

criança de educação infantil precisa participar de experiências de fala e escuta oral e gestual, em rodas 

de conversas, descrições de situações vividas, elaboração de perguntas e respostas, narrativas 

elaboradas individual e coletivamente, resolução de situações-problema, contação de histórias literárias, 

potencializando sua participação na cultura social, espaço em que acontecem trocas através da leitura, 

da escrita, da linguagem oral e visual. 

Objetivos: 

1. Oferecer à criança a possibilidade de escolher e folhear livros, procurando  se orientar por temas e 

ilustrações, acompanhando a narrativa.   

2. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações,  definindo os 

contextos, os personagens e a estrutura da história.     

3. Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.   

  

4. Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função 

social significativa.   
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5. Selecionar textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura 

(partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 

ilustrações etc.).     

6. Narrar fatos em sequência temporal e causal.   

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

objetos etc.   

8. Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias E situações cotidianas. 

   

9. Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, etc. 

Ações: 

1. Sala  de Leitura semanal: contações de história quinzenal com a professora Nancy (professora 

em restrição) e manuseio livre quinzena.   

2. Tonel móvel de livros que visita as salas de aula de acordo com o planejamento de cada turma.  

3. Livros temáticos para contação de história, realizada pela professora regente, com foco nos temas 

mensais do cronograma anual de organização do trabalho pedagógico ou em demandas específicas 

de cada turma.   

4. Levantamento de hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos, recorrendo a 

estratégias de observação e leitura.   

5. Sacola literária: empréstimo de livros semanal para leitura em casa com a família (a começar).    

6. Hora do Conto. 

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1. Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto. 

2. Avaliação Institucional semestral. 

 

 

❖ Projeto Movimente 
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O desenvolvimento motor é processo contínuo e acontece principalmente nos primeiros 

anos de vida de cada indivíduo. Portanto, é fundamental que sejam desenvolvidas atividades 

sistemáticas e planejadas que contribuam para esse desenvolvimento nas escolas de primeira infância. 

O movimento é propulsor do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Através dele a criança adquire 

habilidades e conceitos fundamentais às aprendizagens de diversas áreas do conhecimento. A criança 

deve experimentar e vivenciar diferentes possibilidades gestuais e sensoriais para conhecer o seu 

próprio corpo e suas possibilidades no meio em que vive e com objetos e pessoas com as quais se 

relaciona. No Currículo em Movimento da Educação Infantil, o campo de experiência Corpo, Gestos e 

Movimento orienta as práticas pedagógicas nesse sentido. 

Objetivos: 

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

2. Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por meio de 

brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados com 

diferentes materiais – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos etc.).     

3. Ampliar as diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos, curtos de compridos, 

finos de grossos, largos de estreitos, cheios de vazios etc.     

4. Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para desenvolver a 

coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar vários tipos de papéis, 

empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar, modelar com massa ou argila, montar 

quebra-cabeças, manipular grãos diversos, etc.   

Ações: 

1. Realização de circuito motor semanal para todas as turmas, às quintas-feiras, envolvendo a 

participação da equipe de apoio pedagógico.  

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1. Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto.  

2. Avaliação Institucional semestral. 

❖ Projeto Brincante 
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O espaço da criança que brinca é o aqui, o tempo 

é o agora, e a sua ação é o seu eu que se 

manifesta através do corpo, afirmando a vontade e 

a liberdade de ser. Isso é o que encanta os poetas 

e nos contagia e alegra diante de uma criança que 

brinca. 

(Maria Amélia Pinho Pereira) 

As aprendizagens ocorrem em meio às relações de crianças com outras crianças - de 

mesma idade e de idades diferentes - e com os adultos, com objetos e ambientes. As interações entre 

crianças são essenciais e devem ser garantidas nos tempos e espaços no planejamento diário da 

escola. Portanto, essas aprendizagens que ocorrem por meio das relações e interações acontecem no 

ato de brincar. Ao brincar a criança experimenta inúmeras possibilidades de relação, criação, 

imaginação e expressão: fala, canta, dança, desenha, imita, gesticula, corre, pula, entre outras. “Brincar 

é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por desdobramento, de internalização das práticas 

sociais e culturais. Para as crianças, brincar é algo muito sério, sendo uma de suas atividades 

principais” (Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. 2014, p. 31). Segundo a 

teoria de Vygotsky, a brincadeira impulsiona a criança a ir avançando nos seus estágios de 

desenvolvimento. Portanto, brincar é vital para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos: 

social, emocional, cognitivo, motor, volitivo e fala. 
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Momentos de brincadeira: 1. Banho de argila; 2. Banho na banheira; 3. Parque Natural; 4. Banho de mangueira 

Objetivo: 

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

parceiros (crianças, professoras, educadores), ampliando e diversificando suas possibilidades de 

interação social, afetiva, seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, 

criatividade e experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais.   

Ações: 

1. Dia do brinquedo: às sextas-feiras as crianças são incentivadas a trazerem brinquedos de casa para 

diversão coletiva.    

2. Calourinho: um momento organizado, às sextas-feiras, no pátio da escola, logo após a chegada das 

crianças. Nesta atividade, são valorizados a expressividade, a espontaneidade, o protagonismo e o 

desejo das  crianças para cantar, contar histórias, socializar brincadeiras.   

3. Atividades lúdicas na sala Multiuso: voltada para jogos simbólicos, práticas de relaxamento, 

interações com brinquedos, projeção de audiovisuais, dentre outros.     

4. Parques: desde o primeiro ano da escola, toda a área verde e natural é valorizada como território 

educativo e espaços de experiências lúdicas e vivências educativas. Três espaços foram sendo 

delimitados e batizados por suas características peculiares e possibilidades de exploração e 

chamados de “Parque de areia”,  “Parque da árvore” e “Floresta”. Esses espaços compõem 

os itinerários das crianças na escola durante a semana.   

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

 

Avaliação do Projeto:  

1.Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto.  

2. Avaliação Institucional semestral. 

 

❖ Projeto Diversidade 
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O Distrito Federal comporta modos de viver diversos, tendo crianças do campo, A 

diversidade cultural permeia nossas relações O Brasil e o Distrito Federal. 

No Distrito Federal, assim como no Brasil, a diversidade cultural permeia as relações. 

Partindo dessa compreensão de criança, cabe observar suas infâncias e seus percursos como 

produtoras de cultura, pois a inegável diversidade cultural brasileira que se reflete na composição do 

Distrito Federal, dadas suas peculiaridades que comportam os modos de viver das crianças do campo, 

indígenas, quilombolas e migrantes do território nacional. Nesse recorte, o trabalho educativo nas 

instituições que ofertam Educação Infantil pressupõe a ampliação do olhar voltado às infâncias 

constituídas historicamente no território do Distrito Federal. 

 

Objetivo: 

1. Valorizar a diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de gênero e de configurações familiares 

e a inclusão das crianças com deficiência em diferentes ações e relações no contexto escolar. 

   

Ações: 

1. Participação  de convidados da comunidade para apresentação de diferentes manifestações 

artísticas, debates, contação de histórias em diversas áreas, priorizando sempre o lugar de fala 

de cada convidado. Sessões de filmes sobre inclusão, pessoas com deficiência, protagonismo 

feminino, cultura afro e indígena, assim como debates e produções sobre os temas assistidos, 

envolvendo toda a comunidade escolar.    

2. Contação de histórias com livros sobre os temas acima citados, priorizando produções 

nacionais, mas não se limitando a elas (sempre seguidas de debates e produções, assim como 

nas sessões de filmes).    

3. Visitas ao Museu indígena, à exposições artísticas de cultura africana e indígena, sobre a 

formação do povo brasileiro, mostras de fotografias etc.    



90  

4. Realização de oficinas de valorização da cultura afro-brasileira, como turbantes, bonecas 

Abayomi, cuidados com cabelos cacheados e crespos etc.    

5. Estudo sobre as mulheres inspiradoras da vida das crianças, do Brasil e do mundo, conhecendo 

as mulheres trabalhadoras, cientistas, escritoras, artistas e protagonistas da nossa história. 

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1.Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto.  

2. Avaliação Institucional semestral. 

 

❖ Passeio Cidadão 

O projeto Passeio Escolar Cidadão inspira-se numa pesquisa de mestrado realizada pela 

professora, Tatiana Modesto Pimentel, no Centro de Excelência em Turismo/UnB/2017. Para ela, na 

atualidade, o mundo virtual se faz mais presente do que o mundo real. Isso, na sua visão, pode 

distanciar a relação do sujeito com a sua história e com a história da cidade onde habita, 

comprometendo, dessa forma, a construção da cidadania. Nesse sentido, o passeio escolar turístico 

pode ser uma alternativa de construção dessa cidadania, já que ele apresenta um encontro com essa 

realidade vivida pelo estudante, sua experiência, ou seja, sua própria história e contribui enquanto 

metodologia e prática pedagógica para a compreensão do processo de formação educacional do 

cidadão. 

 

A integração social que a escola deve promover, mediante a história de vida dos estudantes, 

caminha de forma a processar todas as histórias de vidas da comunidade que se cruzam nesse 

momento, por meio do passeio escolar turístico. 

As vivências pessoais dos estudantes com a comunidade podem permitir a apropriação do 

conhecimento da própria cidade e, consequentemente, a formação cidadã. 

O desconhecido, o novo, o sentimento de estranhamento faz parte do processo humano. A 

busca do saber de forma lúdica pode trazer o prazer. É o prazer que possibilita o mergulho no saber, 
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mediante os diferentes sentidos – o tato, o olfato, a audição e a visão – que aproximam o sujeito à 

realidade e ao imaginário. 

Objetivo:  

1. Possibilitar  que as crianças conheçam diferentes espaços públicos, valorizando a cidade 

como território educativo e campo de experiência e aprendizagem cidadã; 

   

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

repletos de valor simbólico.   

Ação: 

1. Passeios a pontos turísticos das cidades, a parques, aos arredores da escola, a exposições de 

artes, cinemas, teatros etc., explorando o  território em que estão inseridos e ampliando suas 

vivências culturais. 

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1.Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto.  

2. Avaliação Institucional semestral. 

 

 

❖ Plenarinha – SEDF 

A Plenarinha foi criada em 2013 com objetivo de “fortalecer o protagonismo da Primeira 

Infância, incluir a opinião das crianças e torná-las partícipes na elaboração do Currículo em Movimento 

da Educação Básica- Educação Infantil, por meio da escuta sensível às crianças.” Nos anos 

subsequentes, a Plenarinha teve os seguintes propósitos: 

 2014: possibilitar às crianças da Educação Infantil o exercício de cidadão ativo, 

conhecedor de seus direitos e deveres”. 
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 2015: subsidiar e instrumentalizar o debate em torno da (re)construção do Projeto 

Político Pedagógico, a partir da escuta sensível às crianças. 

 2016: promover e favorecer o diálogo com as crianças sobre os espaços e os lugares 

por ela ocupados. 

 2017: aproximar a criança da natureza e construir uma relação de reciprocidade e 

compreensão do quanto ela é necessária. 

 2018: vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para aprender, 

desenvolver e expressar-se de maneira integral. 

 2019: o tema proposto é Brincando e Encantando com histórias, incentivando a escola 

a potencializar e ampliar ações voltadas para o universo da literatura infantil e da 

contação de histórias. 

Após de seis anos de experiências enriquecedoras, é importante e engrandecedor para as 

crianças continuar participando desse projeto da Secretaria, já que têm a oportunidade de serem 

protagonistas no seu processo de ensino-aprendizagem, sendo ouvidas e respeitadas em suas 

individualidades em uma construção coletiva. 

Objetivo: 

1. Ler, contar, compartilhar e criar histórias, contemplando os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento e os cinco campos de experiências. Colaborando, assim, para o 

desenvolvimento integral das crianças, para promover discussões sobre diversidade, 

representatividade e respeito por meio de histórias e brincadeiras. 

 

 

Ações: 

1. Formação mensal sobre a Plenarinha com o tema: Brincando e encantando com histórias” nas 

coordenações coletivas e/ou encontros promovidos pela SEEDF.   

2. Exploração do tema em momentos já existentes na escola como hora do conto, sala de leitura, 

contação de histórias em sala, quarta musical, sexta brincante.    

3. Registro sistematizado dos momentos citados acima com fotografias, vídeos e produções das 

crianças.    
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4. Confecção de um álbum de scrapbook com registros das histórias trabalhadas para 

apresentação na Hora do Conto.    

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

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1. Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto.  

2. Avaliação Institucional semestral.   

 

❖ Inclusão Social desde a Infância – SEDF/TRE (Tribunal Regional Eleitoral) 

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal desenvolve o Programa Eleitor do Futuro 

com jovens de 10 a 18 anos desde o ano de 2004. Nos eventos de demonstração de urnas, verificou-se 

que esta disposição estaria mais adequada aos jovens de ensino médio e que havia a necessidade de 

desenvolver um material adequado às crianças de 4 a 10 anos, unindo a curiosidade em relação à urna 

eletrônica, temas de preocupação social universal e personagens folclóricos. 

Dessa forma, o TRE-DF aliou às principais necessidades sociais a tecnologia da urna 

eletrônica, contextualizando-as no software, que personifica cinco representantes do Folclore Brasileiro 

aos temas de preocupação universal. Os personagens são: Vitória Régia, Curupira, Iara/Sereia, 

Negrinho do Pastoreio e Saci-Pererê, os quais se encontram instrumentalizados na urna eletrônica. 

 

A escolha de trabalhar com esses personagens fundamenta-se na facilidade que as 

crianças têm em reconhecê-los, pois permitem a assimilação de conhecimentos de forma lúdica e de 

fácil aceitação. Por meio das lendas folclóricas organiza-se o trabalho com cinco questões sociais: a 

racionalização da água, a relação do homem com o meio ambiente, o papel da mulher na sociedade, o 

preconceito às diferenças e a inclusão do portador de necessidades especiais na sociedade. 

A escola aderiu ao programa, desde 2017, por considerar relevante os temas propostos e 

por oportunizar a sensibilização das crianças para temas sociais pertinentes, abordando de maneira 
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lúdica, adequada à faixa etária, aspectos da cultura brasileira, além da vivência do processo eleitoral 

democrático e pelo dispositivo tecnológico das urnas eletrônicas do TRE. 

Objetivos: 

1. Aprender a usar a urna eletrônica de forma adequada;  

2. Oportunizar  a sensibilização das crianças para questões sociais importantes  por meio de 

personagens do folclore brasileiro.   

Ações: 

1. Realização de trabalhos, por meio de dramatização, contação de histórias, rodas de conversas, 

acerca dos temas e personagens que se seguem. 

 

 O papel da mulher e seu destaque na sociedade - Sereia Iara.   

 O preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar - Negrinho do 

Pastoreio.   

 O uso racional da água e as conseqüências de seu uso indevido - Vitória-Régia.   

 A condição atual do meio-ambiente e o estado em que se encontrará no futuro, caso não 

haja conscientização da importância de sua preservação – Curupira;   

 Inclusão do portador de necessidades especiais em âmbito social e escolar, utilizando a 

Lenda “Saci-Pererê”. 

 

2. Promoção de estudos, de forma lúdica, sobre os personagens folclóricos, associando-os aos temas 

sociais destacados.   

3. Organização de debates e apresentação de chapas.   

4. Organização e promoção de eleição na urna eletrônica. 

Responsáveis: Professoras regentes, Coordenação pedagógica, Gestão escolar, Professoras de 

apoio, Orientação Educacional, Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Avaliação no Projeto: Avaliação formativa e processual de cada criança formalizada no RDIA. 

Avaliação do Projeto:  

1.Reuniões coletivas de avaliação de cada ação do Projeto. 

 2. Avaliação Institucional semestral. 
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APRESENTAÇÃO 

 

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 da Primeira Infância – CEPI Gavião. 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 Educação Infantil 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 universalização da Educação Infantil 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. 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;  
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 educação inclusiva na perspectiva da Educação Especial, da diversidade e dos direitos 

humanos; 

 assessoria pedagógica às equipes docente e gestora; 

 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 no Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Gavião, explicitando os objetivos, as 

ações, as parcerias e a avaliação a serem realizadas no percurso de sua implementação.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS  
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

1 - Organizar e 
sistematizar o trabalho a 
ser realizado junto à 

comunidade escolar. 

1.1 - Organização do espaço de 

trabalho, rotina, materiais e 
equipamentos (físicos e virtuais). 

Equipe pedagógica e 
equipe gestora. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 

letivo não 
presencial. 

1.2 - Atualização e/ou elaboração 
de formulários, instrumentos de 
registro e rotina de arquivamento. 

Gerência de Orientação 

Educacional - GOE, 
Orientadores Educacionais 
da CRE PP/C e secretaria 

escolar. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo não 
presencial. 

1.3- Estudo e análise dos 
documentos que normatizam e 
orientam o trabalho pedagógico e 

a OE, no contexto da pandemia.  

Equipe pedagógica e 
comunidade escolar. 

Orientador/a 
Educacional e 
comunidade 

escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

1.4 - Apresentação do plano de 
ação da Orientação Educacional à 

comunidade escolar; 

Equipe gestora e Equipe 
Especializada de Apoio à 

Aprendizagem - EEAA 
(caso houver). 

Comunidade 

escolar. 

Início do ano 
letivo não 

presencial. 

1.5 - Estabelecimento da 
comunicação virtual ativa e 

atualizada com a comunidade 
escolar. 

Equipe gestora, equipe 

pedagógica, EEAA. 

Comunidade 

escolar. 

Durante o ano 

letivo não 
presencial. 

1.6 - Participação nos cursos de 

formação da EAPE e outros 
validados pelo MEC. 

EAPE e outras instituições. 
Orientadores 

Educacionais. 

Durante o ano 

letivo não 
presencial. 

1.7 - Participação nos encontros 
de articulação pedagógica (EAP) 

dos orientadores educacionais da 
CRE PP. 

GOE, Coordenação 
Intermediária dos 

Orientadores 
Educacionais. 

Orientadores 

Educacionais. 

Durante o ano 

letivo não 
presencial. 

1.8 - Organização de ações 
educativas coletivas dos 
orientadores educacionais do 

Plano Piloto junto às famílias por 
meio de dispositivos virtuais. 

GOE, Coordenação 

Intermediária dos 
Orientadores 
Educacionais, 

Orientadores Educacionais 
da Educação Infantil da 
CRE/PP. 

Famílias das 
escolas do 

Plano Piloto. 

Quando 
planejado. 
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2 - Conhecer a clientela e 

identificar a demanda 
escolar a ser 
acompanhada pelo SOE. 

2.1- Contribuição no mapeamento 
institucional. 

Secretaria escolar, EEAA, 
equipe gestora, equipe 
pedagógica. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo não 
presencial. 

2.2- Análise coletiva das 

informações e dados coletados no 
mapeamento institucional. 

EEAA e Equipe 
pedagógica. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 

letivo não 
presencial. 

2.3- Colaboração na análise de 

indicadores de aproveitamento, 
evasão e infrequência. 

Equipe pedagógica. Crianças. 

Durante o ano 

letivo não 
presencial. 

3- Contribuir nas ações de 
articulação da 
comunidade escolar; na 

elaboração e 
implementação do Projeto 
Político Pedagógico e na 

avaliação institucional, 
valorizando os indicadores 
de qualidade da Educação 

Infantil. 

3.1- Participação da construção 

coletiva do PPP. 

Grupo Gestor, equipe 
pedagógica e comunidade 

escolar. 

Comunidade 

escolar. 

Início do ano 
letivo não 

presencial. 

3.2- Participação no comitê local 

de retorno não presencial das 
aulas. 

Grupo Gestor, 
representante dos pais, 

representante da carreira 
assistência, e 
representante dos 

docentes. 

Comunidade 
escolar. 

Durante o ano 

letivo não 
presencial. 

3.3 - Elaboração o Plano de Ação 
Anual da Orientação Educacional. 

Orientadores Educacionais 
do Plano Piloto. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo não 
presencial. 

3.4 - Articulação ações e projetos 
com o Nível Central da Orientação 
Educacional. 

Coordenação os 
Orientadores Educacionais 
e GOE. 

Comunidade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

3.5- Contribuição para a 

promoção, garantia e defesa dos 
direitos das crianças. 

Direção, coordenação, 

SEAA, equipe pedagógica, 
rede de apoio e proteção. 

Comunidade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

3.6- Mediação de situações de 

conflito como estratégia 
pedagógica de prevenção e 
enfrentamento à violência. 

Gestão e equipe 
pedagógica. 

Comunidade 
escolar. 

Quando 
necessário. 

4- Integrar as ações da 
orientação educacional às 
ações da equipe 

pedagógica, como 
colaboração no processo 
de aprendizagem e no 

desenvolvimento das 
crianças. 

4.1- Realização de ações 
coletivas no desenvolvimento de 
projetos temáticos relacionados à 
promoção do desenvolvimento 

infantil. 

SEAA, Sala de Recursos, 
equipe pedagógica e grupo 
gestor.  

Crianças. 
Quando 
necessário. 

4.2- Atendimento individual à 
equipe docente em demandas 

específicas por meio da escuta 
sensível, diálogo problematizador 
e encaminhamentos pertinentes. 

Equipe pedagógica, SEAA, 
equipe gestora.  

Docentes. 
Quando 
necessário. 

4.3- Contribuição com as 
coordenações coletivas. 

Equipe pedagógica e 
possíveis parceiros/as 
convidados/as. 

Equipe 
pedagógica. 

Durante o ano 
letivo. 

4.4- Participação e contribuição no 

processo e nas ações do 
Conselho de Classe. 

Equipe escolar. Docentes. Semestralmente. 
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4.5- Acolhimento dos professores 

no contexto de ensino não 
presencial. 

Equipes gestora, 

pedagógica, Sala de 
Recurso, SEAA. 

Docentes. 
A partir de junho 

de 2020. 

5- Contribuir para o 
desenvolvimento integral 
da criança mediante 

vivências que estimulem a 
construção da sua 
autonomia, a criticidade e 

a participação, ampliando, 
assim, suas possibilidades 
de interagir no meio 

escolar e social. 

5.1- Acompanhamento individual 
de crianças em caso de 
demandas específicas, visando 

seu desenvolvimento. 

Equipe gestora, SEAA e 
equipe pedagógica. 

Crianças. 
Durante o ano 
letivo. 

6- Participar do processo 

de integração entre 
família, escola e 
comunidade, realizando 

ações que favoreçam o 
envolvimento dos pais no 
processo educativo. 

6.1- Atendimentos 

individuais/coletivos das famílias 
para identificação das causas que 
interferem no processo de 

aprendizagem da criança. 

SEAA, Sala de Recursos, 
equipe gestora e equipe 
pedagógica. 

Famílias. 
Durante o ano 
letivo. 

6.2- Acolhimento das famílias no 
contexto de ensino não  
presencial. 

Equipe gestora, equipe 
pedagógica, SEAA. 

Famílias. 
A partir de junho 
de 2020. 

6.3- Realização de encontros 
virtuais com as famílias para tratar 

de temas de acordo com a 
demanda da comunidade escolar.  

SEAA, equipe gestora, 

equipe pedagógica e 
outros parceiros. 

Famílias. 
Ao longo do ano 

letivo. 

7- Integrar o trabalho da 

Orientação Educacional 
com vistas a articular 
parcerias com a rede de 

apoio junto às instituições 
governamentais e não 
governamentais que 

favoreçam o alcance dos 
objetivos propostos no 
Projeto Político 

Pedagógico da escola. 
 

7.1- Mapeamento das instituições 
e dos parceiros da rede de 
Promoção, Garantia e Defesa dos 

Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

SEAA, profissionais da 
rede de apoio, equipe 
gestora, equipe 

pedagógica. 

Crianças. 
Durante o ano 
letivo. 

7.2 Levantamento de dados de 
crianças que necessitam de 

atendimento da rede de apoio. 

SEAA, profissionais da 
rede de apoio, equipe 

gestora. equipe 
pedagógica. 

Crianças 
Durante o ano 

letivo. 

7.3 Orientação sobre a rede de 
Proteção e Garantia dos Direitos 
da Criança e Adolescente. 

SEAA, equipe gestora, 
equipe pedagógica, rede 

de apoio, equipes de 
saúde, Conselho Tutelar, 
Vara da Infância e da 

Juventude. 

Crianças, 
famílias. 

Quando 
necessário. 

7.4- Procedimentos de 

encaminhamentos e/ou 
devolutivas e acompanhamento 
dos casos. 

 

SEAA, equipe gestora, 

equipe pedagógica, rede 
de apoio, equipes de 
saúde, Conselho Tutelar, 

Vara da Infância e da 
Juventude. 

Crianças e 
famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

7.5- Participação em estudos de 

caso. 

Equipe escolar, SEAA, 
Sala de Recurso, rede de 

apoio. 

Crianças. 
Quando 

solicitado. 
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PLANO DE AÇÃO EEAA 

 

UE: CEPI Gavião     Telefone: 3901-3150 

Diretora: Andressa Vieira de Oliveira   Vice-diretora: Emanuelly Yamim João 

Quantitativo de estudantes: 300  Nº de turmas: 08   Etapas/modalidades: Educação Infantil 

regular 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( ) Orientação Educacional (X) Sala de Apoio à Aprendizagem (    ) 

Outro:  

EEAA: Pedagoga: Camila de Brito Ribeiro  Psicóloga(o): NÃO HÁ. 

 

A escola CEPI Gavião conta atualmente com o serviço da EEAA, dispondo neste ano de 

2020 de uma pedagoga, que ocupa esta função desde agosto de 2019 nesta escola, época na qual 

havia também a presença de uma psicóloga em itinerância. A partir da Portaria nº 03, de 06 de janeiro 

de 2020, que rege sobre a atuação das servidoras da Carreira Magistério, há mudanças quanto à 

atuação da EEAA: 

“Art. 74. A EEAA atuará em todas as UEs/UEEs/ENEs que ofertam Educação Infantil, 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional e nos CEEs. 

§1o Os Pedagogos e Psicólogos serão distribuídos e lotados, segundo os critérios 

estabelecidos nesta Portaria, e atuarão em 01 (uma) unidade escolar.” 

Desta maneira, duas mudanças que importam reorganização do trabalho pedagógico 

aconteceram na CEPI Gavião: a pedagoga que no ano anterior atuava em duas escolas, sendo a CEPI 

Gavião a de lotação, passou a atuar exclusivamente nessa. E, por outro lado, a EEAA não conta mais 

com a presença de uma psicóloga. 

O serviço da EEAA apresenta características importantes de serem explanadas neste 

documento, suas dimensões e eixos de atuação, pois ao explicar seus fundamentos o objetivo geral 

fica mais fácil de ser visualizado:  

“o serviço tem por objetivo a promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas (…) Visa ainda contribuir 

para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar 

para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, com e sem necessidades 
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educacionais especiais, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar.” (Orientações 

Pedagógicas do SEAA, pág. 9-10) 

Para que este objetivo seja alcançado nas unidades escolares, o serviço fundamenta-se em 

ações institucionais, preventivas e interventivas, que são transversais a todas as dimensões de 

atuação. 

Quanto à dimensão institucional, pode-se dizer, sinteticamente, que o trabalho abrange toda 

a instituição escolar e distancia-se de uma visão clínica/biológica centrada no estudante; entende-se 

que para uma criança aprender toda a escola e sua comunidade precisam estar articuladas. No que se 

refere a sua ação preventiva, há centralidade no planejamento pedagógico prévio, na reflexão quanto à 

atuação promovida nas coordenações, na formação continuada, entre outros. E quanto à ação 

interventiva, nas situações em que o trabalho preventivo não contemple as demandas do processo de 

ensino-aprendizagem, há a possibilidade de uma série de procedimentos serem realizados para 

promover o sucesso escolar.  

A partir desses fundamentos, o trabalho da EEAA é concretizado a partir de três dimensões 

principais: o Mapeamento Institucional; a Assessoria ao Trabalho Coletivo; e o Acompanhamento 

do Processo de Ensino e Aprendizagem. 

 

As Orientações Pedagógicas do SEAA explicitam que o Mapeamento Institucional é uma 

etapa de análise da instituição, nas dimensões pedagógicas, administrativas, social e cultural, 

compondo uma ação preventiva e institucional, para que a EEAA compreenda e valorize seu espaço de 

atuação, suas possibilidades e dificuldades, com o objetivo de delinear um planejamento de atuação 

singular à realidade da escola, intencional, sistematizado e, consequentemente, que contribua 

diretamente para uma cultura de sucesso escolar. 

Cabe-nos neste momento histórico singular a árdua tarefa de pensar como realizar este 

trabalho, tendo em vista o contexto de distanciamento social vivido. Quais são as possibilidades de 

realizar um mapeamento institucional, especialmente com as famílias e crianças de uma escola de 

Educação Infantil que não está situada na mesma região de moradia de seu público? Então, aqui há 

dois fatores fundamentais a se pensar: Educação Infantil (o contato necessariamente passa pelas 

famílias; as especificidades do desenvolvimento humano das crianças pequenas e seus 

desdobramentos na organização de um trabalho pedagógico remoto), local de moradia (características 

socioeconômicas e suas implicações quanto à comunicação e ao trabalho remoto). 

No concernente à Assessoria ao Trabalho Coletivo, as Orientações Pedagógicas do SEAA 

destacam sua materialização pela inserção no cotidiano da instituição educacional e a participação nos 

espaços institucionalizados, como: coordenação coletiva, reunião com gestão e coordenação, 
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conselhos de classe, projetos escolares diversos, reuniões com famílias e formação continuada, por 

exemplo.  

Em mapeamento realizado com a Orientação Educacional direcionado à equipe pedagógica 

os indicadores (detalhados neste Projeto Político-Pedagógico) apontam caminhos para as 

possibilidades de atuação na EEAA na assessoria ao trabalho coletivo e estão relacionadas 

especialmente às dificuldades de manuseio das ferramentas tecnológicas dispostas no Google 

Classroom, bem como à organização do trabalho em casa, com o acúmulo de funções (cuidados com 

filhos, tarefas domésticas e o trabalho remoto) e a situação da saúde mental desencadeada nesse 

contexto. 

Diante dessas considerações, os documentos “Guia para acolhimento à comunidade 

escolar” e o “Plano de Ação da EEAA”, organizados pela Gerência do SEAA para o trabalho remoto 

serão de grande valia na atuação. Neles o acolhimento às professoras é um eixo fundamental, por 

oferecimento de espaço de escuta, fortalecimento de vínculos, organização da rotina de trabalho e 

formação pedagógica, por exemplo, compondo o assessoramento pedagógico. 

Quanto ao Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem, o objetivo geral é 

“promover situações de reflexão junto aos atores da instituição educacional, de como esses planejam, 

executam e avaliam seus trabalhos de uma forma geral” (Orientações Pedagógicas do SEAA). Essa 

dimensão subdivide-se em: reflexão sobre as práticas pedagógicas e em intervenções nas situações de 

queixa escolar. 

Caracterizando-se como institucional, preventivo e mesmo interventivo, pode-se dizer que a 

reflexão sobre as práticas pedagógicas poderá acontecer pelos espaços institucionalizados organizados 

virtualmente.  

Por outro lado, as intervenções em situações de queixa escolar apresentam-se como grande 

desafio neste momento histórico. As especificidades do acompanhamento escolar previsto no PAIQUE 

(Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares e Níveis de Intervenção) requerem 

um conjunto de procedimentos necessários, porém limitados quando se trata de ensino remoto na 

Educação Infantil. Como observar o contexto escolar? A criança em interação com os pares, professora 

e com os espaços escolares? O processo de aprendizagem das crianças pequenas acontece na 

interação, na oralidade, no fazer da rotina cotidianamente, paulatinamente, cabendo ao adulto que 

observa perceber as transformações e nuances de cada ser individual e integralmente. 

Observando a essas particularidades, o acompanhamento escolar será prioritária e 

primeiramente voltado ao acolhimento às famílias e aos estudantes. Cabendo para a Educação Infantil 

uma comunicação direta e constante com as famílias, que sinalizaram no Mapeamento Institucional 
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interesse em trabalhar temas como: cuidados de higiene, organização da rotina, regras e combinados 

com as crianças, diálogo diante das diferentes emoções e sentimentos nas relações em casa. 

Cabe afirmar que todo o trabalho da EEAA na Educação Infantil está pautado nas Diretrizes 

Curriculares para esta etapa e tem o dever de primar pelos eixos integradores do Cuidar e Educar, 

Brincar e Interagir; e pelos campos de experiência apresentados no Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, respeitando as singularidades de desenvolvimento físico, social, cultural, relacional, 

psíquico. 

Apresenta-se abaixo possíveis eixos de atuação da EEAA e tabela com seus detalhamentos. 

EIXOS DE ATUAÇÃO: 

1. Mapeamento Institucional 
2. Coordenação Coletiva 

3. Observação do contexto escolar 
4. Observação em sala de aula 

5. Ações voltadas à relação família-escola  
6. Formação continuada de professoras 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
EIXO: MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Acompanhamento de 

professoras e 
estudantes na volta ao 
trabalho e ensino 

remotos. 

 

Refletir e analisar o 

contexto de intervenção 

da prática da EEAA. 

Conhecer e analisar as 

características da 

instituição educacional, 

observando as 

especificidades da 

pandemia de Corona 

vírus: condições 

emocionais e de 

trabalho da equipe 

pedagógica; condições 

emocionais, 

socioeconômicas e de 

estudo dos estudantes e 

suas famílias; 

Propor ações de 

acolhimento à equipe 

profissional e às famílias 

e crianças; 

Propor formações 

 
Etapa 1: 
Levantamento e 

construção de 
informações: 
Equipe de 

profissionais: 
questionário pelo 
Google Forms;  
Famílias:  formulário 
Google Forms; 
Análise do PPP; 
Análise dos 
posicionamentos 
durantes as reuniões 

online; 
 
Etapa 2: análise das 

informações 
 
Discussão intra-

equipe; 
 
Discussão com gestão 

e coordenação 
pedagógica. 
 

Organização do Plano 

 
JUNHO E JULHO: 
levantamento e 

construção de 
informações por 
formulários. 
 
Ao longo do ano, 
conforme 

demanda. 

 
Pedagoga da EEAA 
e Orientadora 

Educacional; 
Equipe Gestora; 
Coordenadoras 

pedagógicas; 
Professoras. 

 
Discussão 
com OE;  
Discussão 
com grupo 
gestor; 
Discussão 
com 
professoras; 
 
Delineamento 
de ações que 

contemplem 
as 
necessidades 

apresentadas 
no MI. 
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continuadas à equipe 

profissional; 

Refletir sobre as 

possibilidades de 

acompanhamento dos 

processos de 

aprendizagem, 

desenvolvimento e 

relacionais, junto à 

equipe. 

de Ação EEAA 

 
EIXO: OBSERVAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

 

Acompanhamento das 

professoras e famílias 

no trabalho remoto 

 

Identificar necessidades 

quanto ao uso das 

tecnologias; 

Identificar sentimentos 

quanto ao contexto 

histórico e o ensino 

remoto; 

Propor ações que 

ajudem o grupo; 

Instrumentalizar a 

equipe escolar para o 

estudo, planejamento, 

operacionalização e 

avaliação de ações de 

ensino. 

 
Pesquisa via Google 
Forms;  
Acompanhamento via 
whatsapp, e-mail e 
Google Classroom; 
 
 

 
Durante todo o 
ano letivo 

 
Pedagoga da EEAA 

 
Diálogos com 
a OE, gestão e 

coordenação 
pedagógica. 

 

 
EIXO: OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Acompanhamento das 

aulas via Google 

Classroom 

 

IIdentificar facilidades e 

dificuldades das 

professoras e famílias 

com Google Classroom; 

Propor ações 

formativas; 

Propor reflexões sobre o 

planejamento 

pedagógico. 

 
Professora visitante  

das turmas na 
Plataforma Google 
Classroom. 

 
Durante todo o 

ano letivo. 

 
Pedagoga EEAA 

 
Diálogos com 

a OE, gestão e 
coordenação 
pedagógica. 

 
EIXO: AÇÕES VOLTADAS PARA A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

 
Mapeamento das 
famílias 

 
Identificar as 

necessidades das 
famílias; 
Identificar questões 

socioeconômicas; 

 
Mapeamento 

institucional; 
 

 
Junho e julho, 

prioritariamente 

 
Pedagoga EEAA, 

OE, gestão, 
coordenação 
pedagógica e 

professoras. 

 
Diálogos nos 

espaços de 
coordenação. 
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Identificar possibilidades 

de acesso ao ensino 
remoto. 
  

Fóruns virtuais  

 

Dialogar e propor ações 
sobre retomada aos 
estudos, organização da 

rotina, aspectos 
socioemocionais e 
relacionais.  

 

Produção e indicações 
de vídeos; 
Contação de histórias 

virtuais; 
Fóruns virtuais. 
Acompanhamento via 

plataforma virtual e 
outras formas de 
comunicação com a 

escola. 
 

 

Ano letivo. 
 

Pedagoga EEAA. 
 

Reuniões com 
OE, gestão, 
coordenação, 

professoras e 
famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EIXO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

 

Formação sobre Google 

Forms para utilizar no 

Mapeamento 

Institucional com famílias 

 

Apresentar a 

ferramenta; 

Mediar a apropriação 

dos recursos da 

ferramenta; 

 

 
Oficina virtual (Google 
Meets) 

 

24/06 
 

 

Pedagoga EEAA, 
gestão e 
coordenação 

pedagógica 

 

Reunião 
coletiva. 

Reuniões coletivas 

 

Instrumentalizar a 

equipe para o estudo, 

planejamento, 

operacionalização e 

avaliação de ações de 

ensino intencionalmente 

planejadas. 

 
Virtualmente 

 
Durante ano letivo 

 
Pedagoga EEAA, 
OE, gestão e 

coordenação 
pedagógica. 

 
Reunião do 
grupo gestor. 

Fóruns virtuais sobre 
questões emocionais 

 

Proporcionar espaços 

para escuta e 

compartilhamento sobre 

 

Virtualmente 
 

A definir, conforme 
demanda. 

 

Pedagoga EEAA e 
OE. 

 

Reunião com 
OE e grupo 
gestor. 
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o momento atual. 

 
Criação de sala de aula 
no Google Classroom 

para disponibilização de 
materiais e informações 

concernentes ao serviço 
da EEAA 
 

 

Disponibilizar materiais 

para acesso autônomo 

pela equipe; 

  
Primeira semana 

de julho. 

 
Pedagoga EEAA 

 
Reunião com 

grupo gestor. 

Formações continuadas 
variadas 

 

Instrumentalizar a 

equipe para o trabalho 

remoto. 

 

Oficinas virtuais; 
Indicações de vídeo-
aulas; 
Disponibilização e 
indicação de material 
para estudo. 

 

A definir, conforme 
demanda. 

 

Pedagoga EEAA, 
OE, gestão e 
coordenação 

pedagógica. 

 

Reunião com 
Pedagoga 
EEAA, OE, 

gestão, 
coordenação 
pedagógica e 

professoras. 
 

 
EIXO: REUNIÕES EEAA 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Reuniões com 
coordenação 
intermediária 

 

Conhecer os 
documentos sobre o 
SEAA no trabalho 

remoto; 
Compartilhar questões, 
dúvidas e sugestões 

quanto à atuação; 
Assessoramento ao 
trabalho da EEAA. 
 

 

Reuniões virtuais 
 

Todas as sextas-
feiras. 

 

Pedagoga EEAA 
 

Disponibilizada 
pela 
coordenação 

intermediária; 
Na própria 
reunião. 

Reuniões com gerência 

do serviço 

 
Conhecer diretrizes 

gerais sobre o SEAA; 

 
Vídeo-aulas; 
Lives. 

 
A definir pela 

Gerência do SEAA. 

 
Pedagoga EEAA 

 
A ser 

disponibilizada 
pela Gerência 
do SEAA. 
 

 

 
EIXO: PLANEJAMENTO EEAA 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Planejamentos mensais 

e semanais. 
 

Realizar demandas do 
próprio Plano de Ação 
da EEAA em articulação 

com as da escola de 
forma geral. 
Identificar demandas de 

curto, médio e longo 
prazo. 
 

  

Durante ano letivo, 
mensalmente, 
semanalmente e 

diariamente. 

 

Pedagoga EEAA 
 

Autoavaliação, 
Reuniões com 
grupo gestor. 

 
EIXO: REUNIÕES COM A GESTÃO 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Reuniões com a gestão 

 

Refletir sobre o trabalho 

coletivo; 

Contribuir para o 

planejamento das 

  
Semanalmente e a 
depender das 

demandas. 

 
Pedagoga EEAA, 
gestão, 

coordenação 
pedagógica, 
professoras. 

 
Na própria 
reunião. 
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reuniões coletivas; 

 
EIXO: ESTUDOS DE CASO 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Acompanhamento de 

casos omissos 

 

Identificar casos de 
crianças que necessitem 
de alteração na 

enturmação. 

 

A definir devido à 
situação de ensino 
remoto. 

 

A definir devido à 
situação de ensino 
remoto. 

 

Pedagoga EEAA, 
OE, gestão 
escolar, 

coordenação 
pedagógica e 
professoras 

envolvidas. 

 

Reuniões 
envolvendo 
todos os 

atores. 

 
EIXO: CONSELHOS DE CLASSE 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Conselho de classe 

 

Possibilitar reflexões 

sobre concepções de 

desenvolvimento 

humano e 

aprendizagem; 

 

Valorizar o trabalho 

pedagógico e possibilitar 

reflexões sobre práticas 

de ensino; 

 

Encontros virtuais. 
 

Ao final de cada 
semestre letivo. 

 

Pedagoga EEAA, 
OE, gestão 
escolar, 

coordenação 
pedagógica e 
professoras 

envolvidas. 

 

Reuniões com 
toda equipe 
escolar; 
Formulários de 
avaliação. 

 

 

 
EIXO: PROJETOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

AÇÕES/DEMANDAS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
AVALIAÇÃO 

Projeto “Emoções e 

Sentimentos” 

 

Ampliar o repertório 

(nomear e significar) de 

sentimentos e emoções; 

Saber identificar os 

sentimentos e como 

lidar com eles; 

Construir estratégias de 

mediação perante os 

sentimentos; 

Organizar rodas de 

conversa (e materiais 

pedagógicos) com 

familiares/responsáveis 

pelas crianças; 

 
Fóruns virtuais; 
Contação de histórias; 
Disponibilização de 
materiais utilização em 
casa. 

 
A definir 

 
Pedagoga EEAA 

 
Formulários de 
avaliação com 

as famílias, 
devolutivas das 
famílias, 

reuniões com a 
equipe 
pedagógica. 

 
1. Reunião EEAA  

2. Planejamento EEAA 

3. Eventos 



112  

4. Reunião com a Gestão Escolar 

5. Estudos de caso 

6. Conselhos de Classe 
7. Projetos e ações institucionais 

 

Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI Gavião 

Acolhimento Inicial- 22/06 a 13/07/2020 

Ação: Mapeamento 

Atividade: Chamadas de acolhimento 
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Questionário das Famílias 

 

Dados gerais 

1 – Criança: __________________________________________________________________ 

2- Turno: _________________________________ 

3- Cor da sala: ____________________________ 

 

4 - Consegui contato com a família? 

(   )  Sim 

(   ) Não, número inexistente 

(    ) Não atendeu 

Outros… 

  

5 - Nome do/a responsável: 

(    )  Mãe 

(    ) Pai 

(    ) Avó/avô 

(    ) Tia/tio 

(    ) Irmã/irmão 

(    ) Outros… 

 

 6 - Seu número de telefone tem WhatsApp? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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7 - Já participa do grupo da escola? 

(    ) Sim 

(    ) Não (Nesse caso, passar o número da escola: 9 9999-6781 

  

8 - Outro telefone de alguém da família que mora com vocês (NOME e NÚMERO): 

Texto de resposta curta... 

  

9 - Endereço completo atualizado: 

Texto de resposta curta 

  

Dados sócio-econômicos 

Importante explicar caso a família questione: sabemos que algumas famílias já responderam essas 

perguntas anteriormente, mas precisaremos dessas informações novamente. 

10 - Renda familiar aproximada - Soma aproximada dos recebimentos dos moradores. Não 

precisa ler os valores. Aguardar a resposta. 

(   ) Até 1 salário mínimo (1.045,00 ) 

(   ) Até 2 salários (2.090,00) 

(   ) Até 3 salários mínimos (3.135,00) 

(   ) Até 4 salários ( 3.748,00) 

(   ) Mais de 5 salários mínimos 

(   ) Sem renda definida 

(   ) Não se sentiu à vontade em responder 

 

11 - Quantas pessoas na sua casa dependem dessa renda familiar contando com você? 

(    ) 2 

(    ) 3 

(   ) 4 

(   ) 5 

(   ) Mais de 5 
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12 - Atualmente, a família recebe algum tipo de benefício social? 

(   ) Auxílio emergencial 

(    ) Cartão Material Escolar/ Alimentação Escolar 

(    ) Seguro desemprego 

(    ) Pensão alimentícia 

(    ) Pensionista 

(   ) Não recebemos benefício 

(   ) Gostaria de receber, mas não sei como fazer isso. 

(   ) Bolsa Família 

(   ) Outros… 

13- Caso a família receba Bolsa Família, qual o valor: 

(   ) Até R$100 

(   ) Entre R$100 e R$300 

(   ) Entre R$300 e R$500 

(    ) Entre R$500 e R$700 

(    ) Entre R$700 e R$900 

(   ) Entre R$900 e R$1045 (um salário mínimo) 

14  - Nesse momento de isolamento social, alguém na casa está trabalhando? 

(   ) Sim, em trabalho fora de casa 

(   ) Sim, em teletrabalho 

(   ) Não, ninguém está trabalhando 

  

15  - A Secretaria de Educação está se organizando para oferecer um Kit Cesta Verde, com frutas 

e legumes, às famílias das escolas, você tem interesse em receber? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 



116  

16 - Você tem disponibilidade em buscar o Kit Cesta Verde?  Os kits serão entregues em dois 

dias e nos dois turnos (manhã e tarde), mas os dias ainda serão definidos pela Regional de 

Ensino. 

(    ) Sim 

(   ) Não 

 

Saúde e prevenção à COVID 19* 

*Grupo de Risco: Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham 

nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham doenças 

pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, 

imunodepressão, obesidade, asma. 

 17 - A criança faz parte do grupo de risco para COVID - 19? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

18 -  A criança mora com alguém que é do grupo de risco? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

  

19 - Acessibilidade e disponibilidade para a educação remota 

(   ) TV 

(   ) Celular/Smartphone 

(   ) Tablet 

(   ) Computador (Desktop ou Notebook) 

(   ) Impressora 

(    ) Nenhum 

(   ) Outro: 
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20 - Você acessa a internet em casa? (mais de uma resposta) 

(   ) Tenho acesso pelo celular (3G/4G) 

(   ) Temos internet em casa (Banda larga) 

(   ) Conecto de uma rede próxima (vizinhos, comércio, etc) 

(   ) Não temos internet (nem no celular, nem em casa) 

  

21 - Qual das opções de ensino remoto  corresponde à realidade da sua família (se conseguirão 

acompanhar e participar)? 

(   ) Aulas na TV 

(   ) Plataforma na Internet 

(   ) Aulas na TV e  Plataforma na Internet 

(   ) Nenhuma das anteriores 

 

22 - Qual ou quais espaço(s) físico(s) da sua casa, você tem disponível para acompanhar e 

realizar as atividades sugeridas pela Tele Aula e pela Plataforma Google Classroom. 

(   )  Sala 

(    ) Quarto 

(   ) Área Externa 

(    ) Outros 

 

23 - Para acessar a Plataforma no Google Classroom pela Internet, a família precisará assinar um 

Termo de Consentimento para que um e-mail seja criado no nome da criança. Você autoriza a 

criação deste e-mail que será usado apenas com finalidade pedagógica? 

(   ) Sim 

(    ) Não 
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Rotina e acompanhamento da criança 

 24 - Na sua casa, quantas pessoas estão matriculadas na rede de ensino pública? 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) 4 

(    ) Mais de 4 

  

25 - Nesse contexto de pandemia, com que adulto a criança fica na maior parte do dia? 

(    ) Mãe 

(    ) Pai 

(    ) Avó/avô 

(    ) Tia/Tio 

(    ) Vizinha/vizinho 

(    ) Irmã/Irmão 

 

26 - Quem acompanhará a criança nas atividades educativas sugeridas pela secretaria de 

educação e pela escola? 

(    ) Mãe 

(    ) Pai 

(    ) Irmã/irmão 

(    ) Avó/avô 

(    ) Tia/tio 

OBS: Será importante registrar o telefone da pessoa que acompanhará a criança, caso esta não 

seja a que está respondendo o questionário. Incluir NOME e TELEFONE: 

Resposta curta…………………………………………………………………………………………. 
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27 - Tem algum tema específico que você gostaria que a escola trabalhasse pedagogicamente? 

Por exemplo: cuidados de higiene, organização da rotina das crianças, etc. Esses são exemplos, 

mas as famílias podem sugerir outros temas. 

(    ) Cuidados de higiene 

(     ) Organização da rotina das crianças 

(     ) Regras e combinados com as crianças 

(    ) Como conversar/dialogar diante das diferentes emoções 

 

Queria falar e saber mais um pouquinho de vocês… 

 Nesse momento da ligação, propomos uma conversa/escuta mais leve, aberta, sem a preocupação de 

registrar mas sim de ouvir e acolher… (Registre aqui só o que considerar mais relevante). 

 *Falar um pouquinho de você, professora: expectativas positivas, desafios, motivações… 

*Perguntar sobre a criança, como ela está, o que ela tem feito, se fala da escola e dos colegas, se 

brinca com outras crianças... 

*Perguntar sobre a família, como estão, a rotina, se está passando por alguma dificuldade que queira 

partilhar/falar... 

*Perguntar se a família tem dúvidas, questionamentos, sugestões... 

  

28 - Você conhece alguém da nossa escola que não está no grupo de WhatsApp? (Se sim, pode 

avisar que a escola está entrando em contato!) 

(     ) Sim 

(     ) Não 

  

Caso tenha respondido "Sim" na pergunta anterior, colocar aqui NOME e TELEFONE da pessoa: 

Texto resposta curta ………………………………………………………………………………... 
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29 - Informações complementares que você julgar importantes: 

Texto resposta longa 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 


