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1- APRESENTAÇÃO 

A elaboração deste projeto resultou das necessidades e reflexões sobre os diferentes 

tipos de aprendizagem, buscando o desenvolvimento integral de nossas crianças. Tem como 

objetivo apresentar propostas a serem desenvolvidas na Instituição, apoiando na perspectiva 

de uma educação de qualidade e em tempo integral, buscando promover ações voltadas para 

melhores condições de trabalho, uma prática pedagógica em concordância com o contexto 

atual de maneira a formar cidadãos pensantes e conscientes do seu papel social, como também 

a parceria da escola com a comunidade, tendo em vista que a participação desta última torna-

se essencial no desenvolvimento do cidadão que almejamos. 

A Identidade Pedagógica assumida pela Instituição está em consonância com as 

políticas educacionais determinadas na Carta Magna de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96. Os objetivos e metas a serem alcançados estão baseados nos 

Princípios Norteadores que regem a Educação Infantil fundamentados no Currículo em 

Movimento: 

“Uma sociedade que respeite a diversidade humana e que, 

não obstante, se edifique sob o signo de ideais universais: igualdade, 

cidadania, democracia, justiça, que, por sua vez, contemplam; I) 

Educação para a Diversidade, II) Cidadania e Educação em e para os 

Diretos Humanos e III) Educação para a Sustentabilidade, 

apresentados como eixos transversais do Currículo em Movimento 

da Educação Básica da SEEDF. (BRASIL. 2014, p.17).’’ 

Dessa forma, a função da proposta é delinear o horizonte da caminhada, estabelecendo 

a referência geral, expressando o desejo e compromisso do grupo de elaboração em fazer 

acontecer de fato “o direito de todos a uma educação de qualidade”. Partindo dessa premissa o 

PPP como todo, deve ser compreendido numa perspectiva dinâmica, em constante 

reformulação, ainda que algumas partes (histórico, diagnóstico, princípios, concepções, 

função social e organização do trabalho pedagógico) sejam de durabilidade maior. Por isso 

passa a ser visto como um acordo coletivo envolvendo os diferentes segmentos da 

comunidade escolar, explicitando, o curto, médio e longo prazo as razões e propósitos de seu 

compromisso na formação das crianças do CEPI.  
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Para a construção do projeto contamos com a participação de toda a Comunidade 

Escolar; as famílias colaboraram presencialmente nos encontros dos dias letivos temáticos, 

nas reuniões pedagógicas e eventos realizados pela Escola. Os profissionais da educação 

participaram através das coletivas da coordenação pedagógica, debates realizados entre os 

grupos de monitores, semana pedagógica em preparação para o retorno as aulas e caixa de 

sugestões (Imagem 4), deixada em local visível durante todo ano escolar. 

Também foi aplicada pesquisa com todos os envolvidos no âmbito escolar através do 

Google formulário em que foi possível perceber um pouco mais sobre as famílias atendidas, 

essa pesquisa se deu através de perguntas sobre avaliação de projetos e planejamentos 

realizados no ano de 2021 e início de 2022, tendo em vista as considerações e sugestões de 

cada responsável pela criança nas reuniões e debates com monitores, professores e todos os 

funcionários da escola.  

Como parte do processo de autonomia, as crianças foram ouvidas através de roda de 

conversas, brincadeiras, dinâmicas e desenhos, para descobrirmos juntos a escola que temos e 

a escola que queremos. Nossos estudantes através destas intervenções demostram o que mais 

gostam (Imagem 1 da Professora), o que menos gostam (Imagem 2 de duas crianças brigando) 

e o que querem que tenha na escola (Imagem 3 do urso, que se refere a brinquedo). Por 

acreditar na gestão democrática, concluímos que nossa proposta pedagógica se caracteriza por 

ser uma construção flexível, casando-se com que é definido pela LDB 9394/96 “A Educação 

Infantil constitui-se a primeira etapa da educação básica (Art. 29) E tem por finalidade o 

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

complementando a ação da família e da comunidade”.  

Alguns registros das Ações Pedagógicas: 

Ações pedagógicas 2022 
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4 IMAGEM 

2- HISTÓRICO  

Devido à necessidade da comunidade, visto o grande número de crianças sem creche, em 2014 

a comunidade do Recanto das Emas recebeu o Centro de Educação da Primeira Infância Beija-Flor, 

tendo como finalidade “o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (Art. 29 da LDB, após 

redação dada pela Lei nº 12.796/2013). O atendimento a 112 crianças iniciou-se em 2014, através de 

Convênio entre a Secretaria De Educação Do Distrito Federal (SEDF) e a Associação Beneficente 

Coração De Cristo, posteriormente em 2015, a meta passou a ser de 136 crianças. A contar de 2017 o 

modelo de parceria passa a ser o “Termo de Colaboração” pautado na lei 13019/2014 que estabelece o 

Marco Regulatório Da Sociedade Civil; 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 

termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de 

colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e 

altera as Leis n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de 

março de 1999. (Ementa com redação dada pela Lei nº 13.204, de 

14/12/2015) 
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No ano de 2018, na sala originalmente feita para ser a brinquedoteca é criada a 9ª 

turma, momento em que o quantitativo passa a ser de 150 estudantes. Em 2020 após 

mudanças no plano de trabalho e nova proposta de enturmação passamos a receber 174 

crianças, quantidade que se mantem atualmente. Desde sua inauguração o CEPI atende em 

período integral (10 horas diárias), oferecendo 05 refeições ao dia (café da manhã, colação, 

almoço, lanche e jantar), assim como todo material pedagógico e de higiene necessário para a 

permanência das crianças na creche, seguindo as recomendações das Diretrizes pedagógicas. 

2.1 Constituição Histórica 

A inauguração oficial do CEPI- Beija Flor ocorreu em 26 de maio de 2014, a estrutura 

física e o mobiliário para o funcionamento foram entregues pelo Governo do Distrito Federal 

e à mantenedora ficou o encargo de contratação de funcionários e administração do trabalho 

financeiro e pedagógico do local, atendendo a 112 crianças de 0 a 5 anos. A primeira diretora 

do CEPI foi Veronica Castro Bueno, permanecendo no cargo até o final de 2016. O CEPI 

Beija Flor atua atendendo crianças e a sua comunidade há 8 anos. Como vem sendo apontada 

nesta proposta, uma das principais características da administração escolar, é a busca por 

trazer a comunidade para dentro das ações da instituição e para contribuir com o 

desenvolvimento da sociedade.  

No primeiro dia letivo em quinze de fevereiro 2017, assume como diretora 

pedagógica: Bruna Castro de Souza Vaz prosseguindo até os dias atuais. No segundo semestre 

do mesmo ano aconteceu a alteração no regime de parceria de “Convênio” para: Termo de 

Colaboração, embasado na Lei nº 13.019/2014, denominada de Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Mudanças que permitem um processo de 

construção do conhecimento significativo, favorecendo aos educadores e alunos uma 

flexibilidade em atender a subjetividade do ensino e da aprendizagem. 

Em 2018 o ano letivo iniciou-se em 15 de fevereiro, com alterações na enturmação, o 

que nos trouxe 24 crianças a mais, e com isso, passamos a atender 150 crianças. Para tanto 

acorreu a adaptação da videoteca em sala de aula (maternal II “C”), a antiga sala de 

informática passou a ser o espaço utilizado para a nova brinquedoteca. Ainda em 2018, 

seguindo o plano de ação da coordenação pedagógica, foram executados estudos sobre o 

currículo em movimento, partimos para discussão em grupo sobre a importância do currículo 
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como base para o nosso trabalho pedagógico, ocorreram alguns projetos muito importantes, 

como: Alimentação saudável, “Brincando com os alimentos”; VI Plenarinha; O universo do 

Brincar; Circuito de Ciências, “Ciência para redução das desigualdades”; Projeto Literário, 

“proporcionando para as crianças uma imensa riqueza de imaginação”.  

Em dois mil e dezenove o trabalho começou com a semana pedagógica, nos dias 04 a 

11 de fevereiro, foram realizadas diversas atividades como: reuniões para orientações, 

planejamentos de aulas, oficinas teatrais, musicalização, palestras e decoração de toda escola 

para a tão esperada chegada das crianças. Em 11 de fevereiro aconteceu o primeiro dia letivo, 

já com a implementação do projeto adaptação e inserção nas duas primeiras semanas, onde as 

individualidades de cada criança foram observadas e diante da necessidade tiveram o horário 

de aula reduzido para que esse período de separação dos pais acontecesse de forma gradativa 

e tranquila.  

A primeira reunião de apresentação da nova equipe de funcionários da instituição foi 

realizada no dia 02 de março para a comunidade escolar, na oportunidade realizamos o dia 

letivo temático apresentando o PPP da escola, regras internas e rotinas diárias. Durante o ano, 

através da escuta sensível das crianças, levantou-se a necessidade da realização de algumas 

melhorias nos espaços, como: diferentes cantinhos de brincadeiras, ornamentações e espaços 

pensados para melhor desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

No início do ano letivo de 2020 as alterações pensadas no ano anterior começaram a 

ser realizadas, foram realocados em alguns espaços, prateleiras, varal de atividades, ganchos 

de toalhas, quadros magnéticos, estantes para materiais diversos, cortinas de tecidos entre 

outros. Neste ano, foi implantado o projeto por nome, “Quer brincar? Esse projeto consistiu 

em levantar ideias e sugestões de todos os envolvidos para melhoria dos espaços. Tal ação 

motivou a compra de brinquedos diversos para cada idade, jogos com todas as linguagens, 

materiais para planejamentos de aulas, livros para conhecimento de cada especificidade da 

educação infantil, ornamentação diferente à altura das crianças usando vinil para que elas 

sejam livres em tocar, espelho para todas as salas de aulas e brinquedos específicos para 

realização de cada cantinho escolhido pelos professores junto às crianças.  

Ao iniciar o ano letivo de 2020, a equipe gestora do CEPI, recebeu na instituição os 

responsáveis pelas 98 crianças novatas matriculadas neste ano. A reunião foi dividida por 
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turma, com objetivo de estreitar os laços e conhecer de perto cada responsável. Realizamos a 

visitação nos ambientes do CEPI apresentando cada espaço pensado como: Solário, lactário, 

sala de aula com seus cantos de atividades, refeitório, videoteca/brinquedoteca, espaço 

externo, banheiros infantis e pátio. Na reunião realizamos a entrega de dois conjuntos de 

uniformes de calor e um de frio e agendas escolares para todos. A equipe toda foi apresentada 

para os pais. Foi ressaltado a necessidade do projeto acolhimento e inserção pois a maioria 

das crianças estavam vindo diretamente do lar, no qual demonstravam necessidade em estar 

com os pais. "Aos poucos foram sendo acalmados e afetivamente acolhidos pelos colegas de 

maneira que se aconchegavam uns com os outros."  

A instituição manteve o atendimento presencial até 18-03-2020 a partir desta data, 

houve o encerramento das aulas presenciais em decorrências as medidas de prevenção ao 

COVID-19. Em 19 de março de 2020 as aulas foram suspensas em decorrência do Decreto nº 

40.539 de 19 de março de 2020 outros decretos como o nº 40550 de 23 de março 2020, 

Decreto nº40583 de 01 de abril de 2020 e Decreto nº 40817 de 22 de maio de 2020, 

mantiveram as atividades escolares presenciais suspensas durante todo ano letivo pelo risco a 

saúde pública, devido a Pandemia Mundial. Do dia 19 de março ao dia 11 de julho as 

profissionais de educação mantiveram contato com as crianças por meio de WhatsApp com 

vídeos e atividades baseadas no currículo em movimento e demais documentos norteadores, 

para a manutenção dos vínculos com as crianças e famílias.  

Após o segundo semestre de 2020, aos dias 12 de julho iniciaram-se as aulas remotas, 

de acordo com a portaria nº132/2020, no DODF nº108 de 09/06 de 2020, com fundamento no 

parecer nº 472020 CEDF, que validou o plano de Gestão Estratégica para a realização das 

atividades pedagógicas não presenciais na rede pública de Ensino do DF, nas quais foram 

utilizados diferentes meios tecnológicos como recursos de intermediação entre escola/ família. 

Neste período foram utilizadas plataformas online, para que as aulas pudessem atender as 

crianças no âmbito de suas residências.  

"Assim começaram os desafios para a realização das aulas via Meet e a busca por 

maneiras de inserir as crianças e obter a participação nas aulas e atividades propostas. 

Algumas crianças acessaram o google sala de aula, outras tiveram acesso alternado com 

WhatsApp e chamadas de vídeo. Para os responsáveis que não tinham acesso à internet, a 

escola disponibilizou atividades impressas, que podiam ser retiradas presencialmente, 
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seguindo todas as recomendações e cuidados de prevenção. Para inclusão das crianças com 

baixo índice de participação, foram realizadas intervenções, como ligações telefônicas uma, 

duas a três vezes na semana em horários diferentes de acordo com a necessidade de cada 

turma. Devido as alterações no calendário escolar, o ano letivo 2020 foi encerrado em 29-01-

2021. 

Em 18 de junho de 2021, recebemos oficialmente o documento (circular n°15/2021 – 

SEE/SUPLAV) considerando a portaria n° 498, de dezembro de 2020, que em seu Art. 1° 

aprovou os calendários escolares para o ano letivo de 2021, onde as aulas podem ser 

ministradas de forma presencial, híbrida ou remota garantindo o “continuum curricular” do 

ano letivo de 2020 que se estendeu para o ano civil de 2021, considerando o planejamento de 

volta as aulas que deve preconizar três frentes: o acolhimento, as avaliações diagnosticas para 

identificar os níveis de aprendizagens dos estudantes, e o planejamento de intervenções, a 

reorganização do espaço físico e adoção das medidas de higiene necessárias para evitar a 

contaminação pelo novo Coronavírus, causador da COVID-19.  

A demanda de atendimento foi mantida em 174 crianças, a semana pedagógica 

ocorreu de 03 a 05 de março, as aulas iniciaram em 08-03-2021, pela plataforma Google sala 

de aula, de forma remota com a continuação das medidas adotadas em prevenção a pandemia 

mundial, COVID-19. A primeira reunião pedagógica do ano, assim como as dinâmicas, 

formações e palestras para a construção conjunta do PPP, foram realizadas remotamente 

através dos meios digitais disponíveis, ocorreram em 12-03-2021 pelo Meet, contamos com a 

participação de toda a comunidade escolar. 

O ano de 2022 teve início com a semana pedagógica de 02 a 09 de fevereiro, momento 

que foi utilizado para Formação dos profissionais de educação e organização dos espaços para 

o acolhimento das crianças logo na semana seguinte, com o início das aulas em 10-02-2022. 

Para o momento de Formação foram abordados os seguintes temas: 

Pauta Semana Pedagógica Data:    02 a 09 /02/2022 

Diretora: Bruna Castro 

Coordenadora: Érica Moreira  

QUARTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2022 

Acolhimento dos professores e demais profissionais da Educação Infantil. 

● Intencionalidade: propiciar ambiente acolhedor e dialógico, bem como retomar as normas de 

funcionamento da unidade escolar, considerando os protocolos de retorno às aulas e as 

orientações sobre as medidas sanitárias vigentes. 
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Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar 

● Intencionalidade: apropriar-se das orientações para elaboração do Projeto Político-

Pedagógico - PPP, bem como os projetos norteadores das ações pedagógicas na Educação 

Infantil. 

● Explanação dos Projetos desenvolvidos na Instituição 

● Historicidade da I.E. 

● Caracterização física da I.E 

● Diagnóstico da realidade Escolar 

RIE - Relatório de Execução 

● Explanação do Documento 

● Processo de distribuição de turmas 

● Planejamento anual das ações, revisitação dos Projetos Pedagógicos das Instituições 

Educacionais Parceiras. 

QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022 

Eixos integradores do Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil: 

● Educar, brincar, cuidar e interagir. 

Intencionalidade: explorar as possibilidades de trabalho pedagógico da Educação Infantil, a partir dos 

eixos integradores no cotidiano escolar, e das especificidades das escolas do Campo. 

Material de apoio: 

●  Vídeo: Programa Diretrizes em Ação - Brincar e Cuidar Muitas interações. (“Programação – 

Secretaria de Estado de Educação”) 

● Roda de Conversa: Reflexão a respeito do significado de uma “educação cuidadosa” na 

Educação Infantil. 

● Leitura e discussão: Currículo em Movimento da Educação Infantil, seção 06, páginas 27-32. 

As especificidades das Instituições Parceiras da Educação Infantil. 

Intencionalidade:  

● Refletir sobre o funcionamento interno das instituições parceiras no que se refere ao âmbito 

pedagógico e financeiro. 

● Refletir sobre o papel dos profissionais que atuam nas instituições parceiras, bem como das 

comissões gestoras e dos coordenadores intermediários. 

Material de apoio:  

● Diretrizes Pedagógicas e Operacionais das Instituições Parceiras que ofertam 

Educação Infantil. 

Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar 

Intencionalidade: elaborar os eixos estruturantes do PPP da Unidade escolar. 

Material de apoio:   

A partir da discussão iniciada no matutino, buscar estratégias para o 

planejamento e elaboração do PPP 

Material de apoio: 
● Caderno da Plenarinha  

● Caderno do Brincar 

● Caderno Guia do Projeto Alimentação 

Projeto Político Pedagógico da unidade escolar - Plenarinha 2022: “Criança arteira: faço arte, 

faço parte”. 

Intencionalidade: apresentar o tema da Plenarinha 2022, “Criança arteira: faço arte, faço 

parte”, e avaliar as possibilidades de inclusão do tema nas ações desenvolvidas pelo PPP 

da escola. 

Material de apoio:  

● A criança e a arte: busca e encontro 

● Da criança arteira à arte crianceira: possibilidades no trabalho pedagógico com as artes na 

Educação Infantil, uma reflexão sob a perspectiva histórico-cultural. 

SEXTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2022 
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Atualização de Matriz Anual, PPP e a Coordenação Pedagógica 

Intencionalidade: promover a continuidade da elaboração do PPP da unidade escolar, alinhada à 

reflexão sobre a importância da coordenação pedagógica como espaço de estudo, planejamento e 

avaliação. 

● Elaboração de cronograma para a construção do PPP. 

● Definição de temáticas e elaboração de cronograma de estudo nas coordenações pedagógicas. 

Material de apoio:  

Orientação Pedagógica Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas escolas. 

Continuação do Matutino 

Confecção do Planejamento do 1º Bimestre 

SEGUNDA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2022 

Avaliação Diagnóstica na Educação Infantil. 

Intencionalidade: refletir sobre a importância da avaliação diagnóstica. Roda de Conversa: 

levantamento de estratégias para conhecer a realidade da escola e das crianças, a fim de subsidiar a 

elaboração de instrumentos para a avaliação diagnóstica, em consonância com as especificidades da 

Educação Infantil. 

Material complementar: 

● Avaliar: processo sensível, sistemático e cuidadoso. Currículo em Movimento Educação 

Infantil, Seção 14, páginas 53-55. 

● Indicadores de Qualidade da Educação Infantil - páginas 7 - 13. 

● O processo de Avaliação. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, capítulo 10, páginas 95-96. 

● Transição Escolar: trajetórias na Educação Básica do Distrito Federal. Caderno Orientador. 

Organização dos espaços pedagógicos 

Intencionalidade: planejar estratégias integradas, que oportunizem a aprendizagem nos diferentes 

campos de experiências da Educação Infantil. 

Material de apoio:  

● A organização das experiências de aprendizagem na proposta curricular, páginas 93-95. 

Revisão Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 

TERÇA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2022 

A realidade pedagógica na Educação Infantil e organização dos espaços pedagógicos. 

Intencionalidade: promover a socialização de experiências relativas aos conceitos de crianças e 

infâncias, por meio de estudos do Currículo em Movimento do Distrito Federal Educação Infantil e 

dos Indicadores de qualidade da educação infantil pública, destacando o papel das famílias na escola e 

a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. 

● "Roda de conversa: discutir sobre as diferentes possibilidades para o atendimento de bebês e 

crianças, considerando a indissociabilidade entre as emoções, a atividade intelectual, a 

vinculação com as famílias e o trabalho pedagógico." (“Programação – Secretaria de Estado 

de Educação”) 

Material de apoio: 

● Crianças e Infâncias (Com) vivendo na Educação Infantil. Currículo em Movimento 

● Educação Infantil, seção 05, páginas 22-26. 

● Indicadores de Qualidade da Educação Infantil - Meta 4 - Currículos, Interações e Práticas 

Pedagógicas e Meta 5 - Integração com a família e a comunidade, páginas 26-34. 

● A organização das experiências de aprendizagem na proposta curricular, páginas 93-95. 

Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

● Crianças e Infâncias (Com) vivendo na Educação Infantil. Currículo em Movimento Educação 

Infantil, seção 05, páginas 22-26. 

Transtornos na Educação Infantil (Tema: “Qual o cenário que você está construindo para um 

NOVO TEMPO? Perfis comportamentais para a educação”) 

TEA, Dislexia, TDAH 
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Momento de Debate 

Intencionalidade: mobilizar a equipe para o debate sobre a retomada das atividades presenciais, a 

partir de uma reflexão coletiva da temática desenvolvida na palestra. 

● Ao recepcionar as crianças, quais estratégias podemos utilizar para acolhê-los não só 

fisicamente, mas, sobretudo, emocionalmente? 

● Como esse acolhimento pode possibilitar o fortalecimento de emoções e a criação de 

estratégias que viabilizem a permanência da criança no contexto escolar e suas efetivas 

aprendizagens? 

● Como fazer a diferença na vida das nossas crianças para que eles frequentem a escola, lá 

permaneçam e tenham aprendizagens efetivas? 

QUARTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022 

Organização das Salas de Aula 

 

Alguns registros da Semana Pedagógica: 

Semana Pedagógica 2022 

 
 

 

 
 

  

 Ainda pensando nos cuidados e prevenção em decorrência a Pandemia mundial do 

COVID-19, as reuniões de início de ano foram divididas por seguimento, sendo assim: a 

reunião dos berçários ocorreu em 24-02; dos maternais 1 e 2 em 23-02 e a reunião dos 

Períodos em 25 de fevereiro. Esse momento de encontro com a comunidade escolar foi 

utilizado para a participação dos responsáveis na construção deste Projeto Político 

Pedagógico. Durante os primeiros quinze dias letivos foi desenvolvido o projeto de 

acolhimento e inserção para ambientação das crianças e seus responsáveis, tanto ao retorno 
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efetivo das aulas presenciais, quanto para aqueles alunos que apresentaram necessidades mais 

afetivas e atenção especializada. 

2.2 Caracterização Física Da Escola 

 Para o funcionamento da instituição e o desenvolvimento das atividades a Escola 

dispõe de excelente estrutura física composta por 

Quantidade Descrição  

09 salas de aulas sendo quatro com banheiros e uma adaptada da videoteca, 

01 pátio com área coberta; 

01 sala de informática; 

01 anfiteatro; 

02 banheiros (masculino e feminino) para as crianças; 

02 banheiros (masculino e feminino) para as crianças com necessidades especiais; 

03 salas para rede, energia e telefone; 

01 sala da direção; 

01 sala de secretaria 

01 sala de coordenação; 

01 sala de professores; 

02 banheiros (masculino e feminino) para professores e direção; 

01 sala de almoxarifado; 

01 hall de entrada; 

01 lavanderia; 

01 depósito para material da lavanderia; 

01 depósito para material de limpeza; 

01 cozinha, dois depósitos para material de cozinha; 

01 copa, 

01 lactário, bebedouros; 

02 banheiros (masculino e feminino) para os funcionários; 

01 parque de areia 

01 Estacionamento 

 
2.3 Dados de Identificação da Instituição  

Nome: Centro de Educação da Primeira Infância Beija Flor 

Endereço: Qd 107 conjunto 08 lote 01 

CEP: 72601309 Telefone: 61 30817602 Código INEP: 53016173 
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E-mail: beijaflorcrermas@gmail.com 

Administração: Associação Beneficente Coração de Cristo 

Processo: 0080.008478/2017 Termo de Colaboração 151/2017 SEEDF 

 

2.4 Atos de regulação da Instituição educacional 

Segundo a Resolução nº 2/2020-CEDF, publicada no DODF nº 242, de 24 de 

dezembro de 2020 e republicada no DODF n° 49, de 15 de março de 2021. (Alterada pela 

Resolução nº 1/2021-CEDF. Publicada no DODF nº 30, de 12 de fevereiro de 2021), que 

estabelece normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito 

Federal, Atos de regulação:  

“Art. 209. Ato de regulação é a aplicação da norma para o 

efetivo funcionamento da instituição educacional no 

sistema de ensino do Distrito Federal.” (Resolução nº 

2/2020-CEDF) 

O Conselho De Educação Do Distrito Federal (CEDF), na resolução 02/2020, em seu 

capítulo IV resolve a cerca Das Parcerias Institucionais: 

Art. 93. A parceria entre instituições credenciadas deve ser 

formalizada e submetida ao setor competente da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, desde que:  
I - Estejam previstos em seus documentos organizacionais; 
II - Estejam previstos os critérios avaliativos adotados pela 

instituição parceira; 
III - assegure:  
a) publicização para a comunidade escolar dos critérios 

pedagógicos adotados; 
b) docentes que atuarão na instituição parceira, 

devidamente habilitados em cursos de licenciaturas ou de 

formação de professores, nos termos previstos na 

legislação vigente; 
c) direitos de aprendizagem do componente curricular, de 

acordo com o previsto na Base Nacional Comum 

Curricular;  
d) controle de frequência e de resultado ou relatório de 

avaliação; 
e) promoção para o ano, série ou etapa seguinte, conforme 

critérios estabelecidos pelo conselho de classe da 

instituição educacional, independente do resultado obtido 

na instituição parceira. 

Dentro destes padrões, a instituição atende crianças de 0 a 5 anos para o cumprimento 

das demandas educacionais garantidas pela Constituição Federal (CF) de 1988 - é dever do 

Estado e é ofertada em creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos), em jornada de 

tempo integral, não noturno e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 12.796/2013, estabelece no art. 4° que o dever do Estado 

mailto:beijaflorcrermas@gmail.com
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com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de oferta obrigatória e 

gratuita de Educação Básica a partir dos 4 anos de idade, restando a creche, ainda, como uma 

opção da família. 

As portarias legais de instauração e permissão do funcionamento podem ser 

verificadas no Diário Oficial do Distrito federal, a contar:  

PORTARIA Nº 97, DE 06 DE MAIO DE 2014.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 172, do Regimento Interno, aprovado pelo 

Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009, RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a criação do CENTRO DE EDUCAÇÃO 

DA PRIMEIRA INFÂNCIA BEIJA- -FLOR, localizado na 

Quadra 107 Conjunto 08 Lote 01 – Recanto das Emas, 

vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Recanto 

das Emas. Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data da 

sua publicação. MARCELO AGUIAR 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/2014. 

Processo: 080.002983/2014 - Partes: SEDF, 

CNPJ 00.394.676/0001-07, e ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO, CNPJ 

15.240.878/0001-71 - Assinatura: 01/05/2014.- Vigência: 

01/05/2014 até 31/12/2014. – Valor total do Convênio: R$ 

1.731.072,00 (um milhão, setecentos e trinta e um mil e 

setenta e dois reais). – Objeto: Gestão do Centro de 

Primeira Infância Arara-canindé, Quero-quero e Beija Flor 

para atendimento na Educação Infantil – primeira etapa da 

Educação Básica – de 336 (trezentos e trinta e seis) 

crianças, na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de 

idade, em jornada de tempo integral. – Assinantes: p/ 

SEDF: Marcelo Aguiar dos Santos Sá – CPF: 

XXX.571.291-XX p/ Associação Beneficente Coração de 

Cristo: Valdemir José dos Santos – CPF: XXX.039.115-XX 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO Nº 16/2014  

Processo: 080.002983/2014 - Partes: SEEDF, CNPJ 

00.394.676/0001-07, e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

CORAÇÃO DE CRISTO, CNPJ 15.240.878/0001-71 - 

Assinatura: 30/12/2015 - Vigência: 01/01/2016 até 

31/12/2016 - Valor total do Termo: R$ 3.146.976,00 (três 

milhões, cento e quarenta e seis mil e, novecentos e setenta 

e seis reais) - Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do 

Termo de Convênio nº 16/2014 para 01/01/2016 até 

31/12/2016, a alteração do caput da Cláusula Segunda - Do 

Objeto para, tão somente, alterar o número de páginas do 

novo Plano de Trabalho e sua respectiva aprovação, a 

alteração da Cláusula Terceira - Do Atendimento e 
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alteração do caput e da Subcláusula Única da Cláusula 

Sexta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros - 

Assinantes: p/ SEEDF: JÚLIO GREGÓRIO FILHO - CPF: 

114.516.971-15 p/ ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

CORAÇÃO DE CRISTO: VALDEMIR JOSÉ DOS 

SANTOS SILVA - CPF: 621.039.115-04. 

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO Nº 151/2017  

Processo: 080.008.478/2017 - Partes: Secretaria de Estado 

de Educação do DF, CNPJ 00.394.676/0001-07 e a 

Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO, CNPJ 

15.240.878/0001-71 - Assinatura: 08/02/2022 - Vigência: 

até 08/02/2023 ou até a conclusão de novo Chamamento 

Público – Valor total do termo: R$ 1.677.854,16 (um 

milhão, seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) – cujo objeto 

é a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração – 

Assinantes: p/ SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN 

PARANAGUÁ FRAGA – CPF: ***825.***-91, p/ 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE 

CRISTO: FARLEI ANTONIO DOS SANTOS – CPF: 

***.466.***-36. 
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3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Para o diagnóstico da realidade da comunidade onde nossas crianças estão inseridas, foi 

encaminhado para as famílias formulário digital contendo questionário socioeconômico e 

escolar. foram encaminhadas 16 perguntas a saber: 

1. Quantas crianças sob sua responsabilidade estão matriculadas na instituição no CEPI 

Beija Flor? 

2. Qual e ou/ quais a (s) idade (s) dessa (s) criança (s) sob sua responsabilidade que está 

(ão) matriculada (s) na instituição? 

3. Com quem o aluno reside?  

4. Quantas pessoas residem na mesma casa? Quantas pessoas estão trabalhando/ 

empregadas em sua família? 

5. Qual é a faixa de renda mensal de toda a família?  

6. A família recebe algum benefício/auxílio social?  

7. Caso a resposta seja sim, marque as opções a seguir. 

8. Qual é o tipo de residência da sua família?  

9. O aluno(a) reside no recanto das emas? Se não, em qual lugar possui residência? 

10. Marque seu grau de instrução: 

11. Você está satisfeito com o serviço ofertado pela instituição? 

12. A instituição parceira tem oferecido o atendimento proposto? 

13. A instituição parceira educacional cumpre, integralmente, o calendário escolar 

estabelecido pela SEDF? 

14. Você percebe se a instituição parceira, acolhe, integra e faz adaptações necessárias 

para o atendimento e desenvolvimento de crianças com necessidades educacionais 

especiais/ deficiência? 

15. Deixe aqui, sugestões, reclamações ou elogios. 

 

3.1 Características Sociais, Econômicas e Culturais Da comunidade 

Em resposta ao questionário aplicado é possível perceber que a maior parte das 

famílias são constituídas por pai e mãe (57,9%), sendo estes os responsáveis pelo cuidado das 

crianças. Entretanto um percentual alto de 36,8%, tem apenas a Mãe como responsável pela 

criança. 
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Segundo o levantamento Grande parte das famílias são constituídas por três ou quatro 

pessoas, porém um número alto de famílias (26,3%), tem sua formação com quatro ou mais 

membros, tal fato chama a atenção para necessidade de aplicação de políticas públicas, assim 

com execução de um trabalho interdisciplinar como os demais instrumentos do governo 

como: Conselho Tutelar, CRAS e CREAS, haja vista o elevado número de famílias onde 

nenhum de seus membros se encontra empregado (19,7%). 
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Os resultados também revelam que 59,2% das famílias vivem com renda de até um 

salário-mínimo, além de 65,8% da comunidade receber um ou mais dos seguintes benefícios 

sociais: Bolsa família, Auxílio emergencial, Prato cheio, Renda emergencial do GDF, DF sem 

miséria e outros. 
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Outro dado importante revelado pelo formulário é que mesmo com uma renda de até 

um salário-mínimo, a maior parte das famílias pagam aluguel. 

 

Os dados lentados mostram a realidade social da comunidade atendida pelo CEPI 

Beija Flor, é possível através delas delinear ações necessárias e interações ao decorrer do ano 

letivo, tanto com a Comunidade Escolar quanto com os demais órgãos da rede de proteção à 

criança. 

4- FUNÇÃO SOCIAL 

A função social da escola vai muito além da mera transmissão do conhecimento, uma 

vez que através do seu papel ativo na formação da criança, é possível transformar a realidade 
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e a sociedade atuais resgatando os valores e afirmando os direitos sociais. A Instituição busca 

construir e promover a educação para a convivência social e a sustentabilidade de valores 

como: honestidade, respeito, amor, amizade, ética, solidariedade, comprometimento gratidão, 

bondade, senso crítico, acolhimento e tolerância. Para isso, a escola planejou desenvolver 

ações, projetos e programas que possibilitem o desenvolvimento de uma cultura de novas 

competências educacionais. Isso com o compromisso social de ir além da simples transmissão 

do conhecimento, preocupando-se em levar a criança as informações para o seu 

desenvolvimento individual e social, promovendo o ensino de forma eficiente e eficaz. 

Nosso objetivo é incentivar o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, moral e 

social das crianças. No entanto para que a escola possa garantir o acesso a uma educação de 

qualidade para essas crianças, deve-se investir em tarefas partilhadas com todos que estão 

envolvidos no processo educacional assim oportunizando a formação da criança, por meio de 

valores éticos e educacionais, a fim de que se alcance um aprendizado significativo, tornando-

5-6-os assim cidadãos conscientes dos seus direitos, deveres e responsabilidades sociais. 

Para formar um cidadão capaz de atuar na sociedade, esta Instituição busca ser 

democrática e transformadora, garantindo o acesso a todos, como também a apropriação do 

conhecimento da formação de valores e atitudes que tornem as crianças membros ativos e 

úteis à comunidade. Para tal, propomos uma educação direcionada para os quatro tipos 

fundamentais de educação:  

a) Aprender a conhecer (adquirir instrumentos de compreensão); 

b) Aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente) 

c) Aprender a viver juntos (cooperação com os outros em todas as atividades 

humanas). 

d) Aprender a ser (conceito principal que integra todos os anteriores). 

Estas quatro vias do saber, na verdade, constituem apenas uma, dado que existem 

pontos de interligação entre elas, eleitos como os quatro pilares fundamentais da educação. 

Portanto realizando essas funções o coletivo escolar cumprirá sua ação pedagógica de forma 

sistemática e organizada. A Instituição centrada na criança, como sujeito de educação, 

expressa em seu objetivo educacional a importância da infância para o desenvolvimento do 

ser humano. Pois reconhece a amplitude do seu espaço educativo, aberto a todas as crianças. 
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Nesse sentido, são oferecidos os organizamos para apoiar o desenvolvimento, promover a 

aprendizagem, mediando o processo de construção de conhecimentos e habilidades, por parte 

da criança, procurando ajudá-la a ir mais longe possível nesse processo. 

7- PRINCÍPIOS 

5.1 Princípios Da Educação Integral 

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral 

com o qual o CEPI- Beija Flor dialoga, concorda com a BNCC, no que se refere e estar 

comprometida com à construção intencional de processos educativos que promovam 

aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 

estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as 

diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar formas 

de existir. 

Concordando com a BNCC a instituição afirma seu compromisso com a educação 

integral: 

“Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar 

à formação e ao desenvolvimento humano global, o 

que implica compreender a complexidade e a não 

linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 

visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão 

intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. 

Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e 

integral da criança, do adolescente, do jovem e do 

adulto – considerando-os como sujeitos de 

aprendizagem – e promover uma educação voltada ao 

seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 

pleno, nas suas singularidades e diversidades. "Além 

disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de 

democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática 

coercitiva de não discriminação, não preconceito e 

respeito às diferenças e diversidades.”" 

(“Entendendo os fundamentos pedagógicos da 

BNCC - Base Educom”) (BRASIL, BNCC, pg 

14) 

5.2 Princípios Epistemológicos  

Segundo Santos, B. (1996), o PPP deve ser um projeto emancipatório baseado em um 

perfil epistemológico que abriga um conflito. O conflito é visto, aqui, ocupando o centro de 

toda experiência pedagógica emancipatória. 
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“O princípio da unidade entre pensamento e ação é 

correlato à busca intencional da convergência entre 

teoria e prática na ação humana. A relação entre 

teoria e prática se impõe, assim, não apenas como 

princípio metodológico inerente ao ato de planejar as 

ações, mas, fundamentalmente, como princípio 

epistemológico, isto é, princípio orientador do modo 

como se compreende a ação humana de conhecer uma 

determinada realidade e intervir sobre ela no sentido 

de transformá-la” (BRASÌL, DCN, pg 216).  

Os princípios que norteiam a instituição baseiam-se no Currículo em Movimento da 

Educação Básica da Educação Infantil, na perspectiva da integridade, ao considerar a criança 

como um ser indivisível, inteiro e único. O trabalho basear-se em princípios destacados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, nos aspectos éticos, políticos e 

estéticos, tendo o cuidado e a ação educativa das crianças como foco da sua prática, 

embasados na ética, na moralidade, responsabilidade, ludicidade, formação profissional, nas 

interações sociais, visto que a educação infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 até 5 anos em seus aspectos físicos, 

intelectual, psicológico e social, completando a ação da família. 

Os princípios éticos se referem à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

identidades e singularidades. A conduta ética, moral e as interações sociais propiciam um 

crescimento voltado para valores essenciais na convivência escolar e na sociedade. É 

necessário criar situações que as crianças possam aprender a dialogar e a ouvir, a ajudar ao 

próximo e pedir ajuda, a brincar e dividir o brinquedo, pois se acredita que para ter um bom 

desenvolvimento é necessário o entendimento da dinâmica das atividades mediadas 

socialmente.  

Os princípios políticos se referem aos direitos garantidos à cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia. A criança produtora e consumidora de cultura é 

participante da vida social, com a cultura e com ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

O trabalho da nossa Instituição é focado na criança como um ser pensante que precisa exercer 

sua cidadania. Através de atividades que estimulem sua autonomia e respeito à democracia. 

Desde sua entrada na escola a criança é incentivada através do exemplo a tratar as pessoas 

com educação, a respeitar a diversidade humana. As crianças são o principal fator de 

diversidade dentro do grupo geracional.   
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Os princípios estéticos referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, a 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da criança 

com as manifestações artísticas oportuniza o desenvolvimento da imaginação, de habilidades 

criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens a partir de 

estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos 

saberes. 

Pautado também nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em conformidade com o 

Projeto Político Pedagógico das escolas Públicas do Distrito Federal, e com a LDB nº 

9394/96, o CEPI Beija Flor, adotou os seguintes princípios como norteadores em sua prática:  

a) De liberdade: O educando será preparado para refletir e questionar de acordo com 

sua realidade de vida.  

b) Da cooperação: O educando será preparado para interagir, trocar experiências, 

adquirir o espírito crítico, através de trabalhos em grupo e debates.  

c) Do diálogo: A comunicação entre educador e educando será uma constante, dentro 

da sala de aula e fora dela, propiciando o espaço para debate de ideias, dúvidas, 

anseios etc.  

d) Do processo contínuo: O trabalho educativo deve ser adequado de forma a 

permitir o desenvolvimento contínuo do educando numa perspectiva 

interdisciplinar.  

e) Das diferenças individuais e socioculturais: É de fundamental importância que o 

ambiente escolar traduza a compreensão de que todos os seres humanos são 

semelhantes enquanto espécie, porém diferentes na sua formação e 

individualidade. Cada ser humano é ímpar e precisa ser assim compreendido, não 

importando cor, raça, credo, condição socioeconômica, diferenças físicas e 

mentais, capacidades, facilidades e dificuldades de cada um.  

f) Da transformação social: é importante que a escola veja os educandos como 

indivíduo em formação, que não estão prontos, entendendo-os como seres em 

processo de desenvolvimento de suas potencialidades, opiniões e valores. 

Para que esses princípios sejam estabelecidos e cumpridos de forma eficaz, fazemos 

reuniões com os professores, monitores onde se discuti e executa planejamentos definindo a 

melhor maneira de trabalhar esses princípios. Começando pela relação entre professor e 

monitor, onde é motivado um vínculo de cumplicidade, afeto, diálogo e harmonia, para 
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desenvolver um trabalho de qualidade, o trabalho com as famílias é de grande importância, 

pois nele é possível identificar os adultos que são os responsáveis diretos pelas crianças e com 

eles a escola precisa estabelecer fortes laços de confiança no sentido de compartilhar valores e 

procedimentos para fazer da educação infantil uma ação de complementaridade, para isso, é 

feito reuniões com os pais e ou responsáveis pelas crianças, buscamos promover atividades 

onde a escola e as famílias trabalhem juntas. 

8- MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS. 

Missão: 

Construir, organizar e valorizar, dentro da realidade infantil, o desenvolvimento físico, 

intelectual e emocional da criança contemplando a participação da família nesse processo. 

Objetivos Gerais: 

Desenvolver práticas pedagógicas educacionais que contemplem os eixos norteadores 

da educação infantil: Educar, o cuidar, o brincar e o interagir, favorecendo a aprendizagem 

que valorize a diversidade, sustentabilidade e a construção da identidade e autonomia da 

criança por meio das interações sociais.  

Objetivos Específicos: 

Promover situações de aprendizagem em que as crianças possam expressar seus 

sentimentos e percepção do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, por meio da 

constante orientação do conhecimento buscando aprender sobre o desenvolvimento da 

criança, sua forma de ver e sentir o mundo, criando oportunidades para que manifeste suas 

ideias, sua linguagem, seus sentimentos, sua criatividade, suas reações, suas relações sociais e 

sua imaginação. 

Oferecer condições pedagógicas de trabalho que valorizem a diversidade e 

sustentabilidade; através de busca da criatividade como estratégia permanente da prática 

educativa oferecendo às crianças um ambiente com espaços e materiais que propiciem 

desafios e diferentes manifestações infantis, potencializando assim sua expressão por meio de 
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diferentes linguagens, movimentos, imaginação, criatividade, emoções, socialização, 

autonomia, conhecimento de mundo, pensamentos e sentimentos. 

Favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, 

social, perceptivo- motor, respeitando seus interesses, suas necessidades e cumprindo as 

funções de educar e cuidar, brincar e interagir; atuando com uma boa interação, estabelecendo 

um trabalho conjunto com outros profissionais de modo integrado e relacionar o ato de educar 

e ensinar de maneira responsável de forma a reconhecer a criança como um ser inteiro. São 

características que o professor deve cultivar de maneira ética, respeitando os demais 

profissionais, as crianças e as famílias. 

Promover a interação entre a família e creche por meio de atividades que propiciem a 

participação dos pais para além das reuniões de pais, mas também no desenvolvimento de 

atividades de interação com as crianças nos projetos trabalhados no decorrer do ano letivo; 

Possibilitar às crianças o acesso a recursos materiais e humanos, que lhe estimulem o 

desenvolvimento psicoafetivo, cognitivo, social e psicomotor por meio de atividades que 

trabalhe as relações buscando a disponibilidade para brincar com as crianças, exercitar o olhar 

e a escuta infantil e reconhecendo que a educação, é um ato de amor, de construção, de 

exploração de potencialidades, de busca e de descoberta; 

9- FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

O CEPI Beija Flor se propõe trabalhar apoiado nas características e ações das 

concepções da Pedagogia Histórico-Crítica, da Psicologia Histórico-Cultural, no Currículo em 

Movimento, no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – RECNEI, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e na Grade Curricular da Educação Infantil. Tal percepção 

teórico-metodológica nos leva a observar o contexto social, econômico e cultural dos 

estudantes, por apresentarem elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade 

social e educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, 

especialmente, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar, o que contribui 

para o sucesso da aprendizagem.  

Diante da perspectiva de pluralidade e diversidade social, cultural e considerando a 

importância dos sujeitos na construção da história, sendo ele formado nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, assim 
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como demostra a Pedagogia Histórico-Crítica, foram desenvolvidos os objetivos, metas e 

ações deste projeto político pedagógico, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

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

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07) Sob o olhar da Pedagogia 

Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares adotará a prática social dos estudantes 

como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula, sendo a criança um 

sujeito histórico, pertencente a uma cultura que a influência e por ela é influenciada, concebe-

se, a construção de seu conhecimento a partir das interações que ela estabelece com as 

pessoas a sua volta. A brincadeira pode ser compreendida como a forma de expressar e 

manifestar os seus anseios e desejos. Segundo RECNEI (MEC; 1998) podemos considerar 

que a criança na Educação Infantil necessita de um atendimento educacional específico que 

atenda às suas necessidades e respeite as suas singularidades e especificidades.  

“A Prática social é compreendida como o 

conjunto de saberes, experiências e percepções 

construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e 

acadêmica e que é transposto para o estudo dos 

conhecimentos científicos”. (SEDF, 2013). 

Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do conhecimento 

significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de saberes do 

senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O 

trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática social se 

inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a 

escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na 

participação e na colaboração dos atores. 

Mediante o que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais, destacamos os eixos 

integradores educar e cuidar, considerando-os indissociáveis na educação infantil. O cuidar 

significa ajudar o outro a se constituir como pessoa favorecendo o seu desenvolvimento 

integral. O educar significa oferecer condições capazes de garantir a construção dos 

conhecimentos em suas diversas áreas: corporais, afetivas, emocionais, cognitivas, éticas e 

estéticas, a partir de situações lúdicas, na qual a brincadeira tem espaço privilegiado, e de 

aprendizagens orientadas. 
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Sobre a importância da brincadeira o Currículo Em Movimento da Educação Básica – 

Caderno 1 - Educação Infantil (2014) afirma: O brinquedo e a brincadeira sobressaem por 

caracterizarem a comunicação infantil. Segundo Kishimoto (2010:01), a opção pelo brincar 

desde o início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas 

de maior qualidade. Brincando a criança lança mão de variadas formas de expressão: faz 

gestos, fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta e outros. (“Educação Infantil by 

SEDF - Issuu”) (2014, p. 41e 42). A Educação Integral ultrapassa, portanto, a mera ampliação 

de tempos, espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e construir em nossas 

escolas espaços de participação, favorecendo o educar, cuidar, o brincar e interagir 

proporcionando a aprendizagem na perspectiva da cidadania, da diversidade e do respeito aos 

direitos humanos. 

Vygotsky estudou sistematicamente a psicologia e seu projeto principal foi os 

processos de transformação do desenvolvimento na dimensão filogenética, histórico social e 

ontogenético, o que culmina com a prática social adotada pelo CEPI. Embora o conhecimento 

seja importante para o desenvolvimento da criança, o autor considera que por meio de 

experiências compartilhadas estimula-se a zona de desenvolvimento proximal consolidando 

ainda mais o processo de aprender de forma interativa, onde o professor é um mediador 

permitindo assim uma aprendizagem contínua e gradativa. 

A prática pedagógica da escola está fundamentada em aprendizagens significativas 

que se baseiam no desenvolvimento integral da criança, de forma prazerosa, lúdica, crítica, 

criativa e, sobretudo cidadã como orienta o Currículo em Movimento, quando esclarece que o 

eixos integradores: Educar e cuidar, brincar e interagir precisam ser considerados juntamente 

com os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, para o desenvolvimento global da 

criança. 

10- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

8.1 Planos de Ação da Coordenação Pedagógica 

Segundo as Diretrizes Pedagógicas E Operacionais Para As Instituições Educacionais 

Parceiras Que Ofertam Educação Infantil, a coordenação pedagógica é um momento 

privilegiado e de suma importância na consolidação do processo educativo. Para orientar o 
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trabalho pedagógico do desenvolvimento das crianças, é preciso promover uma ação 

educativa devidamente planejada, efetiva e aberta ao processo avaliativo. Para tanto, é 

imprescindível que o coordenador e professores garantam os tempos, os ambientes, os 

materiais, bem como as rotinas que são organizadas nesse contexto educativo. Da mesma 

forma, é relevante destacar também a coordenação pedagógica como espaço-tempo primordial 

de estudo, formação, pesquisa, discussão de concepções e práticas avaliativas, planejamento 

pedagógico, bem como de autoavaliação da escola. O desempenho de um trabalho coletivo de 

qualidade requer de cada unidade educativa o uso coerente e produtivo desses momentos. 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 

GERAL 

Possibilitar a construção de um ambiente reflexivo e que possa contribuir 

efetivamente na organização do trabalho pedagógico com enfoque nas 

aprendizagens valorizando a formação docente desenvolvendo habilidades e 

competências para lidar com a diversidade com o intuito de realizar de maneira 

colaborativa uma educação de qualidade onde os envolvidos nesse processo 

tenham vez e voz estabelecendo diálogo e debate coletivamente. 

Articular juntamente com o grupo de professores a forma mais viável de realizar 

a proposta curricular da instituição. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Articular juntamente com a equipe gestora ações que envolvam a comunidade 

escolar; 

Participar da construção do PPP da escola;  

Promover momentos de escuta, vivências e experiências;  

Orientar em ações propostas que envolvam o trabalho coletivo e individual;  

Promover e acompanhar em situações que envolvam a família e criança; 

Orientar a equipe docente em realizar as atividades com intencionalidade 

pedagógica; 

Promover momentos formativos e dinâmicos; 

Inserir novas abordagens que favoreçam as aprendizagens;  

Atuar em parceria com a gestão escolar com o objetivo de implementar o 

currículo; 

Participar da implementação de projetos de formação continuada que tenham 

como finalidade aprimorar o trabalho pedagógico escolar; 

Identificar as necessidades das turmas e dos docentes e assim atendê-los 

efetivamente em sua necessidade;   

Acompanhar, estimular e subsidiar a execução do currículo da educação infantil 

através de pesquisas, de estudos individuais, coletivos;   

Propor reflexão avaliativa da equipe, ressignificando as ações pedagógicas; 

Integrar a comunidade escolar de maneira efetiva no processo educativo; 

Promover ambiente harmônico no contexto escolar; 

Estimular o uso de novas metodologias e tecnologias nas salas de referências; 

Fazer o acompanhamento das salas de aulas;  

Participar da construção do PPP da escola;  

Organizar rotina pedagógica;  

Orientar trabalho coletivo;  

Auxiliar o professor na execução dos projetos; 

Ouvir e guiar os professores em sua prática;  

Promover a formação continuada dos professores;  

Inserir novas práticas escolares, trazer ideias, novidades e sugestões;  
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Promover a integração da escola como um todo em todos os segmentos;  

Garantir a boa relação interpessoal do grupo;  

Incentivar e apoiar os professores na participação de concursos, premiações e 

outros, oferecer o suporte necessário; proporcionar a troca de experiências e 

atividades entre os professores;   

Acompanhar, estimular e orientar a execução do currículo da educação infantil 

por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe e de oficinas 

pedagógicas locais;   

Propor reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as ações 

pedagógicas. 

META 

Garantir que uma educação de qualidade e a efetivação dos projetos e ações 

propostas do PPP sejam desenvolvidas de maneira satisfatória e significativa 

proporcionando as crianças momentos de ludicidade com enfoque em suas 

aprendizagens através de suas vivências e experiências. 

AÇÕES 

Participar de reuniões junto a equipe gestora para planejar as ações   com base 

em cronograma e suas devidas temáticas;  

Realizar formações coletivas pontuais ou continuadas, com o grupo de 

professores e gestão;  

Trazer demandas de cunho individual ou coletivo para o planejamento com os 

docentes;  

Promover juntamente com a equipe gestora coletivas de formação com assuntos 

relevantes para o cotidiano do professor e do estudante;  

Acompanhar o desenvolvimento dos planos como dos projetos pedagógicos;  

Acompanhar as salas de referências e as atividades que vem sendo 

desenvolvidas; 

Organização dos materiais pedagógicos de uso coletivo ou individual; 

Separar do acervo literário todas as obras relacionadas aos temas que serão 

trabalhados naquele mês ou semana;  

Divulgar e incentivar a participação docente nas atividades e/ou ações da CRE.  

Organização das salas e ambientes onde acontecem situações de aprendizagem; 

Orientar que o trabalho pedagógico é pautado nos documentos legais que 

norteiam a Educação Infantil; 

Participação em fóruns e formações ofertadas pela CRE e SEDF. 

Propiciar momentos de estudos para aprofundamento teórico das temáticas a 

serem desenvolvidas; 

Acompanhar a avaliação das atividades pedagógicas; 

Verificar semanalmente o diário de classe orientando acerca dos campos de 

experiências a serem contemplados; 

AVALIAÇÃO Durante as reuniões coletivas, após a execução das tarefas 

CRONOGRAMA Durante todo o ano letivo. 

 

8.2 Estratégias de Valorização a Formação Continuada dos Profissionais de 

Educação 

A formação continuada tem como objetivo contribuir de maneira significativa na 

melhoria e na qualidade dos processos que permeiam o ato educativo. Diante disso é de suma 

importância que esse profissional seja impulsionado a buscar o aprendizado de forma 

desafiadora por meio de pesquisas buscando se aprofundar, se aprimorar diante das questões 
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que envolvem as crianças, suas infâncias e seus desenvolvimentos respeitando suas faixas 

etárias para melhor alcançá-las e atendê-las em sua integralidade, portanto a formação 

continuada é um espaço de otimização que qualifica ou desqualifica o trabalho desenvolvido 

em uma escola. 

O CEPI prioriza a coordenação pedagógica como um momento de formação 

continuada que possibilita que os professores planejem, avaliem, aprimorem seus registros e 

reorientem suas práticas. A instituição educativa favorece a participação dos profissionais da 

educação em cursos e ações de formação continuadas ofertadas pela SEEDF. A formação 

continuada ofertada pela instituição atualiza conhecimentos, promovendo a leitura e discussão 

de pesquisas e estudos sobre a infância, sobre as práticas de Educação Infantil e, também, 

para atender às crianças com deficiência e atuar de acordo com o paradigma inclusivo. O 

coordenador pedagógico organiza os momentos de formação continuada com os professores, 

dentro da jornada de trabalho remunerada dos profissionais da educação. 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

OBJETIVOS 

Fazer levantamento das demandas individuais e coletivas que envolvem 

estudantes e educadores; 

Articular junto as equipes de monitores e professores ações coletivas; 

Articular com a comunidade escolar as ações coletivas e individuais que são 

pontuadas pelos professores; 

Buscar aprimoramento nas questões relevantes que envolvam as crianças e 

famílias; 

Estimular o docente a conduzir palestras, estudos, dinâmicas e leituras dento 

da formação continuada; 

Compreender que a formação continuada favorece e potencializa a prática 

pedagógica; 

Entender que nesse espaço a teoria precisa ser discutida e estudada de 

maneira contínua e sistematizada; 

Estimular o aprimoramento dos profissionais que atuam na instituição por 

meio de ações pedagógicas que favoreçam o seu desenvolvimento; 

Garantir que as ações de formação continuada contribuam efetivamente para 

o aprofundamento da prática pedagógica;  

Proporcionar estratégias diversas através de leituras, releituras e estudos de 

textos para melhor reflexão da prática educativa 

AÇÕES 

PROCEDIMENTOS 

Disponibilizar diferentes livros, artigos e outros documentos sugestivos a 

serem usados em estudo a ser realizado pelos professores e ou junto aos 

professores    

Participar das formações realizada pela CRE 

Participar e promover a participação dos profissionais de educação nos cursos 

promovidos pela EAPE. 

Convidar e planejar encontros com profissionais capacitados nos temas que 

foram levantados 

Realizar a escuta individual dos professores de modo a subsidiar o trabalho 

realizado, junto as crianças famílias e ou outros atores da escola;  
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Realizar a escuta coletiva nas coordenações de forma geral ou por seguimento 

de modo a subsidiar o trabalho realizado, junto as crianças famílias e ou 

outros atores da escola. Disponibilizar diferentes livros, artigos e outros 

documentos sugestivos a serem usados em estudo a ser realizado pelos 

professores e ou junto aos professores    

Participar das formações realizada pela CRE; 

Estimular a participação dos profissionais nos cursos promovidos pela EAPE; 

Promover momentos de estudo e palestras com profissionais capacitados 

referente a temas pertinentes à prática educativa; 

Compartilhar vivências e experiências, com o intuito de desenvolver ações 

que favoreçam tais demandas; 

Realizar a escuta coletiva nas coordenações pontuando o que foi positivo e o 

que precisa melhorar nas próximas ações e atividades de modo a subsidiar o 

trabalho realizado, junto as crianças famílias e demais atores envolvidos neste 

processo; 

Repensar o planejamento pedagógico de forma individual e coletiva; 

CRONOGRAMA 
Inserção de temas formadores e acolhimento de demandas surgidas; durante 

todo ano letivo 

PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 

Gestor Escolar 

Coordenador Pedagógico 

Professoras 

Monitoras  

Equipe de apoio da Regional de ensino (Gestor de Parceria) 

AVALIAÇÃO 
Acontecerá de maneira intencional e reflexiva ao término das ações propostas 

e desenvolvidas; 

CRONOGRAMA Durante todo o ano letivo. 

 

8.3 Metodologias de Ensino Adotadas 

A metodologia utilizada na instituição pelos educadores é amparada na teoria 

histórico-critica que considera o protagonismo infantil, a escuta sensível e a avaliação 

formativa. Além da teoria histórico-cultural, na perspectiva do ensino por meio de 

brincadeiras, onde as crianças aprendem e se desenvolvem nas áreas cognitivas, afetiva, 

estética, ética e motora através de músicas, vídeos, danças, livros, brinquedos, arte, cultura, 

interpretação, teatro, dentre outras, ou seja, o processo de construção do conhecimento de 

criança é incentivado por brincadeiras presentes no cotidiano dela, buscando por meio da 

ludicidade o desenvolvimento e compreensão das noções de aprendizado de cada educando. 

Dentro desta perspectiva são desenvolvidas atividades como: Roda de Conversa, 

conhecida como Rodinha na Educação Infantil, uma prática social vivenciada pelas crianças 

em seu cotidiano escolar. Um momento de comunicação experimentado num coletivo, de 

modo significativo e favorecendo o protagonismo, a oralidade e o diálogo entre as crianças. 

Para a roda de conversa, as professoras fazem um planejamento do conteúdo com um objetivo 
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claro, estabelecendo as regras e intervindo quando necessário para garantir a compreensão dos 

educandos. Além disso, é organizado um espaço adequado em que todos estejam confortáveis 

e possam se ver, assim como também escolhem assuntos que possam ser desenvolvidos pela 

turma e trazer dados que possam auxiliar. É papel do professor, dar voz ao que os alunos têm 

a dizer e deixar que todos participem, permitindo que eles digam o que pensam e o que sabem 

sobre o tema abordado. (“Roda de conversa: como usar essa estratégia na sala de aula - 

Jornada Edu”) 

Contação de histórias: Na BNCC 2018, as histórias são ressaltadas como parte de um 

dos direitos de aprendizagem “Explorar, o documento também aponta que “criar e contar e 

recontar histórias oralmente, com base em imagens, objetos ou temas sugeridos” é um dos 

objetivos de aprendizagem no campo das experiências (Escuta, fala, pensamento e 

imaginação) muito importante no desenvolvimento das crianças”. As experiências com a 

literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem 

para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do 

conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, 

cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a 

diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas 

corretas de manipulação de livros. 

Brincadeiras dirigidas e livres: Uma atividade livre em sala de aula é algo que 

proporcione diversão para as crianças e que não tenha intervenção de ideias e nem de regras 

pelo professor, é o brincar livre de acordo com o que cada um quiser, onde professor observa 

as atividades feitas pelas crianças e a partir disso desenvolve uma atividade dirigida. Uma 

atividade dirigida é uma atividade com regras, supervisionada e guiada pelo professor, onde 

depois de especular os alunos brincarem em suas brincadeiras livres, a professora prepara uma 

atividade que proporcione aprendizagem para seus alunos. Essas e outras atividades são 

desenvolvidas no CEPI, amparando-se nas teorias histórico-critica e histórico-cultural. 

8.4 Alinhamento Com As Diretrizes 

A organização do trabalho pedagógico atende a organização das turmas em sua faixa 

etária e a rotina para a aprendizagem dos educandos. A instituição funciona em período 

integral de dez horas diárias, sendo das 7h30 às 17h30, cumprindo o calendário escolar 

específico para instituições parceiras de 200 dias letivos.  
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As atividades são desenvolvidas com base no Currículo em Movimento da educação 

básica e nas Diretrizes Pedagógicas, levando em consideração a rotina como base da 

organização diária. As atividades são organizadas de modo a aperfeiçoar o uso do espaço e do 

tempo, sempre considerando o objetivo de proporcionar o desenvolvimento integral e a 

autonomia da criança. Por isso, é imprescindível pensar os tempos, os ambientes, os materiais, 

bem como as rotinas que são organizadas nesse contexto educativo. 

As Diretrizes Pedagógicas e Orientações Operacionais para as Instituições 

Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, vão nos falar sobre: 

a) Materiais 

Os materiais utilizados são sempre pensados e planejados para a promoção do 

aprendizado no contexto educativo, sejam eles compreendem objetos, livros e impressos de 

modo geral, brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de 

modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser 

recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, artesanais, de uso individual e/ou coletivo, 

sonoros, visuais, riscantes e/ou manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, 

com diferentes propriedades. A intencionalidade pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a 

capacidade da criança de transformar e criar por meio desses materiais no contexto educativo. 

Vale destacar que as crianças produzem cultura e são produtos dela, de modo que a 

interpretação e releitura que fazem do mundo e das coisas que estão à sua volta revertem se 

em possibilidades de novos conhecimentos e aprendizagens. 

a) Ambientes 

Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que lidam 

com duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e elaborar 

sua noção de tempo. Neste espaço, cabe uma breve consideração sobre as possíveis 

denominações que um currículo pode comportar em relação à organização do trabalho 

pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, vivências, entre outras. O importante é que 

essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido por parte das crianças, e não sirvam 

apenas para mantê-las ocupadas ou controladas, afastando-as das experiências de vivenciar 

seu protagonismo infantil no processo educativo. Além disso, é importante considerar as 

necessidades e interesses das próprias crianças, ou seja, o tempo destinado às atividades 

precisa ser organizado a partir de suas manifestações, isso em relação às brincadeiras, de seus 
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momentos de descanso e de outras questões que permeiam a organização do trabalho 

pedagógico no contexto da Educação Infantil. 

b) Tempos 

A rotina é apenas um dos elementos que compõem o cotidiano que abrange a recepção, 

roda de conversa, calendário, clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, 

descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Nos 

planejamentos as professoras consideram os elementos: materiais, espaços e tempos, bem 

como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade 

das crianças. No período da manhã, são feitas atividades físicas, observando o tempo e a 

intensidade de calor ou frio. Já no período da tarde, ocorrem atividades como sono ou repouso 

e banho, práticas sociais que envolvem as necessidades vitais. Segue abaixo a rotina diária. 

 Acolhida (no pátio); 

 Café da manhã (refeitório); 

 Roda de socialização; 

 Banho de sol (brinquedos e estimulações);  

 Higienização; 

 Lanche matinal; 

 Atividade pedagógica; 

 Higienização e almoço;  

 Escovação e hora do sono; 

 Lanche vespertino; 

 Atividade livre ou dirigida; 

 Banho; 

 Jantar e higienização; 

 Saída. 

 

c) Práticas sociais 

As práticas sociais também são ações educativas que promovem aprendizagem e 

desenvolvimento, que se aprendem na cultura e constituem afetos, interações, conhecimentos 

e saberes. Alimentação, brincadeiras, higiene, controle corporal, repouso e descanso, recepção 

e despedida das crianças, entre outros, são conhecimentos que precisam ser problematizados e 

orientados por todos os profissionais das instituições que ofertam Educação Infantil 

(BARBOSA, 2009).  

 Alimentação:  
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Todas as atividades na Educação Infantil envolvem o cuidar e o educar. Portanto, na 

hora das refeições, o profissional da educação também está educando, pois informa as 

crianças sobre a importância da alimentação saudável e do auto servimento, sobre o modo de 

sentar-se à mesa, como utilizar os talheres, a mastigação correta, entre outras práticas sociais. 

Ao mesmo tempo, alerta sobre os hábitos de higiene, a forma como, culturalmente, nossa 

sociedade se porta durante as refeições, o cuidado para não desperdiçar os alimentos, e 

oferece outras orientações. São oferecidas 5 refeições diárias todas sob supervisão e 

orientação da nutricionista e conforme cardápio semanal disponibilizado no mural de entrada 

da escola e agenda escolar.  

 Sono 

As crianças têm necessidades diferentes, inclusive de sono, e isso precisa ser 

respeitado. No contexto da escola, as crianças não precisam dormir no mesmo horário ou ter o 

mesmo tempo de sono. Algumas precisam dormir de uma a duas horas, outras necessitam 

somente de momentos de descanso, relaxamento, um pequeno cochilo e há ainda as que não 

dormem. A criança deve dormir ou ficar acordada porque sente vontade para tal e para 

atender às necessidades das crianças que dormem, das que querem descansar e das que não 

dormem, é feito uma organização com profissionais que cuidam do momento do sono das 

crianças, são utilizados brinquedos livros, massinhas de modelar e outros recursos para as 

crianças que não dormem e não gostam de ficar no local de descanso. 

 Banho 

O banho é um ato de afeto que deve ser feito com calma. É um momento precioso, 

porque o adulto interage individualmente com a criança. Esse momento deve ser de conversa 

e de brincadeiras com a água, bem como, para as crianças pequenas, de começar a se exercitar 

na autonomia de sua higiene pessoal. O banho é diário e utilizamos uma tabela de rotina de 

banho, porém é observada a necessidade da criança, segue a tabela de rotina. 

8.5 Ciclos e Semestres 

Sendo a educação infantil o 1º ciclo da educação básica e no próprio currículo ter a 

dimensão de progressão, vale destacar que, nesse modelo de organização escolar, é preciso 

considerar a unidade existente no contexto educativo. Isso posto, o Currículo em Movimento 
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do Distrito Federal para a Educação Infantil já propõe que as instituições de educação coletiva 

para a primeira infância reflitam sobre novas possibilidades de organização curricular a partir 

de faixas etárias ampliadas, considerando que as interações e brincadeiras são seus eixos 

fundamentais para o desenvolvimento das crianças, sendo:  

Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses;  

Crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses;  

Crianças pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses. 

 

8.6 Relação Escola Comunidade 

A relação entre escola e comunidade é marcada pelo diálogo, a troca de experiências, a 

construção de saberes e pela possibilidade de juntas, constituírem-se em uma comunidade de 

aprendizagem, de modo que a interação entre ambas auxilie na superação de desafios que se 

apresentarão. Ao entender a composição segmentos dos professores, auxiliares de educação, 

alunos e pais como Comunidade Escolar, defendemos que cada um desses, teve e ainda terá 

ao decorrer do ano, uma participação fundamental na construção e na execução deste PPP 

para conjuntamente proporcionarmos a nossas crianças uma educação de qualidade. 

11- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Avaliação Das Aprendizagens 

Com base nos pressupostos teóricos normatizados pelo currículo em movimento da 

educação infantil (2018), a avaliação deve ser compreendida como um processo contínuo para 

redefinir metas da prática educativa como mediação na construção do processo ensino-

aprendizagem para que possibilitemos reajustar o processo sempre que necessário. Dessa 

forma a avaliação deve ser entendida como um processo permanente, isto ocorre devido às 

mudanças constantes que acontecem no cotidiano escolar, sejam elas em virtude do alcance 

do que se pretendia ou do aparecimento de novas necessidades ainda não percebidas. 

Sabe-se que a avaliação ocorre em todos os momentos, formal e informalmente. Na 

concepção da avaliação formativa, tanto as crianças quanto os professores são avaliados, uma 

vez que a avaliação também promove a aprendizagem do professor, pois também possui uma 

função diagnóstica. Na LDB (1996) Seção II, art. 31 estabelece que “na educação infantil a 
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avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 

objetivo de promoção...” 

Porém os procedimentos e instrumentos, isoladamente não definem a função 

formativa, a avaliação da educação infantil busca responder se e quando os objetivos, 

diretrizes e qualidade tem se efetivado satisfatoriamente de acordo com os objetivos buscados. 

A avaliação não tem fim em si mesmo, ela deve voltar-se aos objetivos estabelecidos, é um 

meio e não uma finalidade. É preciso que, a partir da avaliação sempre haja tempo e 

possibilidade de ajuste da ação e seu planejamento. 

Avaliar na educação infantil e na pré-escola requer olhar de forma diferenciada o 

modo próprio das ações das crianças sem classificá-las ou as analisar sob o ponto de vista das 

expectativas do educador. Esse processo destina-se a obter informações e subsídios capazes 

de favorecer o desenvolvimento das crianças e ampliação de seus conhecimentos. Já que 

avaliar não é apenas medir, é muito mais do que isso, ela apresenta uma importância social e 

política fundamental no fazer educativo. E deve acontecer mediante observação direta do 

desenvolvimento da criança nas atividades propostas. Principalmente pela observação 

sistemática, registro das atividades com exposições das produções feitas pelas crianças, 

fichas, questionários, relatórios, portfólios. 

Em nossa Instituição a avaliação ocorre de forma contínua, processual e sem caráter 

classificatório, acontecendo através de observação do que é desenvolvido por cada criança no 

cotidiano, durante as atividades, brincadeiras e interações, utilizando-se de múltiplos registros 

realizados pelos educadores como: portfólio, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns e outros. 

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

envolvidos, pois ela tem o sentido de promover intervenções didáticas e pedagógicas pautadas 

na lógica do processo de aprendizagem das crianças, enquanto o trabalho pedagógico se 

desenvolve. A mediação docente é fundamental e pode ser decisivo, afinal, o professor é ao 

mesmo tempo avaliador e pesquisador de sua prática por refletir juntamente com os 

estudantes, sobre os avanços e as dificuldades inerentes ao cotidiano das ações.  

Jussara Hoffmann, no vídeo "Avaliação na Educação Infantil" afirma que “avaliar é 

acompanhar a construção do conhecimento da criança é cuidar que a criança aprenda. Sendo 

assim, o Currículo reforça que a finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões 
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educativas, para observar a evolução e o processo da criança para planejar se é possível 

intervir ou modificar determinadas situações, relações e atividades na aula. Assim a avaliação 

deve ser constituída como um constante questionamento reflexivo sobre a prática, buscando 

efetivá-la como um processo que visem acompanhar e valorizar as aprendizagens e o 

desenvolvimento da criança”. 

No quesito avaliativo do CEPI temos a elaboração do Registro Avaliativo, que é de 

responsabilidade do professor regente. Não substitui o diário de classe, mas complementa-o e 

é obrigatório na Educação Infantil. Esse registro avaliativo deve ser útil para uso profissional 

e técnico do docente que o elabora e para as demais instâncias colegiadas que necessitam 

utilizar essas informações. Para Freire (1984, pág.92), “não é possível praticar sem avaliar a 

prática. A avaliação da prática revela erros, acertos e imprecisões, ela corrige e melhora a 

prática aumentando a eficiência”. Dessa forma exige-se de quem avalia uma consciência clara 

do seu próprio papel e dos esforços que praticou para alcançar seus objetivos. O que é 

importante para que o educador tenha uma visão global da criança, considerando suas 

potencialidades e não apenas o que acriança não consegue ainda fazer. 

Sobre a inclusão educacional, o Governo do Distrito Federal, por meio da Lei n° 3.218 

de 05 de novembro de 2003, dispõe sobre a universalização da Educação Inclusiva nas escolas 

da rede pública estabelecendo que todas as escolas são inclusivas, assegurando, portanto, que 

as políticas públicas em educação, bem como os desdobramentos empíricos advindos delas 

possam alcançar a população que requer atendimento especializado. Nesta direção, o 

currículo, a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino devem ser aplicados também à 

educação especial, com o objetivo precípuo de garantir o direito à educação. 

“A avaliação deve ajudar todos a crescer, 

independentemente de serem ativos ou apáticos espertos ou 

lentos, interessados ou não, sabemos que as crianças são 

diferentes uns dos outros e a avaliação nos possibilita 

identificar essas diferenças.” Libânio (2000, pág. 102). 

A Educação Infantil é uma etapa importante para as crianças, pois influenciará toda a 

trajetória escolar, por isso seu ritmo deve ser respeitado. Frequentar uma escola nesta fase 

garante às crianças mais chances de ter um desempenho escolar melhor e de se tornarem mais 

cooperativas, independentes e sociáveis. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil determinam que a maneira adequada para promover esse desenvolvimento 

são as brincadeiras, momentos de conversas com interações e objetivos pré-definidos 
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apropriados para a Educação Infantil. Os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança nesse período de sua vida escolar mostram-se de extrema importância, pois a cada 

momento as crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar e interagir com objetos do 

mundo físico, onde a cada instante realizam novas conquistas, ultrapassando muitas vezes 

nossas expectativas. 

9.2 Institucional 

A avaliação Institucional leva-nos a pensar na escola, nos professores e na equipe 

gestora. Envolve também a percepção dos estudantes e de seus responsáveis. Entretanto não é 

elaborada no sentido depreciativo, e sim com o desejo de transformar esse processo em algo 

que possa promover, no cotidiano da sala de aula, a aprendizagem do estudante, partindo da 

concepção de que “avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la 

para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao 

contrário, é diagnóstica e inclusiva” (LUCKESI, 2005, p.35). 

Nesta escola a avaliação institucional é realiza semestralmente, ponderando a atuação 

de professores e demais profissionais da educação que trabalham na escola. Todos devem ser 

avaliados e todos devem avaliar. tendo como foco não apenas o estudante, mas também o 

professor e a escola, integrando a avaliação da aprendizagem à avaliação da instituição 

educacional como um todo, possibilitando um momento de conhecimento e compreensão dos 

fatores associados ao êxito ou fracasso dos programas, projetos, planos, currículos 

(BELLONI; MAGALHÃES; SOUZA, 20003). 

9.3 Rede 

Para além desses dois níveis da avaliação, é preciso pensar a respeito da avaliação do 

sistema de ensino, que deve ter como finalidade a orientação das políticas públicas para a 

educação, a fim de que se possam compreender e lidar com as situações, sobretudo de 

desigualdade da educação oferecida nas escolas dos diferentes sistemas de ensino. Dentro 

desse contexto, a instituição é avaliada anualmente pela SEDF, através da pesquisa de 

satisfação que é aplicada a comunidade escolar e constantemente através do Gestor de 

parceria que verifica sempre se a escola alcança os índices dos Indicadores de Qualidade Da 

Educação Infantil Do Distrito Federal. 
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Assim, a articulação entre os três níveis de avaliação citados repercute diretamente na 

qualificação do trabalho docente, na forma de participação da comunidade escolar nos rumos 

e destinos da escola e na melhora da qualidade das aprendizagens dos estudantes, 

contribuindo para a construção de um diálogo mais estreito entre os planejamentos dos 

professores e a realidade da escola, além de possibilitar a orientação e na construção de 

políticas públicas eficazes para uma educação de qualidade social para todos.  

9.4 Conselho De Classe 

O conselho de classe na educação infantil não tem efeito aprobatório ou 

classificatório, são realizados estudos de caso e a avaliações das estratégias de aprendizagem 

utilizadas em contraponto com os avanços nas interações das crianças de forma 

individualizada e contextualizada. Segundo as Diretrizes Pedagógicas, o desenvolvimento da 

criança na Educação Infantil deve ser constantemente acompanhado por meio da observação 

atenta do professor que registra seus avanços e dificuldades avaliando as atividades 

desenvolvidas e propondo novas, tendo por objetivo a superação dos obstáculos encontrados. 

O Conselho de Classe tem o sentido de ampliar o conhecimento sobre a criança, por meio da 

visão de diferentes olhares, em que todos os profissionais envolvidos no processo ensino-

aprendizagem discutem acerca da aprendizagem das crianças 

Em nossa instituição o conselho de classe é realizado semestralmente, é desenvolvido 

no sentido de identificar, analisar, e propor ações que deverão ser articuladas pela e na escola, 

desse modo, é nosso dever cumprir papel primordial no que se  refere identificar o que as 

crianças aprenderam, quais seus avanços, quais desafios precisam alcançar respeitando sua 

faixa etária e suas especificidades tendo em vista que nesta etapa a avaliação far-se-á 

mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento sem objetivo de promoção, 

lembrando que tal registro não deverá ter  caráter comparativo entre os pares nem ter  juízo de 

valor, mas  sim  caráter de entender e compreender a diversidade  que permeia o universo das 

infâncias. Pensando dessa forma as ações propostas deverão propor estratégias mediadoras 

que alcancem a criança no sentido de encorajá-la e auxiliá-la no seu processo de ensino-

aprendizagem.  

O conselho de classe é realizado duas vezes ao ano, tem a participação efetiva da 

Equipe Gestora e da Equipe Docente, entretanto, é realizada a escuta ativa das crianças sobre 
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melhorias e soluções as demandas levantadas e a comunidade escolar também é convidada a 

participar do processo. O registro desse momento até 2021 foi feito através do livro ata, mas a 

partir de 2022 a SEDF, através de sua regional de ensino disponibilizou um modelo próprio 

de registro para a Educação Infantil. 

 

12- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A educação é um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. (Const. Federal Art. 205). A 

metodologia de trabalho em nossa Instituição está voltada para o Currículo em Movimento, 

nos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei nº:9394|96), além do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), estabelecendo o ensino, respeitando as normas comuns e do sistema de 

ensino vigente.  

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, sendo o dever da 

instituição assegurar os direitos de aprendizagem (conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar se e conhecer-se), é fundamental que a organização curricular do CEPI esteja 

pautada e orientada pelos Eixos Integradores apresentados pelo currículo em movimento 

(Cuidar e Educar/ Brincar e interagir), haja vista a indissociabilidade destas ações que 

consistem em compreender que o espaço e o tempo em que a criança vive exige seu esforço 

particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a 

curiosidade com consciência e responsabilidade (intencionalidade). 

Toda esta organização fundada dentro dos princípios aqui já abordados, também é 

planejada levando-se em consideração 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 cotidiano de educação coletiva é permeado por essa 

transversalidade, que reclama ações acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico-

racial, de crença, de gênero e configurações familiares, inclusão das crianças com deficiência, 

atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens e diversas formas 

de viver a infância e convivências entre as gerações. 
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Ressaltamos que a diversidade cultural deve ser aprendida desde a infância, para que 

as crianças cresçam sem preconceitos e tenham um bom desenvolvimento emocional. Além 

disso, é uma maneira de contribuir para a cultura da paz e do respeito, o que é muito 

importante para a vida em sociedade, reconhecendo que o papel da escola também é de 

mediar, incentivar a criatividade, acolher e tratar diferenças, oferecendo um ambiente propício 

para debater as questões relacionadas aos direitos humanos e formar cidadãos conscientes, 

completos, autônomos  que dão devida importância, a sustentabilidade entendo que, ao cuidar 

do meio que as cerca, não cuidam só de si mesmas, mas também dos outros. 

Amparados na BNCC e no Currículo Em Movimento, a escola estrutura suas 

aprendizagens nos cinco campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o planejamento de cada momento 

pedagógico. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as 

situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçados aos conhecimentos que fazem parte da cultura e interações de cada um. 

Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza 

este PPP são:  

 O eu, o outro e o nós;  

 Corpo, gestos e movimentos;  

 Traços, sons, cores e formas;  

 Oralidade e escrita;  

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

À luz das DCNEI, da BNCC, e da 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal – Educação Infantil, o CEPI adota uma organização que emerge dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, que asseguram. 

[...] as condições para que as crianças aprendam em situações 

nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes 

que as convidam a vivenciar desafios e a sentirem-se 

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir 

significados sobre si, os outros e o mundo social e natural 

(BRASIL, 2017, p. 33). (“Observe o trecho da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL ... - Brainly”)  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) destaca a busca 

por interações entre diversas áreas do conhecimento. Portanto a escola considera necessário 
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integrar os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo, linguísticos e sociais de toda 

criança pensando em seu desenvolvimento global. Na prática, os planejamentos devem conter 

atividades educativas que levam em consideração a rotina, os espaços e os materiais que 

a escola disponibiliza, os conhecimentos e saberes pré-existentes e as cultas familiares de 

cada educando, identificando como os campos de experiência podem ser manifestados em 

cada tema e contribuindo para implementação de uma educação integral. 

 

Sendo assim consideramos os Eixos Transversais e Integradores dentro dos 

campos de experiência demostrados nos objetivos de aprendizagem descritos no 

Currículo Em Movimento da Educação infantil, a saber: 
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13- PLANO DE AÇÃO PARA IMPEMENTAÇÃO DO PPP 

11.1 Gestão Pedagógica 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Motivar a participação da comunidade escolar em todo o processo educativo; 

desenvolver ações educativas com o foco no bem-estar da família, promovendo 

qualidade de vida. Proporcionar situações de descobertas, troca de experiências, 

aprendizagens significativas e o desenvolvimento da criança utilizando o lúdico 

em diversas situações de aprendizagem. Possibilitar situações de aprendizagem 

mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado 

pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; proporcionar o conhecimento da 

diversidade cultural por meio da vivência de situações variadas, respeitando as 

diferenças.  

METAS 

Despertar atitudes de valorização, humanização, entre professores e familiares até 

o final do ano. Conscientizar a comunidade sobre a responsabilidade de manter 

seus filhos participando das aulas; Desenvolver no mínimo 04 campanhas 

educativas até o término do ano, tais como higiene bucal, qualidade e boa 

alimentação, educação para o trânsito, preservação do meio ambiente, por meio de 

palestras, debates, estabelecendo parcerias educativas e de cooperação com 

profissionais das áreas afins; Proporcionar momentos de integração entre a escola 

e a família, promovendo  eventos comemorativos e culturais no decorrer do ano 

letivo. 

AÇÕES 

Construção de bons hábitos na rotina escolar: Alimentação saudável, escovação, 

higiene corporal e autocuidado; Promoção de encontros com a comunidade 

escolar com diferentes profissionais; Intervenção individual com a família quando 

necessário; Realização de eventos culturais como “Festa junina ”, “Festa da 

Família” , culminância de projetos pedagógicos e saídas de campo e ainda 

atividades culturais realizadas por meio de parcerias como DETRAN; Execução 

da proposta curricular através de planejamento estruturado durante as 

coordenações coletivas e formações ofertadas pela SEEDF. 

AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

Durante as coordenações coletivas, eventos culturais e reunião de pais. 

RESPONSÁVEIS Direção, Coordenação Pedagógica e Professores 

 

11.2 Gestão De Resultados Educacionais 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Minimizar a infrequência escolar 

METAS Diminuir o índice de infrequência na Educação Infantil. 

AÇÕES 

Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as normas, as 

diretrizes, as  

legislações e demais documentos relativos à organização e ao funcionamento 

escolar; 
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Durante as Reuniões de Pais, sensibilizar as famílias sobre a importância do 

trabalho desenvolvido na Educação Infantil para formação da criança. 

Levantamento semanal dos alunos infrequentes contato telefônico com a família e 

agendamento para conversa individualizada, entregar notificação faltas excessivas 

ao Conselho Tutelar. Realizar a busca ativa por alunos. Levantamento de  

AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

Durante as coordenações coletivas e reuniões com equipe gestora. 

RESPONSÁVEIS Direção, Secretária escolar, Coordenação Pedagógica e Professores. 

 

11.3 Gestão Participativa 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Promover a participação de todos os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem, toda a comunidade escolar – alunos, professores, colaboradores e 

pais de alunos, presencialmente ou de forma remota, promovendo reuniões e 

encontros; compartilhar as responsabilidades e tomada de decisões. 

METAS 
Contar com uma comunidade mais participativa em todos os projetos e ações 

desenvolvidas pela instituição. 

AÇÕES 

Sensibilizar a todos envolvidos, desde o primeiro momento, acerca da importância 

da participação ativa de todos para o sucesso da escola. Envolver todos na 

construção do PPP da instituição; Reuniões informativas de todos os projetos que 

serão desenvolvidos ao longo do ano; informar como poderá ser a participação de 

todos, como podem contribuir na execução; durante as Reuniões de Pais 

sensibilizar as famílias sobre a importância do envolvimento e valorização da 

escola; manter a comunidade informada previamente sobre tudo que acontecerá na 

escola. Promover momentos em que a comunidade possa opinar acerca da tomada 

de decisão. 

AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

Durante os encontros e reuniões de pais; durante as reuniões de Avaliação 

Institucional Semestral. 

RESPONSÁVEIS A gestão escolar juntamente com toda a comunidade escolar. 

 

11.4 Gestão De Pessoas 

GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Trabalhar de forma humanizada com todos os setores da escola. 

Otimizar o atendimento aos constantes questionamentos e visitas dos familiares 

sobre como educar. 

METAS 

Garantir o bem-estar de todos os funcionários do CEPI, otimizando o trabalho e os 

resultados dele: 

Garantir para 100% dos pais ou responsáveis o direito às informações solicitadas e 

reuniões esclarecedoras tanto por parte da direção como coordenação e grupo de 

professores. 

AÇÕES 

Atuar de forma humana e justa com todos. Ouvir as demandas individuais e 

coletivas. Estabelecer um elo de confiança entre gestão e equipes.  

Receber os familiares com atenção e respeito. Esclarecer para os responsáveis a 

proposta pedagógica para Educação Infantil. Orientar as famílias sobre a 

construção de valores e bons hábitos na educação familiar. Acolher os 
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responsáveis em um ambiente aconchegante. Apresentar e tornar possível o 

manuseio da proposta. Sugestão de atendimento em outras instituições: social, 

médica, psicológica entre outros. Oferecimento de leitura complementar. 

AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

Todos os dias: Durante os encontros: reuniões, conversas, formações. 

RESPONSÁVEIS Todos da escola: Direção, Coordenação Pedagógica e Professores. 

 

11.5 Gestão Financeira e Administrativa 

GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Estimular a qualificação e o desenvolvimento profissional dos colaboradores da 

Instituição; Oferecer ao público um atendimento prestativo, eficiente e de 

qualidade; Realizar a gestão financeira do repasse de verbas efetuado pela SEDF, 

de forma transparente e ética; conservar os espaços físicos da escola, tornando os 

mais estimulantes, atrativos e adequados à comunidade escolar; Suprir a escola 

com os recursos pedagógicos, de expediente, higiene da criança, limpeza e todos 

os instrumentos que a Instituição de Ensino necessita para o bom funcionamento 

dos serviços; Garantia de fornecimento de cinco refeições diárias para todas as 

crianças atendidas na escola. Adquirir e proporcionar dois uniformes de verão, um 

de frio e uma agenda escolar para 100% das crianças: Acompanhamento da 

utilização dos recursos repassados a Instituição. 

METAS 

Promover cursos e palestras de formação continuada que favoreçam o 

desenvolvimento profissional dos colaboradores, garantindo dessa forma, a 

melhoria na qualidade dos serviços prestados a toda comunidade escolar; Atender 

100% do público com presteza e eficácia; Melhorar e conservar a limpeza, as 

funções dos servidores por ela responsáveis, estabelecendo horários que não 

interfiram nas atividades da Instituição; Propiciar a atuação efetiva do Conselho 

Escolar, promovendo reuniões ordinárias ou extraordinárias; Oferecer 

semanalmente instruções aos funcionários, bem como fiscalizar o andamento dos 

serviços oferecidos aos alunos, professores e a comunidade geral; Promover total 

transparência das ações financeiras, proporcionar toda documentação necessária 

na prestação de contas dos recursos recebidos; Realizar reparos, reformas e 

otimizar os recursos materiais de todo o ambiente escolar; Pintar a escola durante 

as férias; Suprir, sempre que necessário, os materiais recreativos das crianças, 

como: bolas, cordas, petecas, bambolês e outros brinquedos, observando as 

recomendações das Diretrizes  pedagógicas. 

AÇÕES 

Promover oficinas, palestras e formações no ambiente de trabalho, ministradas 

pela coordenação, direção, e por outros profissionais, bem como incentivar a 

participação em atividades e cursos oferecidos pela CRE e SEE/DF. Promover a 

comunicação entre todos os segmentos da escola para que seja garantido o acesso 

a todas as solicitações e serviços ofertados a comunidade. Disponibilizar a 

comunidade, de acordo com a carga horária dos profissionais, um atendimento de 

qualidade em todos os serviços oferecidos pela instituição 

AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES 

Processual e contínua durante todo 2022 

RESPONSÁVEIS Equipe Gestora e Gestor de Parceria. 

 

14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
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A Projeto Político Pedagógico é flexível, baseado na construção de um planejamento 

que não está pronto e acabado, mas que necessita de permanente avaliação e reformulação, 

para isso, o CEPI utiliza de mecanismos de acompanhamento e avaliação de todo trabalho no 

decorrer de cada ano. O acompanhamento é realizado através de observação e registro 

sistemático das ações propostas em cada projeto e discutido em coordenações pedagógicas, 

para aprimoramento do trabalho almejado. 

Da Avaliação Coletiva, Periodicidade, Procedimentos e Registro 

O acompanhamento e avaliação do PPP é realizado constantemente; nas coordenações 

pedagógicas, nas reuniões administrativas e com a comunidade escolar. Tais momentos, são 

utilizados para mensurar os resultados parciais e finais (positivos ou negativos) de todos os 

projetos e planejamentos inseridos no Projeto Político Pedagógico da escola, confrontando os 

objetivos gerais, específicos e ações definidas com os resultados adquiridos. Entretanto, para 

avaliações coletivas, são realizadas com a comunidade escolar em dias letivos temáticos, 

inclusos no calendário escolar em três períodos no decorrer do ano letivo, momentos de escuta 

sensível em que são oportunizados a evidenciar as opiniões, sugestões e demandas levantadas 

por eles. 

15- PROJETOS ESPECÍFICOS 

 Inserção e Adaptação; 

 Alimentação Saudável; 

 Família. 

 Semana Das Crianças 

 Desfralde 

 Projeto Melhor Infância em Movimento 

 Projeto Transição 

 Brincar 

 Plenarinha 

Projeto Inserção e adaptação: 

OBJETIVOS 

 Proporcionar um ambiente acolhedor, visando o bem-estar das crianças; desenvolver atividades que 

permitam que as crianças conheçam e interajam entre si, professores e monitores. Familiarizar a 

criança a plataforma google sala de aula e sua rotina; propiciar um ambiente seguro para que a 

criança possa manifestar suas emoções e necessidades. 

METAS 

Adaptação aos ritmos e às rotinas da instituição; Reconhecer as pessoas e suas funções na 

instituição; situar-se e orientar-se nos espaços físicos da instituição; Reconhecimento dos espaços 

que são de seu uso; Manifestação das próprias necessidades, vivências, emoções e sentimentos; 
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Hábitos de autonomia com seus pertences. 

AÇÕES 

Iniciamos o período de inserção e adaptação com uma Reunião de Pais, professores e demais 

funcionários. Esclarecemos acerca do período de adaptação e suas turbulências e da 

AVALIAÇÃO 

Nas reuniões coletivas serão avaliadas as ações desenvolvidas e discutidas estratégias para às 

crianças com dificuldades de adaptação 

RESPONSÁVEIS 

Toda equipe Pedagógica da Instituição e pais 

CRONOGRAMA 

O projeto será realizado nos meses de fevereiro e março e na medida em que ingressarem crianças 

Projeto Alimentação Saudável 

OBJETIVOS 

Despertar na criança o interesse por uma alimentação saudável, conhecer melhor as frutas e 

legumes promovendo a escolha e o consumo de alimentos de forma benéfica, 

conscientizando a sua contribuição na promoção da saúde de forma atraente, lúdica e 

educativa. 

• Incentivar a imaginação o gosto pela literatura infantil no momento da acolhida: A Cesta da 

dona Maricota; 

• Apresentar para as crianças a importância da água para nosso organismo; 

• Fazer uma oficina culinária com as crianças; 

• Aplicar o Treinamentos de Boas Práticas de Alimentação para os Manipuladores de 

Alimentos da Unidade; 

• Estimular a participação das crianças no plantio da horta: contato manual com os elementos: 

terra, água e sementes; incentivando a conservação da horta; 

• Reconhecer os diferentes tipos de alimentos desenvolvendo os sentidos estimulando a 

linguagem oral e visual; 

• Desenvolver a avaliação antropométrica; 

• Construir uma amarelinha com figuras de alimentos  

• Apresentar aos alunos preparações que são típicas da alimentação Brasileira de cada região; 

• Explorando a Pirâmide Alimentar; 

• Estimular as crianças a conhecer os sabores de sucos onde utiliza os vegetais mostrar as 

cores e sabores dos sucos divertidos do Huck, Mulher Maravilha e Mínios; 

• Mostrar a quantidade de sal de açúcar e gordura nos rótulos dos alimentos industrializados, 

considerado não saudável.  

Responsáveis  Cronograma De Ações 

Nutricionista, professora e demais 

profissionais da educação 
Fevereiro 

Tema:  treinamento de boas práticas de alimentação para 

colaboradores 

Março 

Tema: a importância da água para organismo. 

1ª avaliação antropométrica 

Oficina culinária  

Dicas de saúde da nutricionista dia da água 

Abril 

Tema: abertura do projeto alimentação e conservação da 

horta a cesta da dona Maricota e a sopa do neném trabalhar 

as hortaliças. 
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Maio 

Tema:  teatro na literatura infantil: o grande rabanete 

Cozinha experimental sucos coloridos e divertidos 

Junho  

Tema: mural das quantidades de sal, açúcar e gordura 

encontrado nos alimentos os riscos de doenças 

Julho 

Tema: exposição da pirâmide alimentar 

Cronograma geral de execução – educação nutricional 

Agosto 

Tema: receitas típicas dos alimentos regionais na época da 

escravidão. 

Setembro 

Tema: trabalhar os sentidos: tato, olfato e paladar. 

Outubro 

Tema: cozinha experimental: montando sanduiche natural 

Novembro 

Tema:   2ª avaliação antropométrica  

Dezembro 

Tema:  entregar dos resultados da avaliação para os pais 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá de forma contínua do decorre do ano letivo  

Projeto Família  

OBJETIVOS 

Sensibilizar as crianças sobre a importância de valorizar a família, o respeito e reconhecer-se como 

participante de uma família. Reconhecer a importância da figura da mãe ou responsável no 

desenvolvimento do caráter humano; proporcionar momentos de reflexão sobre os diversos contextos 

familiares; adquirir noções de: família, respeito, lar. Conhecer e identificar diversas profissões; 

estimular a afetividade entre as crianças e a família 

METAS 

Promoção e fortalecimento do sentimento de ternura e gratidão pela família, ou pelo responsável; 

Interação nas atividades sociais, demonstrando interesse e satisfação por parte dos pais e das crianças. 

AÇÕES  AVALIAÇÃO 

Conversa informal sobre a 

importância da família. 

Atividades desenvolvidas: 

Profissões e músicas que a 

família mais gosta; Passeio com 

as famílias, Colagem: (recortes e 

colagem de figuras de revistas); 

Pintura com lápis de cor, giz de 

cera e tinta têmpera; Teatro; 

Homenagem à família: 

apresentação das turmas. Poemas, 

poesias e atividades direcionadas 

as famílias. Apresentação de 

todas as turmas com uma linda 

música sobre a importância da 

família. Os temas relacionados a 

valores, como solidariedade, 

A avaliação será feita de acordo com a participação da família e 

nas coordenações coletivas. 
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empatia, alegria compreensão 

responsabilidade e outros, serão 

trabalhados tanto neste projeto 

como também no projeto MIM. 

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA 

Professores e Monitoras e 

crianças. 

O Projeto será executado em novembro e dezembro. 

Projeto Desfralde 

OBJETIVOS 

Estimular a retirada da fralda; ensinar os cuidados necessários ao desfralde; trabalhar em parceria: 

escola e família; proporcionar um desfralde tranquilo; tornar o desfralde um momento mais lúdico e 

prazeroso para a criança 

AÇÕES  

• A história (O COCÔ AMIGO) apresentada pelas professoras através de teatro; • Dramatizações 

com fantoches; • Confecção de cartaz se despedindo da fralda; • Utilização de roda de conversa, 

saber como eles estão se sentindo a respeito do desfralde; •Utilizar mural de incentivo sempre que 

for usado o vaso sanitário; Desenvolvimento do projeto com apoio e colaboração dos responsáveis; 

ente outras atividades que podem ser propostas nos planejamentos de aula 

RESPONSÁVEIS  

Profissionais da educação em conjunto com os responsáveis pelas crianças 

AVALIAÇÃO 

Feita diariamente observando a participação, envolvimento e o aprendizado conquistado no decorrer 

das atividades pelos educandos, das ações propostas pelo educador, da aceitação do coletivo e dos 

resultados esperados. 

Projeto Melhor Infância em Movimento (MIM)  

Apresentação 

O projeto MIM é um planejamento do Centro de Educação da Primeira Infância – 

Beija Flor, sob a coordenação da Diretoria da Associação Beneficente Coração de Cristo, 

realizado pela equipe diretiva, professores, alunos e pais, voltado, prioritariamente, à 

Educação Infantil. O tema MIM (Melhor infância em movimento), traduz inúmeras 

possibilidades pedagógicas e de relevância na Educação Infantil. Por meio do conhecimento 

de si, a criança percebe, compreende o ambiente e expressa a sua atuação; é um recurso que 

impulsiona o desenvolvimento de habilidades sob diferentes perspectivas. 

Justificativa: 

O projeto surgiu da necessidade de se criar um contato maior com o mundo da 

identidade, arte e educação, visto a importância dessa temática para o desenvolvimento do 

processo criativo e imaginativo delas. Visando fortalecer o protagonismo infantil, dando voz 

aos pequenos, enxergando-os verdadeiramente como atores do processo. Destaca a 
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importância de trabalhar a ludicidade, a leitura e a arte de forma prazerosa. Muitas vezes é na 

brincadeira e no faz de conta que elas expressam seus desejos seus medos, suas emoções e 

constroem suas concepções de mundo a partir de suas experiências de vida.  

De acordo com o Currículo da Educação Infantil, essas experiências contribuem para 

que desde muito pequenas as crianças desenvolvam o senso estético e crítico, o conhecimento 

de si mesmas dos outros e da realidade que a cerca. As ações envolvidas no projeto, servirá 

como forma do ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de 

alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio, responsabilidade, autoestima, 

solidariedade, colaboração, entre outros. Desse modo, o contexto da Educação Infantil deve 

buscar, desde os primeiros anos de vida, desenvolver atitudes que viabilizem a existência de 

um mundo melhor, formando crianças capazes, competentes, ativas e que têm opiniões e 

escolhas, abertas ao diálogo, ao respeito e à convivência com as diferenças e com a 

diversidade. 

Objetivo Geral: 

Vivenciar a literatura e a arte não só como componente curricular, mas como uma 

forma de produzir e pertencer à humanidade. 

Objetivos de aprendizagem:  

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressões de sentimentos sensações, 

emoções tanto em situações no cotidiano como nas brincadeiras, teatros e músicas; 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir histórias e outros textos, diferenciando escrita 

de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura 

de cima para baixo, da esquerda para direita. 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filme ou peça teatrais 

assistidos etc. 

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante 

brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

 Manusear diferentes instrumentos e suporte de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. 

 Estimular o desempenho artístico através da encenação teatral;  

 Possibilitar um instrumento onde as crianças coloquem suas emoções e necessidades; 

 Favorecer a socialização das crianças a partir do relacionamento com outras crianças 

e/ou adultos; 

 Expressar-se por meio de desenhos, pinturas e colagens sua própria história; 

 Resgatar a importância do “contar histórias”, no contexto familiar 

 Envolver a família e/ou responsáveis em ações, tais como narração e ou leitura de 

histórias para as crianças em casa, pesquisas etc. 
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 Estabelecer um foco durante o projeto para que as crianças possam experimentar de 

fato o papel de pesquisadoras e serem protagonistas de sua aprendizagem. 

 

Campos de Experiências: 

 

 Espaço tempo quantidades relações e transformações; 

 O eu, o outro e o nós; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 

Ações para o desenvolvimento da melhor infância: 

 

Sobre mim: Essa ação visa possibilitar que a criança construa a sua identidade e 

autonomia, por meio da leitura, arte, interações socioculturais e da vivência de diferentes 

situações. (Plenarinha) 

O melhor de mim: Proporciona ao aluno condições para que ele juntamente com os 

professores reflita sobre a necessidade de respeito entre todos através da aplicação dos direitos 

e deveres de cada um, formando valores éticos e morais para o exercício de sua cidadania e 

cumprindo, assim, com o maior papel: favorecer uma aprendizagem realmente significativa na 

formação de seres humanos mais conscientemente participativos e responsáveis no convívio 

social. Na continuidade desta ação o aluno participará levando para casa “O mascote” 

representante da turma, a fim de garantir a reflexão junto a família sobre os valores e 

interação entre a criança e a família. Realizando junto com a família a leitura e a atividade 

proposta. (Valores) 

Lê para mim: Essa ação é voltada para o processo de criatividade, estímulo e 

Imaginação. Ele é uma ótima ferramenta para ampliar o vocabulário, desenvolver a linguagem 

oral e a capacidade de ouvir, a ação promove interesse pela leitura e protagonismo para os 

alunos. Com o auxílio dos pais e professores, cada aluno escreve e ilustra o seu próprio livro. 

Ele auxilia no desenvolvimento da criatividade e promove um interesse maior pelo universo 

dos livros incentivando os alunos a cuidar e valorizar os livros; (Meu Livro) 

 

Metodologia 

 

Segue a descrição das ações com suas intenções e como explorar as atividades dentro 

do projeto a ser desenvolvido com os estudantes: Utilizem este material no cotidiano das 

Coordenações Pedagógicas para garantir que os planejamentos dialoguem com o tema da X 
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Plenarinha, visto que na arte da criança arteira é necessário imprimir intencionalidade 

educativa, garantindo, simultaneamente, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento bem 

como a proposição de experiências educativas a partir dos campos de experiência 

1ª Ação Sobre MIM Onde Quando 

Disparador do projeto, cada professor será 

responsável por contar uma história 

envolvendo a literatura infantil (abertura do 

projeto). Histórias apresentadas com 

palitoches, história cantada etc. 

Ação Estante Mágica: Conhecendo autores e 

livros. 

 

Planejamento 

de aula para a 

semana 

No pátio da 

escola 

Dia 11/ 04/ 2022 

2ª Ação  Sobre MIM Onde Quando 

 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

– 

SEXTA 

Educação 

para o 

trânsito 

Educação 

e ética 

(valores) 

 

Saúde 

(Autocuidado) 

 

Direitos 

das 

crianças  

 

Lei n° 

11.998/2009 

Educação para 

a vida.  

 

No pátio da 

escola 

 

Dia 25 a 

29/04/2022 

3ª Ação Melhor De 

MIM 

Onde  Quando 

O material (a bolsa, a mascote, o projeto, 

direcionamento da atividade) será encaminhado 

toda sexta-feira para um aluno específico para 

a produção da releitura da literatura 

apresentada sobre o valor. 

 Em casa 

acompanhado 

dos 

responsáveis 

Toda sexta feira 

por semana a 

partir de 

29/04/2022 

4ª Ação  Sobre MIM Onde Quando 

Conhecendo um artista - fazer a releitura da 

obra “Os girassóis” de Van Gogh;  

Sugerir que os pais enviem mudas de girassol 

para plantar com as crianças na escola; na 

casca de ovo ou copinho de plástico.  

Estimular os alunos a produzirem uma releitura 

da obra, usando várias técnicas cortes, 

colagem, textura e pintura, caixa de pizza, 

milho, cravo etc. 

Vídeo, música e dramatização. 

 Pátio/frente 

da escola 

 09/05/2022 

5ª Ação  Sobre MIM Onde Quando  

Fazendo artes com as coisas da terra. 

Pinturas com elementos diferentes – tintas 

naturais beterraba, açafrão, folhas, lama etc.;  

 Pincel feito com gravetos e folhas, esponja, 

gelo com água da beterraba etc. 

Arte com pintura, colagem e outras técnicas, 

sugestão para fazer uma exposição no fim do 

projeto. 

 Na área 

externa 

27/05/2022 

6ª Ação  Sobre MIM Onde Quando  

Plenarinha local - Música sons e diversidade; 

Apresentações artísticas das crianças/festa 

junina; (Eita Criança arteira) 

 Na área da 

escola (pátio) 

Apresentação 

10 de junho 
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Exposição dos trabalhos produzidos com as 

crianças de cada turma.  

Por meio das cantigas de rodas ex: a canoa 

virou etc. 

de acordo 

com 

brincadeiras 

temáticas 

7ª Ação  Sobre MIM Onde  Quando  

Peça teatral - oportunizar experiências de fato 

que caminhem para garantia das aprendizagens. 

Trabalhar com marionetes borboletas; 

Contos de fada que tal deixar que as crianças 

protagonizem a história? 

A escolha do conto a ser encenado será 

realizada pelas crianças; 

Reorganizar o planejamento a partir do conto 

escolhido por seu grupo. 

  01/08/2022 

8ª Ação  Sobre MIM Onde  Quando  

Nas asas da imaginação  

Contação de histórias mediada por recursos 

pedagógicos como fantoches e dedoches entre 

outros; 

Crianças narradoras cantam, sentadas no chão 

em roda 

Música do limão - A criança que pegar o limão 

ao término da música inicia a contação de uma 

história de sua livre escolha, seja ela vivida, 

ouvida ou inventada.  

 Pátio 10/10/2022  

9ª Ação  Lê pra mim Onde  Quando 

Super autor - Produção de livro com narrativa 

da criança. 

Os alunos, com a ajuda dos professores, criam 

suas próprias histórias, escrevendo e ilustrando 

suas ideias, seus enredos, seus próprios livros. 

Escolha desenhos com as crianças, fotos 

texturas etc.; 

Coloca a família para desenhar junto. 

Montagem do livro. 

 Ambiente 

escolar 

Agosto/setembro  

10ª Ação   Onde Quando 

Visitar uma instituição (ONG) 

Entregar das roupas  

 1ª semana de 

novembro 

A escolher 

11ª Ação  Fechamento Onde Quando 

Chá literário  

Produção e exposição dos livros na instituição 

para as famílias. 

 Pátio 11/11/2022 

Projeto Transição 

Justificativa 

Os espaços escolares e ritmo de estudo apresentam diferenças nos segmentos, mesmo quando 

as mudanças ocorrem dentro de uma mesma escola, é importante promover ações para melhor 

adaptação dos educandos.                                                                             

Precisamos sempre explicar para a criança as mudanças que estão ocorrendo. Podemos fazer 

isso da mesma maneira que mostramos para ela o quanto já aprendeu, por exemplo, expondo 

como ela escrevia seu nome no começo do ano e como está escrevendo agora. Isso permite 
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que elas tenham evidências de como são capazes e de como estão aprendendo. 

Objetivos 

Objetivo geral: 

Proporcionar aos educados uma adaptação a desafios futuros nos anos futuros no ambiente 

escolar em novos segmentos, identificando seus direitos e deveres para que sua nova fase 

escolar ocorra com harmonia e naturalidade com bons resultados com a socialização favorável 

com turma que vão fazer parte e com professor e demais da área escolar. 

Objetivo específicos: 

Reconhecer a importância do novo ambiente escolar e suas regras. Desenvolver a 

responsabilidade com os deveres e obrigações cotidiana. 

Estimular o interesse na escrita e desenvolver o senso de responsabilidade e atitude que não 

podem fazer parte mais do seu dia a dia como deixar o seu material para outros cuidarem 

porque o seu material e individual e exclusivo. 

Adquirir outro novo hábito de atitudes como o cuidado consigo e com outro de higiene. 

Ações 

Fazer rodinha diária com a turma com conversa informal como será a nova etapa escolar no 

próximo ano. 

Distribuir material individual como lápis, estojos, tesouras, folhas grampeadas em forma de 

cadernos, cola, revistas e jornal. 

Mudar a posição das carteiras colocando as em círculos, de duas em duas de quatro. Explorar 

a criança a cortar, colar, desenhar, rasgar, pintar fazer mosaico com papeis coloridos 

Também fazer uma visitação na escola em que vai ser matriculado. 

1º Passo: Reunião com os pais/responsável para a explicação do projeto. 

2º Passo: apresentar o projeto para o aluno mostrando fotos da escola a qual ele irá. 

3º Passo: visitação a escola, conhecer as dependências e fazer atividades com a turma depois 

de uma rodinha de conversas informais o que elas gostaram da nova escola a qual elas irão 

estudar e, pois, a conversa eles desenhar o que gostaram. 

4º Passos: iniciar com atividades e explicar para os alunos sobre o uso e cuidados do material 

que e individual e que eles vão utilizar novamente. 

5º Passo: 15 minutos de recreação de brincadeiras livres. 

Avaliação 

Feita diariamente observando a participação, envolvimento e o aprendizado conquistado no 

decorrer das atividades pelos educandos, das ações propostas pelo educador, da aceitação do 

coletivo e dos resultados esperados. 

 

Projetos E Ações Previstos No Calendário Escolar 2022 

SEMANA SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS (LEI DISTRITAL Nº 5714/2016). 

Objetivos 

A lei institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a 

Semana Distrital de conscientização e promoção da educação inclusiva as crianças 

com necessidades especiais, a ser realizada anualmente, na segunda semana de 

março. 

Atividades 

Roda de conversa com enfoque na temática proposta; 

Teatro e dramatizações; 

Vídeos e histórias referentes ao tema; 

Produções de atividades e cartazes ilustrativos. 
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Responsáveis Toda a equipe pedagógica (Professores, Monitores, Equipe gestora) 

Avaliação 
Será realizada diariamente com todos os envolvidos neste projeto, com o intuito 

da conscientização social, individual e coletiva. 

SEMANA SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 

(LEI DISTRITAL Nº 5.243 DE 15/ 2012/2013) 

Objetivos 

Valorizar a água como fonte de vida, reconhecendo seu ciclo na natureza e sua 

relação com a vida e compreendendo que suas atitudes serão importantes para a 

preservação do meio ambiente valorizando a preservação da água como bem 

precioso da natureza. 

Conscientizar as crianças para que possam perceber que a água não pode ser 

desperdiçada e nem poluída. 

Mobilizar as crianças para desenvolver as ações pertinentes à preservação da 

água. Conscientizar a respeito de doenças causadas pela água parada; 

Atividades 

Vídeos educativos: Show da Luna “De onde vem a água”; “A importância da água 

para o meio ambiente” 

Musicalidade: Economizar água – turma da Mônica; 

Rodas de conversa; 

Exposição e apreciação das obras de artes confeccionadas pelas crianças 

(Confecção dos mosquitos) 

Responsáveis Toda a equipe pedagógica (Professores, Monitores, Equipe gestora) 

Avaliação 
Durante o desenvolvimento do projeto serão considerados todos os trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças, bem como suas capacidades e habilidades 

demonstradas na construção e execução das atividades proposta. 

SEMANA SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA VIDA (LEI FEDERAL Nº11.998/2009) 

Objetivos 

 Possibilitar oportunidade para formação de atitudes, aquisição e vivência de 

valores positivos. 

 Repensar e avaliar as atitudes diárias e a suas consequências no meio ambiente em 

que vivemos. 

Estimular novos hábitos com relação à utilização de recursos naturais. 

Principais Ações 

 Confecção de instrumentos musicais; 

Tapete ecológico sensorial; 

Cantinhos temáticos; 

Brincadeiras com diversos tipos de materiais (areia, carvão, anilina, argila). 

Responsáveis Toda a equipe pedagógica (Professores, Monitores, Equipe gestora) 

Avaliação 
Durante o desenvolvimento do projeto serão considerados todos os trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças, bem como suas capacidades e habilidades 

demonstradas na construção e execução das atividades proposta.  

AÇÕES X PLENARINHA CRIANÇA ARTEIRA FAÇO, FAÇO PARTE 

Objetivos 

Proporcionar aos pais a rotina de brincarem com seus filhos 

Resgatar as brincadeiras e usar a imaginação 

Adquirir novos conhecimentos 

Reforçar a importância do brincar 

Promover momentos lúdicos 

Principais Ações 
Semana voltada para a importância e o regate da brincadeira 

BRINCAR (LEI Nº 13,257/2016) 

Responsáveis Equipe diretiva, professores, monitoras, alunos e responsáveis. 

Avaliação  
Durante o desenvolvimento do projeto serão considerados todos os trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças, bem como suas capacidades e habilidades 

demonstradas na construção e execução das atividades proposta. 

SEMANA SEMANA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NO DF (LEI 
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DISTRITAL Nº1,433/1997) 

Objetivos 

Facilitar às famílias a conversação com as crianças. Desenvolver a espontaneidade 

e a autoestima para facilitar a comunicação com os pais, não só de modo geral, 

mas em especial sobre a questão das drogas. 

Principais Ações 

Exposição de vídeos infantis e lúdicos, com conteúdo de divulgação e prevenção a 

drogas. Roda de conversa com as crianças abordando o tema para sondagem do 

conhecimento de cada criança acerca do tema 

Brincadeiras, jogos, atividades lúdicas e peças teatrais acerca da demanda com 

intuito de trabalhar o tema já na infância. 

Contação de histórias e reconte por parte das crianças. 

Palestra para a comunidade escolar com distribuição e material informativo. 

Responsáveis Toda a equipe pedagógica (Professores, Monitores, Equipe gestora). 

Avaliação  Será contínuo e processual, analisando a participação e interação do educando. 

SEMANA SEMANA NASCIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA (DECRETO Nº 

84,631/1980) 

Objetivos 
Proporcionar momentos de prazer através da leitura, ampliando vocabulário e a 

organização de pensamentos. Desenvolvendo desde infância a prática da leitura, 

bem como todos os aspectos informações e compreensão de mundo 

Principais Ações 

Conversas sobre o Projeto da Leitura Infantil. Contação de Histórias com 

ilustrações de boa qualidade, músicas e Vídeos referentes às crianças. Apresentar 

livro para os alunos – manusear e conhecer a história. Atividades que 

proporcionam o desenvolvimento das diversas formas de linguagem como cantar, 

dançar, imitar, desenhar, pintar, dentre outras. As atividades serão planejadas de 

acordo com a faixa etária e as informações de acordo com vivência e realidade de 

cada turma. Exposição dos livros criados pelas turmas ou alunos do CEPI. 

Responsáveis Toda a equipe pedagógica (Professores, Monitores, Equipe gestora). 

Avaliação  
Durante o desenvolvimento do projeto serão considerados todos os trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças, bem como suas capacidades e habilidades 

demonstradas na construção e execução das atividades proposta. 

SEMANA SEMANA MARIA DA PENHA (LEI DISTRITAL Nº 6325/2019) 

Objetivos 

promoção e a realização de ações educativas de prevenção da violência doméstica 

e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral. 

Promoção de ações educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito 

respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou 

etnia. 

Principais Ações 

Exposição de vídeos com conteúdo de divulgação e prevenção a violência contra 

mulher. 

Roda de conversa com as crianças abordando o tema para sondagem do 

conhecimento de cada criança acerca do tema 

Brincadeiras, jogos, atividades lúdicas e peças teatrais acerca da demanda com 

intuito de trabalhar o tema e prevenção da violência já na infância. 

Contação de histórias e reconte por parte das crianças. 

Palestra para a comunidade escolar com distribuição e material informativo. 

Responsáveis Toda a equipe pedagógica (Professores, Monitores, Equipe gestora). 

Avaliação  Será contínuo e processual, analisando a participação e interação do educando. 

AÇÃO CONSCIÊNCIA NEGRA (LEI FEDERAL Nº 10.639/2003) 

Objetivos 
Trabalhar a diversidade, no cotidiano da educação infantil. 

Valorizar as diferentes entre etnias e gêneros, assim como pessoas com 
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necessidades especiais; 

Trabalhar comportamento sexualidades agressividade, inclusão social e atitudes 

visando uma convivência sadia e prazerosa. 

Observar situações que levam ao preconceito no cotidiano escolar, enfatizar a 

importância da sustentabilidade no ambiente que vivemos. 

Resgatar brincadeiras, cantigas de rodas, músicas regionais, lendas, parlendas e 

comidas típicas. 

Principais Ações 

Histórias africanas; 

Musicalidade; 

Desfile afro; 

Experiências e vivências valorizando a culinária a brincadeira e a cultura afro. 

Responsáveis Toda a equipe pedagógica (Professores, Monitores, Equipe gestora). 

Avaliação  Será contínuo e processual, analisando a participação e interação do educando. 
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ANEXOS  



 

78 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, a equipe do CEPI 

Beija-Flor está sempre em busca de ser a melhor 

Instituição de Ensino, principalmente nos quesitos 

satisfação e confiança de pais e crianças. 

Prezado(a) Responsável,  

Visando consolidar nossa política e aprimorar nosso Projeto Político Pedagógico (PPP), solicitamos 

a sua participação em nossa pesquisa, registrando a seguir a sua percepção, visão, bem como as 

suas expectativas sobre vários temas. A sua opinião vai fazer a diferença e por isso será muito 

importante para a instituição.   

O presente questionário tem como objetivo identificar o perfil socioeconômico da família do(a) 

aluno(a) e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Pedimos que responda ao questionário para cada criança matriculada na unidade escolar.  Os 

dados garantirão absoluto sigilo das informações individuais prestadas e servirão para compor no 

Projeto Político Pedagógico.  

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponder as suas 

características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciadas por sua criança.  

Lembre-se que a sua opinião é fundamental para a construção de uma escola emancipadora, 

democrática e igualitária, portanto responda com sinceridade as questões a seguir.  

Contamos com a sua colaboração!  

 
*Obrigatório 

1.Qual é o nome do(a) responsável pelo preenchimento do questionário (opcional) 

 
2. QUANTAS CRIANÇAS SOB SUA RESPONSABILIDADE ESTÃO MATRICULADAS NA 

ISNTITUIÇÃO BEIJA FLOR? 

Marcar apenas uma oval. 

1 CRIANÇA 

2 CRIANÇAS 

3 CRIANÇAS 
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MAIS DE 3 CRIANÇAS 

3. QUAL E OU/ QUAIS A (S) IDADE (S) DESSA (S) CRIANÇA (S) SOB SUA * 

RESPONSABILIDADE QUE ESTÁ (ÃO) MATRICULADA (S) NA INSTITUIÇÃO BEIJA FLOR? 

Marque todas que se aplicam. 

0-1 ANO (BERÇÁRIO I) 

1-2 ANOS (BERÇÁRIO II) 

2-3 ANOS (MATERNAL I) 

3-4 ANOS (MATERNAL II) 

4-5 ANOS (1° PERÍODO) 

4. COM QUEM O ALUNO RESIDE? * 
Marcar apenas uma oval. 

Pai e mãe 

Apenas a Mãe 

Apenas o Pai 

Parentes próximos como, tios, avós etc. (família externa) 

Outras configurações familiares 

5.QUANTAS PESSOAS RESIDEM NA MESMA CASA? * 
Marcar apenas uma oval. 

DUAS (2) 

TRÊS (3) 

QUATRO (4) 

MAIS DE 4 

6. QUANTAS PESSOAS ESTÃO TRABALHANDO/ EMPREGADAS EM SUA 
FAMÍLIA? * 
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Marcar apenas uma oval. 

NENHUMA 

UMA 

DUAS 

TRÊS OU MAIS 

7.QUAL É A FAIXA DE RENDA MENSAL DE TODA A FAMÍLIA? * 
Marcar apenas uma oval. 

Até R$ 1.245,00 

Entre R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00 

Entre R$ 4.151,00 e 8.300,00 

Outros 

8. A FAMÍLIA RECEBE ALGUM BENEFÍCIO/AUXÍLIO SOCIAL? CASO A RESPOSTA SEJA SIM, 

MARQUE AS OPÇÕES A SEGUIR. 

Marque todas que se aplicam. 

Não recebe benefício 

Bolsa família 

Auxílio emergencial do Governo Federal 

Prato cheio 

Renda emergencial do GDF 

DF sem miséria 

Outros 

9.QUAL É O TIPO DE RESIDÊNCIA DA SUA FAMÍLIA? * 
Marcar apenas uma oval. 

PRÓPRIA 

ALUGADA 

CEDIDA 
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OUTROS 

10. O ALUNO(A) RESIDE NO RECANTO DAS EMAS? SE NÃO, EM QUAL LUGAR * POSSUI 

RESIDENCIA? 

 

11.MARQUE SEU GRAU DE INSTRUÇÃO: * 
Marcar apenas uma oval. 

Ensino Fundamento Incompleto 

Ensino Fundamento completo 

Ensino Médio Incompleto 

Ensino Médio completo 

Ensino Superior incompleto 

Ensino Superior completo 

Pós-graduado 

Mestrando 

Doutorado 

12. VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM O SERVIÇO OFERTADO PELA 
INSTITUIÇÃO? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Não sei responder 

13. A INSTITUIÇÃO PARCEIRA TEM OFERECIDO O ATENDIMENTO 
PROPOSTO? * 

Marcar apenas uma oval. 
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Sim 

Não 

Não sei responder 

Outro: 

 
14. A INSTITUIÇÃO PARCEIRA EDUCACIONAL CUMPRE, INTEGRALMENTE, O CALENDÁRIO 

ESCOLAR ESTABELECIDO PELA SEEDF? 

Marcar apenas uma oval. 

SIM 

NÃO 

NÃO CONHEÇO O CALENDÁRIO ESCOLAR DA SEEDF 

Outro: 

 

15.VOCÊ PERCEBE SE A INSTITUIÇÃO PARCEIRA, ACOLHE, INTEGRA E 
FAZ * 

ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS/ DEFICIÊNCIA? 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Não sei 

responder Outro: 

 

16.DEIXE AQUI, SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES OU ELOGIOS. * 
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Agradecemos sua participação, e reforçamos que será de grande valia para o avanço e 

melhora da unidade CEPI BEIJA FLOR. 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 Formulários 

 

 

ATA DE CONSELHO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL 
   

Em conformidade com a Resolução n.º 02/2020 - CEDF e suas alterações, que dispõe sobre 

a organização curricular da Educação Infantil aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito 

Federal e em observância às disposições da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Conselho de Classe, órgão colegiado consultivo e 

deliberativo, de caráter permanente, destina-se a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem, obrigatório em todas as etapas e modalidades da Educação Básica e tem 

por objetivo o acompanhamento e a avaliação do processo de desenvolvimento do estudante. "Na 

Educação Infantil, a Unidade Escolar/Instituição Educacional deve preparar-se para a realização do 

Conselho de Classe no mínimo uma vez a cada semestre ou sempre que se fizer necessário." 

(“ATA DE CONSELHO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL”)  

Devem participar do Conselho de Classe: docentes, diretor da Unidade Escolar/Instituição 

Educacional ou seu representante, orientador educacional, coordenador pedagógico e as crianças, e, 

sempre que necessário, profissionais especializados e representantes dos estudantes e/ou famílias 

ou responsáveis. No Regimento Escolar que normatiza as ações da Unidade Escolar/Instituição 

Educacional pública ou parceira deve explicitar, disposições sobre a organização e as competências 

do Conselho de Classe em consonância com a legislação vigente.  

Na Educação Infantil, o Conselho de Classe é por excelência um espaço privilegiado para 

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

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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o alcance da desejada qualidade. Nesta etapa da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída 

como um constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetivá-las como um 

processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças.  

A Proposta Pedagógica (Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

(2018) e/ou Projeto Político Pedagógico (conforme normativos vigentes desta SEEDF), orientadores 

da prática educativa, é o documento que define a identidade e a organização do trabalho 

pedagógico, construído e vivenciado pela Unidade Escolar/Instituição Educacional pública ou 

parceira. Nele devem estar definidos todos os objetivos a serem alcançados por meio de ações 

desenvolvidas. Sendo assim, é preciso considerar os avanços e dificuldades de aprendizagem 

evidenciados pela turma, avaliando como as ações previstas na Proposta Pedagógica/Projeto Político 

Pedagógico, têm contribuído com as aprendizagens das crianças. (“ATA DE CONSELHO DE CLASSE - 

EDUCAÇÃO INFANTIL”)   

Desta forma, uma prática avaliativa que tem a criança como centro do planejamento 

pedagógico e que se compromete com o processo e não somente com o produto, tem no Conselho 

de Classe, espaço primordial para retomada das ações da escola, numa perspectiva de avaliação 

contínua e processual voltada para a avaliação da prática pedagógica com vistas ao alcance dos 

objetivos definidos no Projeto Político Pedagógico/Proposta Pedagógica da unidade 

escolar/instituição educacional pública ou parceira, bem como no Currículo em Movimento do 

Distrito federal – Educação Infantil.  

Os registros do Conselho de Classe, relatando progressos e avanços evidenciados e ações 

pedagógicas necessárias para a continuidade das aprendizagens da criança devem ser detalhados e 

disponibilizados a fim de que todos tenham acesso. Atentando-se para o registro das ações e 

encaminhamentos que permitam acompanhar, intervir e promover oportunidades de aprendizagem 

sem perder a atenção ao grupo como um todo. O registro do Conselho de Classe em ata, tal como 

proposto, é de caráter obrigatório a partir do ano de 2022. Desta forma fica revogada a CIRCULAR 

CONJUNTA N.º 09/2016 - SUBEB/SUPLAV. (“ATA DE CONSELHO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL”)   

ATA CONSELHO DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL 

REGISTRO  

  

CRE    

Unidade Escolar/Instituição 

Educacional  
  

Turma    

Data do Conselho    

Membros participantes    

  

  

  

  
Considerando os resultados/desempenho da turma, fazer o registro das ações previstas na Proposta 

Pedagógica e/ou Projeto Político Pedagógico que devem ser potencializadas ou reformuladas para a melhoria 

da organização do trabalho pedagógico na escola.  



 

85 
 

Trabalho Pedagógico da Unidade Escolar/Instituição Educacional - Ações Previstas na Proposta Pedagógica 

e/ou Projeto Político Pedagógico  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Potencialidades  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fragilidades  

  

  

  

  

  

  

  

  

Encaminhamentos  

  

  

  

  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Assinaturas dos participantes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Assinatura / Matrícula - Responsável pelo registro. 

Responsável pelo registro. 
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Amostra de cardápios 

 

CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL 

TODOS 

 

Mês/Ano: 

Março/2022 

Período: 28 - 01 

 
REFEIÇÃO 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Café da Manhã 

08:00 

Leite  

Rosquinha de coco 

Chocolate 

quente 

Pão de batata 

doce com 

manteiga 

 

Leite 

 

Chocolate quente 

Peta 

Leite com cereal 

 

Colação 

09:45 

Fruta Vitamina de 

fruta 
Fruta Fruta Fruta 

Almoço 

11:45 

 

 

Arroz 

Feijão carioca 

Frango 

Batata doce cozida 

Salada de repolho 

e tomate 

Arroz 

Feijão preto 

Frango grelhado 

Farofa  

Vinagrete 

Mix de folhas 

 

Arroz 

Feijão carioca 

Carne moída com 

legumes 

Salada verão 

Arroz 

Feijão preto 

Frango cozido 

Salada de 

macarrão 

Arroz 

Feijão carioca 

Estrogonofe de 

carne 

Batata corada 

Salada tropical 

 

 

Lanche da 

Tarde 

14:30 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 

Jantar 

16:30 

Caldo de frango 

com legumes 

Canja de frango 

com legumes 

Caldo de carne 

com legumes 

Sopa de macarrão 

com frango e 

legumes 

Caldo de carne 

com legumes 

Cardápio sujeito a alterações de acordo com a idade e/ou necessidade individual da criança. 

Obs.¹.: para as crianças portadoras de deficiência da enzima lactase, ou seja, intolerantes à lactose é fornecido leite sem 
lactose, para os que possuem alergia a proteína do leite, é fornecido bebida de soja ou suco de frutas em substituição ao 
leite de vaca e seus derivados, havendo essa alteração também nas preparações que contém esse composto.  

Obs².:crianças com restrições alimentares relacionados a patologias, têm a dieta modificada MEDIANTE LAUDO MÉDICO. 
Obs³.:cardápio pode ser alterado ocasionalmente de acordo com recebimento de doações e/ou qualquer problema que 

afete a segurança alimentar. 

 

CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL 

BERÇÁRIO I 

 

Mês/Ano: 

Março/2022 

Período: 21 –25 

 
REFEIÇÃO 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Café da Manhã 

08:00 

Fórmula láctea 

Biscoito de leite 

Fórmula láctea 

com cuscuz 

 

Fórmula láctea 

Tapioca  

Fórmula láctea 

Biscoito maisena 

Fórmula láctea 

Biscoito de leite  

Colação 

09:30 

Fruta Vitamina de 

fruta (fórmula 

láctea)  

Fruta Fruta Fruta 

Almoço 

11:30 

Arroz 

Feijão carioca 

Isca de carne 

desfiada 

Batata doce cozida 

 

Arroz 

Feijão preto 

Frango desfiado 

Legumes 

cozidos no 

vapor 

Arroz 

Feijão carioca 

Carne moída com 

legumes 

 

Arroz 

Feijão preto 

Frango cozido 

com legumes 

Arroz 

Feijão carioca 

Carne desfiada 

Legumes cozidos 

no vapor 

 

 

Lanche da 

Tarde 

14:15 

Creme de goiaba 

(fórmula láctea) 
Fruta Fruta Fruta Fruta 
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Jantar 

16:15 

Sopa de macarrão 

com carne e 

legumes 

Canja de frango 

com legumes 

Caldo de carne 

com legumes 

Sopa de macarrão 

com frango e 

legumes 

Caldo de carne 

com legumes 

Cardápio sujeito a alterações de acordo com a idade e/ou necessidade individual da criança. 

Obs¹.:ocorre variação de fórmula de acordo com a idade, sendo fornecido fórmula 1 para crianças até 6 meses e fórmula 2 

para crianças de 6 meses a 1 ano de idade 

Obs².:cardápio pode ser alterado ocasionalmente de acordo com recebimento de doações e/ou qualquer problema que 

afete a segurança alimentar. 

 


