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APRESENTAÇÃO   

  

O Projeto Político Pedagógico do CEPI Mandacaru tem como objetivo 

nortear o trabalho administrativo e pedagógico desta Instituição de Ensino, 

considerando os princípios e diretrizes que impulsionam a educação no educar e 

cuidar.  

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

pedagógico é baseado no Currículo em Movimento da Educação Básica, 

abrangendo os aspectos principais da realidade física e social da criança, 

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

interesses e valorizando suas potencialidades intelectuais.  

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

de uma relação estreita e positiva entre a escola e as famílias, dividindo e 

partilhando as responsabilidades quanto à educação e a socialização das 

crianças.  

Ao construirmos os projetos de nossa escola, planejamos o que temos 

intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, 

buscando o possível. É antever um futuro diferente do presente. Nas palavras de 

Gadotti:   

“Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar 

um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da 

promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um 

projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas 

rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 

comprometendo seus atores e autores. (1994, p. 579)”.  

O Centro de Educação Primeira Infância - CEPI Mandacaru tem por objetivo 

a apresentação das diretrizes de trabalho a ser desenvolvido no decorrer do ano 

letivo de 2022, sua proposta reitera-se na perspectiva de uma educação de 

excelência, trabalhando em parceria com a comunidade, buscando desenvolver 

um trabalho dinâmico, onde possamos oferecer condições básicas de 

conhecimento necessário para a contribuição de um cidadão autônomo e com 

consciência do seu papel social. Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico 

vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades 

diversas, ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 
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envolvidos com o processo educativo da escola. O projeto busca um rumo, uma 

direção.  

Este PPP foi construído coletivamente por meio de questionários aplicados 

junto à comunidade, nas coordenações pedagógicas coletivas e nas experiências 

vivenciadas diariamente, retratando o pensamento e o sentimento da comunidade 

escolar (pais, crianças, professores, equipe gestora).  

Acreditando sempre no ensino de qualidade e de inclusão social, nos 

propomos a organizar projetos que estimulem e envolva toda a comunidade 

escolar, formação de cidadãos competentes, criativos e conscientes do seu papel 

na sociedade.  

  

1 – HISTÓRICO  

  

O CEPI Mandacaru está situado na QR 204 conjunto 11 lote 01 na cidade 

de Samambaia Norte, é fruto do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância), criado pelo Governo Federal e instituído pela Resolução nº 6, de 24 

de abril de 2007, como parte das ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) do Ministério da Educação, cujo principal objetivo é prestar 

assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando garantir o 

acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. Este 

CEPI tem como Mantenedora o Éden Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 

Humano. Foi criado em 1980 como a Casa Geriátrica de Brasília, situada, 

inicialmente no Setor de Mansões do Lago, ML 10, Brasília/DF, assistindo a 

idosos, em regime de internato e semi-internato e assim funcionou durante 10 

(dez) anos, no período de 1980 a 1990.  

 A partir de 1990 até 1995, o Éden funcionou atendendo as crianças da faixa etária 

de 4 a 6 anos, em período integral e parcial, em sua sede, localizada na QN 03 – 

Área Especial 1 e 2 – Riacho Fundo/DF.   

É importante ressaltar que a partir do final dos anos 90, com o crescimento 

populacional do Distrito Federal, associado à demanda imposta pela 

empregabilidade das mulheres, os altos indicadores de mães solteiras, à 

intensificação das famílias feminizadas, ao crescimento do número de crianças 

em lares substitutos e ainda, aos altos indicadores de violência social e doméstica, 

surge a necessidade de uma ação interventiva no sentido de amparar as crianças 

durante o dia, oferecendo-lhes atividades sócio - educativas em meio aberto, 
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alimentação e proteção. Assegurando educação aos filhos durante o seu período 

de trabalho.   

 Em 19 de março de 1995, conforme a Ata da Diretoria nº. 34, o Éden ampliou o 

atendimento para crianças de 02 a 06 anos, passando a denominar-se Creche do 

Riacho, cuja construção das instalações foi mantida totalmente com recursos 

próprios dos fundadores da obra.  

 Por compreender os dispositivos legais e intentar adequar-se aos princípios da 

educação infantil definida na LDB 9394/96, por ocasião ainda da renovação do 

Convênio com a SEDF, a Creche do Riacho passa a denominar-se Instituto de 

Educação Haidée Neves – IEHN, com sede na QN 03 – Área Especial 1 e 2 – 

Riacho Fundo/DF, em 18 de março de 2006, conforme Ata da Diretoria nº. 90.  

Atendendo a diferentes demandas da comunidade estudantil, a Escola 

fortalecia seu trabalho buscando na Psicologia, Filosofia, Antropologia e 

Pedagogia, os conhecimentos necessários para oferecer aos educandos pleno 

desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades como sujeitos em 

formação.   

No ano de 2000 o ÉDEN – INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO, Mantenedor do CEPI MANDACARU – com sede à QN 03 – Área 

Especial 01 e 02 – Riacho Fundo I – Brasília/DF, criado em 02/09/1980, que tem 

como finalidade estatutária prestar serviços nas áreas de educação e assistência 

social, reconhecida de Utilidade Pública Federal e Distritral, é registrado no 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS/MPAS) e no CAS/DF.  Foi 

credenciada no ano de 2006 através da Portaria de Credenciamento 147 de 

05/05/2006 por 5 (cinco) anos para ofertar Educação Infantil Creche para crianças 

de 2 e 3 anos e Pré-escola para crianças  de 4 e 6 anos, recredenciada através 

da Portaria 91 de 22 de maio de 2012 por 5 (cinco) até 31 de maio de 2016.   

Em 2009 firmou convênio Tripartite nº038/2009 com a Secretaria de Estado 

e Desenvolvimento Social-SEDEST e SEEDF para o atendimento à Educação 

Infantil de 120 crianças de 1 a 5 anos de idade. Em 2010 firmou convênio 

nº023/2010 com a SEEDF para o atendimento à Educação Infantil de 120 crianças 

de 1 a 5 anos de idade. Em 2013 firmou convênio nº022/2013 com a SEEDF para 

o atendimento à Educação Infantil de 240 crianças de 1 a 5 anos de idade.    

Ainda em 2009 firmou e mantém até a presente data convênio com a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal para oferta de serviços educacionais 

de qualidade às crianças de 1 a 5 anos de idade, primeira etapa da Educação 
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Básica – Educação Infantil, sendo que a partir de 2013, atende crianças de 1 a 4 

anos de idade,  foram atendidas: 120 crianças no ano de 2009 e 2010, 160 

crianças no ano de 2011,  219 crianças no ano de 2012 e 2013,  240 crianças no 

ano de 2014 e 2015 e  263 crianças no ano de 2016.   

Durante o tempo de conveniamento até a presente data o ÉDEN ampliou 

suas instalações, revitalizou seus espaços, colocou câmaras de monitoramento 

em suas instalações, adquiriu mais mobiliário e revigorou os espaços físicos para 

melhor desenvolver trabalho de qualidade atendendo a comunidade da melhor 

maneira possível. Teve suas ampliações físicas aprovadas através da Portaria Nº 

26, de 16 de fevereiro de 2016 da SEEDF.  

Firmou Convênio nº22/2013 celebrado entre a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e o ÉDEN-Instituto de Apoio ao Desenvolvimento 

Humano, para oferta de Educação Infantil, objetivando o atendimento à 263 

(duzentos e sessenta e três) crianças com faixa etária de 1 (um) a 4 (quatro) anos 

de idade. E no ano de 2017 passou a administrar também, mais 06 (seis) CEPI’s 

em várias regiões administrativas do DF.   

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

estrutura física e todo o mobiliário necessário para o funcionamento da Unidade, 

e a Mantenedora, responsável pela administração e todo pessoal devidamente 

capacitado para o atendimento às crianças se tornou realidade.  

As atividades do CEPI mandacaru tiveram início no dia 26 de junho de 2018, 

com a construção do trabalho pedagógico e preparação do local para a recepção 

das crianças. Foi reunida toda a equipe para apresentação do espaço físico da 

escola, orientações, momentos de estudo, planejamentos de aulas, decoração de 

toda a escola para a tão esperada chegada dos crianças. O início das aulas se 

deu no dia 25 de junho de 2018, onde contabilizou-se o total de 145 crianças. E 

no dia 26 se deu a inauguração oficial da Instituição com a presença do 

Governador Rodrigo Rollemberg e representantes da Secretaria de Educação, 

juntamente com toda a equipe da  
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O objetivo do CEPI Mandacaru é a implementação de um Centro de 

Educação que favoreça o desenvolvimento infantil, considerando os 

conhecimentos e valores culturais. Tendo como documentos norteadores do 

trabalho pedagógico o Currículo em Movimento da Educação Básica, os 

Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), além de 

outras diretrizes nacionais, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Estabelecendo o ensino, respeitando as normas comuns e a do seu 

sistema de ensino, tendo como meta a construção da autonomia, criatividade e 

formação da autoestima.  

Em 2022 o CEPI Mandacaru iniciou o ano letivo em 10 de fevereiro de 2022, 

com meta de atendimento para 174 (cento e setenta e quatro) crianças com 

atendimento 100% presencial.   

1.1 CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA  

  

O CEPI Mandacaru foi construído como fruto de um Projeto Nacional, 

conforme mencionado anteriormente para atender a necessidade da comunidade 

local em ter um espaço de Educação Integral de qualidade para as crianças com 

idade de creche, para que os pais pudessem trabalhar. Segundo relatos de 

moradores, o local que o CEPI ocupa era anteriormente um campo de terra. As 

obras iniciaram em 2014 e foi finalizada em 2018, um dos moradores da região 

que se destacou para a contribuir na celeridade do processo de construção do 

CEPI foi o Conselheiro Tutelar Abel Gamacho, onde articulou junto com a 

comunidade, CRE local, Secretaria de Educação e Ministério Público para 

finalização das obras e inauguração para usufruto da comunidade. Assim, no dia 

26 de junho de 2018 foi inaugurada oficialmente o CEPI Mandacaru, com a 

Coordenação Regional de Ensino da Samambaia.   
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capacidade de atendimento para 150 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. 

Permanece com a mesma Gestora da inauguração até a presente data, a senhora: 

Cristiane Fonseca Fernandes. Por se tratar de uma Instituição Pública o nome foi 

definido pela Secretaria de Educação, sendo uma homenagem à flora do Cerrado.   

    

  

  
IMAGENS DO INÍCIO DA CONSTRUÇÃO  
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1.2 Caracterização física   

  

A área total do terreno é de 6.952,69 m2, área construída é de 1.118,48 m2, o  

prédio do CEPI Mandacaru ainda é considerado novo e está em bom estado de 

conservação, onde dispõe de uma ampla estrutura: 01 Sala de Direção, 01 

Secretaria Escolar e 01 Coordenação Pedagógica; 01 Pátio coberto / Parque 

Infantil; 09 Salas de aula, 01 Sala de professores; WC para aluno (masculino e 

feminino), WC para PNES, funcionários e professores; 01 Almoxarifado; 01 Sala 

de rede; Cozinha, Lactário, Lavanderia e sala multiuso. A escola dispõe de um 

serviço de monitoramentos de câmeras 24hs e de um sistema de alarme.  

  

1.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

  

ENDEREÇO: Qr 204 conjunto 11 lote 01 – Samambaia Norte CEP: 72.316-096  

TELEFONE: 99640-0148  

E-MAIL: cepimandacaru@gmail.com  

MANTENEDORA: Éden Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano  

ENDEREÇO: Qn 03/05 AE 01 – Riacho Fundo I – CEP: 71805-311  

CNPJ: 26.444.950/0001-07  
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PRESIDENTE: Haidée de Souza Neves  

TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 004/2018  

PROCESSO n°: 000.80.00079925/2018-22  

INEP: 53017803  

  
 
 
2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

  

O CEPI Mandacaru oferece atualmente uma meta de atendimento para 174 

crianças, entre 04 meses a 3 anos de idade. No dia 23 de março de 2022, os pais 

foram convidados a comparecer a participar de um encontro virtual com toda 

Equipe Pedagógica e Gestora para tratar da construção da Projeto Político 

Pedagógico. Foi aplicado um questionário de forma on-line para levantamento de 

dados. O referido questionário foi enviado via link do formulário Google para todos 

os pais por meio do WhatsApp. No total foram recebidos 100 questionários 

respondidos, os quais foram tabulados e cujos resultados são expostos a seguir:  
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2.2 RECURSOS MATERIAIS, RECURSOS HUMANOS E ESPAÇOS 

PEDAGÓGICOS  

  

2.2.1 Recursos Materiais didático- pedagógicos   

  

Material didático-pedagógico refere-se àquele utilizado para o trabalho 

desenvolvido diretamente com a criança.   

Dentre as sugestões de aquisição constantes nas Diretrizes Pedagógicas 

e operacionais para as instituições educacionais parceiras foi adquirido: Agenda, 

algodão, anilina, apagador, apontador, aquarela, avental para contar história, 

balão, bandeiras, barbante branco e colorido, bloco criativo, blocos lógicos, bobina 

kraft, bolas de isopor, bomba manual para balões, borracha, caneta hidrocor, 

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

dupla face, cartolina, CD’s, cola branca líquida e em bastão, cola colorida, cola 

com gliter, cola de EVA, cola para isopor, cola quente grossa e fina, corda, 

dedoche, DVD e  BLU RAY (filmes comuns infantis), elástico, emborrachado, 

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

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

fitilho, gesso, gizão de cera, gliter, lantejola, lápis, lápis de cor, lastex, ligas de 

borracha, linha de nylon, lupa manual, máscaras, massa de modelar, novelos de 

lã, olho móvel, palito de algodão doce, palito de churrasco sem ponta, palito de 

picolé, papelão, papeis criativos, papel A4 branco e colorido, papel camurça, papel 

cartão, papel celofone, papel color set, papel contact, , papel crepon, papel de 

seda,  papel dupla face, papel fotográfico, papel micro ondulado, papel ofício, 

papel sulfite, pinceis marcador permanentes, pinceis plástico, pincel atômico, 

pincel para pintura, pincel para quadro branco, pintura a dedo, pistola de cola 

quente, purpurina, pincel para retroprojetor, régua, rolo de papel pardo, , sólidos 

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

teatro de fantoche de madeira/papelão/EVA, telas, tesoura grande, tesoura para 

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

tinta para tecido, , tinta spray e TNT.  
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2.2.2 Recursos Humanos  

  

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas 

com as crianças são professores e monitores. Os que desenvolvem atividades de 

apoio e administrativas são técnicos-administrativos, contratados segundo 

profissão e qualificação exigida e de acordo com as normas de Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). 
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2.2.3 Espaços Pedagógicos  

  

A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, um 

modo de ser, conforme Freire (1993). Assim, a Educação Integral considera a 

existência de uma complexa rede de atores, ambientes, situações e 

aprendizagens que não podem ser reduzidas a mera escolarização, pois 

correspondem às diversas possibilidades, requisições sociais e expressões 

culturais presentes no cotidiano da vida.  (Pressupostos teóricos da Educação 

Básica – Pag. 26).  
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2.2.3.1 Na Educação Infantil  

  

Os espaços dentro da organização do trabalho na Educação Infantil, define o 

sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem do educando e torna-se um 

elemento indispensável a ser observado. A organização destes espaços deve ser 

pensada tendo como princípio oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a 

criança, isto é, um lugar onde as crianças possam brincar, criar e recriar suas 

brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e independentes. Diferentes 

ambientes se constituem dentro de um espaço. De acordo com Horn (2004, p. 28):  

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e 

as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem emoções 

[...] nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente e 

vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não se constitui de 

forma linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes 

diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam iguais. Eles se 

definem com a relação que as pessoas constroem entre elas e o espaço 

organizado.  

O espaço criado para a criança deverá estar organizado de acordo com a faixa 

etária da criança, isto é, propondo desafios cognitivos e motores que a farão 

avançar no desenvolvimento de suas potencialidades. O espaço deve estar 

povoado de objetos que retratem a cultura e o meio social em que a criança está 

inserida. Gandini (1990, p.150) diz que: “o espaço reflete a cultura das pessoas 

que nele vivem de muitas formas e, em um exame cuidadoso, revela até mesmo 

as camadas distintas dessa influência cultural”.   

 

2.2.3.1.1 Área de Acolhida  

  

Utilizamos o pátio coberto do CEPI como área de acolhida, é o ponto de encontro 

das crianças e também espaço para convivência e atividades com o grande grupo. 

Esse espaço também é utilizado como refeitório e também para apresentações 

artísticas.   
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2.2.3.1.2 Área Interna  

  

É compreendida pelas salas de aula e brinquedoteca, organizadas de acordo com 

a faixa etária das crianças e com oferta de atividades que estimulem o 

desenvolvimento cognitivo, físico e emocional.  
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BRINQUEDOTECA  
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2.2.2.2.3  Áreas externas  

  

As crianças têm a necessidade de brincar ao ar livre, pois, além de ser prazeroso, 

amplia as possibilidades de aprendizagem. As crianças são seres naturais, 

nascem com o desejo de estarem ao ar livre. Para elas, o lado de fora é muito 

atrativo, e simbolicamente diferente do lado de dentro das janelas e paredes. As 

crianças se beneficiam das aventuras que o meio natural proporciona, com 

desafios motores, por exemplo. É importante que a criança conheça o meio natural 

para desenvolver uma relação sensível a ponto de desejar protegê-lo.   

A área externa abrange o estacionamento, os solários, o parque de areia e a área 

verde dentro do terreno da creche.  
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ESTACIONAMENTO  

  

  

  
3 - FUNÇÃO SOCIAL  

  

A função social do CEPI Mandacaru é atender as famílias, cujos pais 

precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças. Oferecer um trabalho 

que busque a integração com a diversidade que é visível a todos.   

Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e 

sociais dos crianças (processos mentais, estratégias de aprendizagem).   
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 Por meio desse processo, o educando conquista sua emancipação, a partir 

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

história e produtor de cultura.  

Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade e da 

identidade cultural das crianças, incluindo o desenvolvimento da criatividade, da 

sensibilidade, imaginação.  

  

4 - PRINCÍPIOS  

 

Conforme o documento Currículo em Movimento da Educação Básica da 

Educação Infantil (página 27): A Resolução do Conselho Nacional de Educação 

nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Esse documento delibera, em seu artigo 9º, que as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter 

como eixos norteadores a brincadeira e as interações. 

Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes 

elementos basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir. Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; 

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

Sustentabilidade. 

O 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. 

  

Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se organiza 

com base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do conhecimento. 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos 

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

eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI 

(BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas pedagógicas para a 

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

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

ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades;   

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

democracia e aos direitos de cidadania; 59 Currículo em Movimento do Distrito 

Federal – Educação  

Infantil   

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

liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas.   

Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):  

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

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

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

cultura e às diferenças entre as pessoas;   

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

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

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

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

planejamento da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das 

atividades da vida cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por 

meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de 

conhecimentos e do posicionamento próprio;   

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

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

Educação  

Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos;   

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

e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados 

a partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a 

fruição das artes nas suas diversas manifestações;   

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

construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas 
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diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição de Educação  

Infantil.  

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

a equipe pedagógica 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.  

Para que esses princípios sejam estabelecidos e cumpridos de forma 

eficaz, fazemos reuniões com os professores e monitores onde discutimos e 

construímos planejamentos para a melhor maneira de trabalhar esses princípios 

e refletirmos a prática pedagógica. Iniciamos pela relação entre professor e 

monitor, onde motivamos um vínculo de cumplicidade, afeto, diálogo e harmonia, 

para desenvolver um trabalho de qualidade.  O trabalho com as famílias é de 

fundamental importância, pois podemos identificar os adultos que são os 

responsáveis diretos pelas crianças que atendemos e assim estabelecer fortes 

laços de confiança no sentido de compartilhar valores e procedimentos para fazer 

da educação infantil uma ação de complementaridade, para isso, fazemos 

reuniões com os pais e ou responsáveis pelas crianças, buscando a promoção de 

atividades onde a escola e as famílias trabalhem juntas.  

  

4.1 Princípios da Educação Integral   

  

Baseado no documento Pressupostos teóricos Currículo em Movimento da 

Educação Básica, concluímos que para possibilitar aos estudantes a ampliação 

das oportunidades e, consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã 

no processo de concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos 

propostos pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a 

Educação Integral apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade, 

transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialização, trabalho em rede e 

convivência escolar.  
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4.1.1 Integralidade  

  

É um princípio que busca dar a devida atenção a todas as dimensões humanas, 

com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; ou 

seja, a integralidade vai além do aumento do tempo do estudante na Unidade 

Escolar, já que se deve levar em consideração que o processo formativo acontece 

ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a formação humana 

“por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, 

tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas”. Nessa direção, este é, 

provavelmente, o princípio que mais desafia o “fazer educação” na Unidade 

Escolar, uma vez que propõe agregar à formação do estudante aspectos que 

preveem a valorização do potencial cognitivo e intelectual;  

  

4.1.2 Intersetorialização  

  

Assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de “potencializar a oferta 

de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação.”;  

  

4.1.3 Transversalidade  

  

Busca por em prática a “concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando 

a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos estudantes e da 

comunidade.”;  

  

4.1.4 Diálogo Instituição educacional e comunidade  

  

Procura “legitimar os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida, 

pensando na Unidade Escolar com abertura para resgatar tradições e culturas 

populares.”;  

  



 

28  

  

4.1.5 Territorialidade  

  

O propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo parcerias com a 

comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos e para o 

melhor aproveitamento das possibilidades educativas”;  

  

4.1.6 Trabalho em rede  

  

“Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com 

o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens.” Afinal, “o estudante não é só do professor ou da escola 

mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação 

do educando”.  

   

4.2 Princípios Epistemológicos   

  

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão 

do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios 

epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que 

compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos 

atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, 

valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo 

Integrado, os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques 

teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em 

articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 

(Pressupostos Teóricos – Pag. 66).  

  

4.2.1 Unicidade entre teoria e prática  

  

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática 26 - Processos 

como: leitura, escrita, pesquisa orientada, problematização, exploração de 

objetos, mapas, globos, resolução de problemas, etc... juntas ganham novos 

significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é 

importante, também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, 
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assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de 

uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre 

teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em 

relação à outra; entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não 

dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, 

com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume 

como instrumento teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de 

modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às 

vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (Pressupostos Teóricos – Pag. 66 

e 67 ).  

  

4.2.2 Interdisciplinaridade e contextualização  

  

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um 

currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo 

tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da 

compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do 

conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do 

conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático pedagógicos, 

propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar). (Pressupostos Teóricos – Pag. 68).  

  

4.2.3 Flexibilização  

  

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de 

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade 

em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, 

portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre 

os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa 

de romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas 

de pré-requisitos. (Pressupostos Teóricos – Pag. 70).  
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4.3 Educação Inclusiva  

  

Conforme descrito na Orientações Pedagógicas (página 85): A Educação Especial 

é uma modalidade de ensino que perpassa todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à 

dignidade humana, da educabilidade de todos os seres humanos, 

independentemente de comprometimentos que possam apresentar no direito à 

igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de 

expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas 

educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições 

distintas para a efetivação do processo educacional. Deste modo, a Educação 

Especial pressupõe a garantia do atendimento educacional especializado, 

também às crianças matriculadas nas Instituições Educacionais Parceiras, devem 

receber acompanhamento para sua necessidade por meio da disponibilização de 

recursos e serviços e da orientação de profissionais, famílias e comunidade 

quanto aos seus usos, no processo de ensino e de aprendizagem. O Decreto 

Federal 7.612, de 17 de novembro de 2011, que instituiu o plano Viver sem 

Limites, trata de definir quem é o público da Educação Especial:  

[...] são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades 

de condições com as demais pessoas.   

Nesse sentido, as Instituições Educacionais Parceiras devem estar em 

concordância com a legislação vigente quanto ao atendimento às pessoas com 

deficiência. Assim, devem garantir a eliminação de barreiras arquitetônicas, físicas 

e atitudinais, além de promover a oferta de atendimento educacional que 

considere as especificidades de cada criança.  

   

5 – MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS  

  

5.1 Missão  

A missão do CEPI Mandacaru é oferecer educação infantil de 4 meses a 3 

anos com qualidade, buscando promover o desenvolvimento integral de cada 

criança e seu protagonismo na construção do conhecimento e da própria história; 

através da sua vivência em um ambiente seguro, digno, onde ela possa desfrutar 
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de uma convivência saudável com seus pares e do cuidado de profissionais 

competentes. Sendo assim, a SEEDF adota como eixo integrador do currículo da 

educação infantil a junção de elementos basilares do trabalho educativo com os 

bebês, crianças bem e crianças pequenas: Educar e cuidar, brincar e interagir.  

  

5.2 Objetivos da Educação  

5.2.1 Objetivos Gerais  

  

O objetivo da educação é atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus 

crianças, garantindo de forma sistemática a apropriação do conhecimento 

acumulado pela humanidade.  

   

5.2.2 Objetivos Específicos   

  

• Desenvolver as diversas habilidades;   

• Contribuir para o desenvolvimento integral do sujeito;   

• Para ter visão de mundo coesa, coerente e consistente;   

• Resolver conflitos individuais, de grupos e coletivos;   

• Alicerçada em valores éticos;   

• Estimular, promover e oportunizar o processo de construção coletiva, participativa 

na sociedade para manter e/ou transformá-la de forma consciente, crítica, criativa e 

responsável.  

  

5.3 Objetivos do ensino da Educação Infantil  

5.3.1 Objetivos Gerais  

  

• Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;  

• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde 

e bem-estar.  

• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social.  
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• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a 

articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade 

e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração.  

• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez 

mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação.  

• Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades.  

• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas 

às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser 

compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e 

avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais 

sua capacidade expressiva.  

• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, 

respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. (Referencial 

curricular nacional para a Educação Infantil 1998. p. 63.v. I.)  

  

5.3.2 Objetivos específicos   

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

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

cumprindo as funções de educar e cuidar;  

• Conviver com a diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas e de 

oportunidades evidenciando a identidade de cada um na formação do seu ideário 

coletivo;  

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

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

e deveres do indivíduo e o respeito à ordem democrática, baseiem a formulação de 

julgamentos;  

• Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao espírito inventivo, 

a disciplina para a pesquisa e o registro das experiências e descobertas;  

• Construir os valores da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, formando um indivíduo apto ao exercício pleno da 

cidadania;  
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• Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando 

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

interação social, ao pensamento e à ética;  

• Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade de cada 

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

atitudes para uma vida sustentável.  

• Progressão continuada das aprendizagens dos estudantes demanda 

acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio de avaliação realizada 

permanentemente.  

• Promover atendimento e acompanhamento das crianças no horário integral.  

• Oferecer condições de aprendizagem a todas as crianças ao longo do ano letivo.  

  

6 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS   
 

A Escola possui os mesmos princípios norteadores enunciados pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal que tem como foco de atuação: A 

estimulação de pesquisas, a inovação e a utilização de recursos, práticas 

pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas, aprendizagem, formação 

continuada, educação integral e avaliação institucional.  

O Currículo da primeira etapa da Educação Básica fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico- Cultural que servirá também 

como referência para a construção do Projeto Político Pedagógico da Instituição 

que têm os trabalhos fundamentados nos pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), no 

qual há um resgate de conceitos em conceber e programar o currículo signatário 

da concepção de educação integral, condições para que as crianças se 

humanizem, apropriando-se da cultura, produto do desenvolvimento histórico 

humano, tendo o currículo como um instrumento aberto em que os conhecimentos 

dialogam entre si.  

“... a escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata apenas de espaço 

físico, de salas de aula, de quadras, refeitórios ou sequer de seu conteúdo. A 

escola é um lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de 

chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde as 

diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas. (Pressupostos teóricos 
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do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal SEDF pag.10).   

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico foi elaborado a partir de alguns 

pressupostos das Teorias Crítica e pós Crítica, definindo a intencionalidade 

política e formativa, expressando concepções pedagógicas, assumindo uma 

proposta de intervenção refletida e fundamentada, orientada para a organização 

das práticas da educação na escola.  

Conforme aponta (PUCCI, 1995),  nos apoiamos nos pressupostos da 

Teoria Crítica ao questionar o que pode parecer natural na sociedade, como: 

desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação a outras 

formas de conhecimento, neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca 

de uma racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, 

procura de um compromisso ético que liga valores universais a processos de 

transformação social. Segundo SILVA, 2003 a fundamentação na Teoria Pós-

Crítica se dá: Ao abrir espaço não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, 

mas, sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos quais as 

diferenças são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade”.   

  Para os fins e princípios norteadores, estabelecidos pela Escola para 

orientar sua prática educativa, foram definidos em consonância com as diretrizes 

emanadas da Constituição Federal, da LDB- lei 9394/ 96 vigente, das orientações 

da SEEDF, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, Parâmetros 

Curriculares da Educação Infantil e das possibilidades curriculares oferecidas 

através de projetos.  

O processo de ensino e aprendizagem vai além de conteúdos didáticos. É 

necessário conhecer e acompanhar individualmente o desenvolvimento de cada 

criança durante o período escolar, pois, o currículo escolar não pode 

desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A 

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

seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com 

vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada 

vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF.  

 6.1 Pedagogia histórico-crítica  

  

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 
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realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Consequentemente, “[...] 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), 

exigindo que seja uma prática intencional e planejada. Essa compreensão de 

desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado por contradições 

e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de 

produção. Essa natureza contraditória da escola quanto a sua função de instruir e 

orientar moralmente a classe trabalhadora pode indicar a superação dessas 

contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de garantir a 

aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, 

em situações favoráveis à aquisição desses conteúdos, articuladas ao mundo do 

trabalho, provendo, assim, condições objetivas de emancipação humana. 

(Pressupostos Teóricos página 32).  

  

6.2 Psicologia histórico-cultural  

  

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre 

solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e 

adultos a interação e a resolução de problemas, questões e situações na “zona 

mais próxima do nível de seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante 

aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua 

“zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 

aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a 

ser compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, com 

seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente 

favorável à humanização. (Pressupostos Teóricos página 33).  
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7 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO   

  

O CEPI Mandacaru agrupa suas 174 (meta de atendimento) crianças de 

acordo com a faixa etária, considerando as possíveis regularidades relacionadas 

aos aspectos afetivos, emocionais e cognitivos.   

  

As turmas são distribuídas conforme tabela abaixo:  

TURMA  QUANTITATIVO  IDADE  

BEBÊS I  12 crianças  4 a 11 meses  

BEBÊS II  12 crianças  1 ano e 11 meses  

Crianças bem pequenas  I 

(3 turmas) 
58 crianças  2 anos a 2 anos e meio  

Crianças bem pequenas II  

(4 turmas) 
92 crianças  

3 anos a 3 anos e 11 

meses 

  

A duração de cada período da educação infantil corresponde a, no mínimo, 

200 (duzentos) dias letivos com jornada integral (7h30 às 17h30) quando em 

período de aulas presenciais, com aulas a distância enviamos uma “Sugestão de 

Rotina” para que os responsáveis sigam. São desenvolvidas atividades 

elaboradas a partir do currículo em movimento da educação básica, levando em 

consideração a realidade e as necessidades dos crianças.   

O CEPI possui infraestrutura adequada, recursos pedagógicos diversos, 

profissionais especializados como Diretora e Coordenadora Pedagógica, 

Professoras, Monitoras, Nutricionista, Cozinheira, Serviços Gerais e Porteiro com 

a finalidade de promover o desenvolvimento pleno das crianças.   

  

Diretor(a) Pedagógico(a): A função de Diretor(a) Pedagógico(a) será exercida 

por profissional graduado em Pedagogia ou com formação específica em 

administração escolar e/ou gestão educacional, obtida em nível de graduação, 

aperfeiçoamento ou pós-graduação. Sua carga horária deve ser de no mínimo 40 

horas semanais, a ser desempenhada na Instituição Educacional Parceira para 

qual foi contratado.  

 Coordenador(a) Pedagógico(a): A função de Coordenador(a) Pedagógico(a) 

será exercida por profissional da educação com Magistério Superior ou curso 

Superior em área pedagógica ou afim, com carga horária mínima de 40 horas 

semanais, a ser cumprida na Instituição Educacional para qual foi contratado.  
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Secretário(a) Escolar: A função de Secretário(a) Escolar será exercida por 

profissional portador de diploma de Técnico em Secretaria Escolar – Eixo 

Tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social.  

  

Professor(a): A atividade docente será exercida por profissional com diploma de 

nível superior, formado em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, com habilitação em Magistério 

e/ou Magistério para Educação Infantil, admitida a formação mínima para o 

exercício do magistério na  

Educação Infantil, oferecida em nível médio na modalidade normal. Esta 

Instituição Educacional optou pelo cumprimento de 40hs para essa categoria, 

conforme abrange a Convenção Coletiva 2016/2020 do SINPROEP – Sindicato 

dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal.  

  

Monitor(a): A função de monitor será exercida por profissional que deverá ter 

formação mínima em Ensino Médio, com carga horária de no mínimo 40 horas 

semanais.   

  

Nutricionista: A função de Nutricionista será exercida por profissional graduado 

em Nutrição e regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da 

sua respectiva jurisdição. Cada Instituição Educacional Parceira deverá ter, no 

quadro de profissionais, um nutricionista. A carga horária desse profissional são 

de 30hs semanais.  

 Cozinheiro(a): A função de cozinheiro será exercida por profissional com 

experiência comprovada.  

 Serviços Gerais: Os Serviços Gerais realizados pelo agente de conservação e 

limpeza serão exercidos por profissional com experiência comprovada na 

atividade.  

 Porteiro: O profissional que exercer a função de porteiro deverá ter experiência 

comprovada na atividade.  
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Composição da Equipe:  

  

QUANTIDADE  PROFISSIONAL  CARGA HORÁRIA  

01 Diretora Pedagógica 44 horas semanais 

01 Coordenadora Pedagógica 44 horas semanais 

01 Secretário Escolar 44 horas semanais 

09 Professoras 40 horas semanais 

12 Monitoras 44 horas semanais 

01 Nutricionista 20 horas semanais 

02 Cozinheira 44 horas semanais 

02 Auxiliares de Serviços Gerais 44 horas semanais 

01 
Auxiliares de Serviços Gerais e 

manutenção 
44 horas semanais 

01 Porteiro 44 horas semanais 

  

Diretor (a): Cristiane Fonseca Fernandes  

Coordenador (a): Ana Laura Alves do Carmo  

  

7.1 Plano de ação da Coordenação Pedagógica  

  

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

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

objetivos.   

As professoras coordenam diariamente de 13h30 as 14h30, totalizando 5hs 

semanais. Durante as coordenações é feito o planejamento das atividades 

pedagógicas que serão desenvolvidas semanalmente nas turmas, conforme o 

cronograma mensal, e o acompanhamento e avaliação do trabalho que vem sendo 

realizado, visando adequações para atender às necessidades dos crianças. 

Semanalmente, uma coordenação é destinada para o estudo de temas relevantes 

para a prática pedagógica e aperfeiçoamento profissional.     
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7.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais de 
educação  

ONDE  POR QUÊ?  PARA QUEM  QUANDO  COMO  RESULTADOS  AVALIAÇÃO  

Formação da  
UNIEB/SAM;  

EAPE;  
Formações  

Institucionais;  

  

  

Para garantir o 

processo 

permanente de  

Aperfeiçoamento 

dos saberes 

necessários  à 

atividade 

docente, 

realizado ao 

longo da vida 

profissional, com 

o objetivo de 

assegurar uma 

ação docente 

efetiva que 

promova 

aprendizagens 

significativas.  

Diretora  
Pedagógica;  

Coordenadora  
Pedagógica e  
Professores  

No decorrer 

do ano de 

2022.  

Conforme 

orientações 

emitida de 

acordo com 

cada  

Formação.  

Os docentes 

consideram como 

oportunidade de 

estudo, sendo 

necessária ao 

aprimoramento e 

a prática 

pedagógica. 

Serão realizados 

através de 

questionários e 

formulários 

específicos.  
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7.3 Metodologias de ensino adotadas  

 

“O conceito de metodologia do ensino, tal como qualquer outro conhecimento, é 

fruto do contexto e do momento histórico em que é produzido. Sendo assim, talvez 

não exista apenas um conceito geral, universalmente válido e histórico de 

metodologia, mas sim vários, que têm por referência as diferentes concepções e 

práticas educativas que historicamente lhes deram suporte”. (VEIGA, 1998, p.38).  

A escola hoje possui um caráter formador, aprimorando valores e atitudes, 

desenvolvendo desde a educação infantil, o sentido da observação, despertando 

a curiosidade intelectual das crianças, capacitando-as a serem capazes de buscar 

informações, onde quer que elas estejam a fim de utilizá-las no seu cotidiano. 

Dentro dessas perspectivas, a Educação Infantil deve permitir que as crianças 

sejam pensadores, aprendam a refletir sobre seus modelos mentais, aprendam a 

instruir-se em equipe e a construir visões compartilhadas com os outros.  

7.4. EDUCAÇÃO INFANTIL: 1º Ciclo da Educação Básica  

 Os princípios orientadores de um currículo que se propõe a ser integrado – 

unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização – 

apresentam grandes possibilidades de serem incorporados ao dia a dia das 

instituições que ofertam Educação Infantil, favorecendo uma organização 

temporal que respeite o ciclo de aprendizagens dos bebês, das crianças bem 

pequenas e das crianças pequenas. A possibilidade de se (re)organizar em ciclos, 

de adotar o currículo integrado e de assumir modificações faz a instituição que 

oferta Educação Infantil se movimentar, porque tais elementos propõem 

alternativas de mudança, de início de novo momento de inquietação e de 

questionamentos no que diz respeito ao planejamento pedagógico, à avaliação, à 

didática aplicada e ao processo de desenvolvimento das aprendizagens. A 

reorganização dos tempos e dos espaços exige mobilização de todo o corpo 

docente no sentido de encontrar soluções, discutir estratégias e tomar decisões 

quanto ao planejamento e avaliação das ações pedagógicas. A responsabilidade 

da elaboração desse projeto educativo cabe, ao mesmo tempo, a todos 

profissionais da  Educação Infantil educação e a cada um em particular, uma vez 

que todas as decisões são o resultado das discussões do coletivo. Mais que uma 

instituição que oferta Educação Infantil organizada em ciclos, esta é uma 

instituição educativa que se reinventa, ao buscar mudar e inovar, de modo a 
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garantir a constituição da aprendizagem e do desenvolvimento em todas as etapas 

e modalidades da Educação Básica. Isso posto, o Currículo em Movimento 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.  

7.5 Relação escola-comunidade  

7.5.1 Reunião de Pais  

Data  Reunião  

23/02  Reunião de apresentação de Equipe e regimento interno  

23/03 Reunião Institucional de pais e professores realizada 

virtualmente via Google Meet 

25/05 Reunião Institucional de pais e professores realizada 

virtualmente via Google Meet 

06/07  Reunião semestral de Pais e Mestres  

25/08 Reunião Institucional de pais e professores realizada 

virtualmente via Google Meet 

21/09 Reunião Institucional de pais e professores realizada 

virtualmente via Google Meet 

26/10 Reunião Institucional de pais e professores realizada 

virtualmente via Google Meet 

16/12  Reunião semestral de Pais e Mestres  

7.5.2 Eventos abertos à comunidade  

Data  Eventos  

29/04 Festa da Família – Apresentação Virtual  

12/05 Orientação para a comunidade sobre Combate e Abuso 

contra a Exploração Sexual de crianças e Adolescentes – Lei 

Federal 9.970/2000) 
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24/06 Festa Junina / Bazar beneficente  

06/07 Exposição Local da Plenarinha 

24/11 Culminância dos Projetos Literário e de Artes 

09/12 Cantata Natalina 

  

8 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO   

  

A avaliação é um processo contínuo que visa avaliar o aluno de forma 

integral (aspectos cognitivos, afetivos, motores), destacando os aspectos que 

ainda precisam ser trabalhados; e o trabalho da professora, evidenciando a 

necessidade de buscar novas estratégias para trabalhar os conteúdos. Dessa 

forma, as informações obtidas através da avaliação viabilizam o 

redimensionamento da ação pedagógica, visando possibilitar que cada criança 

alcance o máximo desenvolvimento em cada período, conforme as suas 

possibilidades.  

O registro do processo de aprendizagem é realizado por meio da 

observação sistemática das atividades feitas individual ou coletivamente 

(exposição das produções pelas crianças), relatórios, diário de bordo, escuta 

sensível conforme a faixa etária das crianças, reunião de pais, conselho de classe 

e do RDIC (Relatório Descritivo Individual da Criança) registrado pela professora 

a partir das observações realizadas ao longo do semestre, destacando os 

aspectos relevantes do processo de desenvolvimento de cada um. Tanto o bloco 

de atividades quanto o relatório são feitos semestralmente. Tais informações são 

socializadas com as famílias nas reuniões de pais (semestrais).  

A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do 

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de 

sua comparação com os pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a 

construção do pensamento e do conhecimento, desenvolvimento da criança bem 

como suas necessidades e interesses, guia primordiais do planejamento e das 

práticas pedagógicas.  

  

8.1 Avaliação Institucional  

  

A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da 

Escola, destina-se a analisar a implementação de seu Projeto Político Pedagógico 
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para identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com 

vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar.  

É importante que a avaliação do trabalho da escola não seja voltada para 

a avaliação de pessoas, com vistas à exclusão, punição ou premiação (SORDI, 

2009). Uma avaliação eficaz pode representar uma maneira ética de convidar os 

atores internos da escola a um diálogo entre si e com a comunidade, promovendo 

o sentido da qualidade negociada (BONDIOLI, 2004). Avaliar todas as instâncias 

que compõem a organização escolar é pauta constante desse nível da avaliação 

com o intuito de colocar quaisquer ações a serviço das aprendizagens. Por isso, 

avalia-se o trabalho desenvolvido na biblioteca, na sala de leitura, nos laboratórios, 

na coordenação pedagógica, na sala de apoio, na sala de recursos, no serviço de 

orientação educacional, nos projetos didáticos e ou interventivos, no atendimento 

ao público. Avalia-se também a qualidade da estrutura física e organizacional da 

escola. A autoavaliação pela escola realiza-se ao longo do ano letivo, tendo como 

referência seu Projeto Político Pedagógico, por meio de 

procedimentos/instrumentos por ela construídos, tais como: fichas, questionários, 

reuniões, assembleias, plenárias, entre outros. Essa avaliação não é isolada nem 

burocrática, pois a transparência de seus objetivos e procedimentos precisa tornar 

evidente o caráter formativo que deve assumir. Não pode pressupor hierarquias 

demarcadas e solidificadas, pois todos avaliam e são avaliados. A avaliação 

institucional ou avaliação do trabalho da escola é realizada na escola, pela escola, 

em função dela e por seus próprios atores (LIMA, 2012). Diretrizes de avaliação 

educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala – Página 58  

  

8.2 Conselho de Classe  

  

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 

formativa é — ao mesmo tempo — espaço de planejamento, organização, 

avaliação e retomada da Projeto Político Pedagógico da escola. É a instância em 

que se encontram e podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação: 

aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um momento 

privilegiado para autoavaliação da escola (LIMA, 2012).  

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o 

status de Colegiado que comporá com outros os mecanismos de garantia da 

participação democrática dentro da escola. Diz o artigo 35 dessa legislação: O 

Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se 
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destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de 

aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas 

existentes na escola.   

§ 1º O Conselho de Classe será composto por:   

I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe 

gestora, na condição de conselheiros natos;   

II – representante dos especialistas em educação;   

III – representante da carreira Assistência à Educação;  

IV – representante dos pais ou responsáveis;   

V – representante dos crianças a partir do 6º ano ou primeiro 

segmento da educação de jovens e adultos, escolhido por seus pares, 

sendo garantida a representatividade dos crianças de cada uma das 

turmas;   

VI – representantes dos serviços de apoio especializado, em caso 

de turmas inclusivas.   

§ 2º O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente uma vez a cada 

bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da 

escola ou de um terço dos membros desse colegiado.   

§ 3º Cada escola elaborará as normas de funcionamento do Conselho de 

Classe em conformidade com as diretrizes da SEDF.  

  

8.2.1 Conselho de Classe da Educação Infantil  

 

O Conselho de Classe se reúne a cada semestre com a presença dos pais, 

professores, Coordenador e Diretor Pedagógico e Secretário(a) Escolar. Nesse 

conselho são discutidos e avaliados os Projetos constantes no Projeto Político 

Pedagógico e o potencial e as fragilidades de cada turma e quais ações 

interventivas são necessárias com registro em Ata dos participantes.   

 

 9. Eixos Integradores da Educação Infantil  

 

 A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de 

2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse 

documento delibera, em seu artigo 9º, que as práticas pedagógicas que compõem 
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a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores a 

brincadeira e as interações. Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do 

Currículo estes elementos basilares do trabalho educativo com as crianças: 

Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais eixos precisam ser considerados 

juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação 

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

Educação para a Sustentabilidade. O 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. Educação Infantil Portanto, a elaboração da 

Projeto Político Pedagógico – PP, que é construída à luz deste currículo, precisa 

ser pensada de acordo com a realidade da instituição que oferta Educação Infantil, 

observando características, identidade institucional, escolhas coletivas e 

particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas 

experiências, bem como conhecer a realidade social que permeia tais instituições 

e a realidade das crianças com as quais atua pedagogicamente. Todos esses 

elementos precisam dialogar com os Eixos Transversais e Integradores, que se 

aplicam à realidade da Educação Infantil do Distrito Federal por inteiro. (Currículo 

em Movimento do Distrito Federal páginas 28 e 29).   

  

9.1. Campos de Experiências   

  

A organização em campos de experiência, permitem interlocução e dinamismo 

entre as referidas linguagens. Essa organização se coloca como uma tentativa de 

não fragmentar os conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das 

crianças. Espera-se que os campos de experiência aqui destacados subsidiem a 

organização curricular realizada pela instituição de Educação Infantil, 

contemplando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser 

trabalhados no contexto da Educação Infantil. (Currículo em Movimento do Distrito 

Federal página 61).  
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O eu, o outro e o nós   

  

Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos 

grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de educação 

para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de 

formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos 

seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem, elementos fundamentais 

da beleza e riqueza da diversidade humana.  (Currículo em Movimento do Distrito 

Federal página 63).  

  

Corpo, gestos e movimentos   

  

Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao desenvolvimento 

corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde cedo por 

meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade 

ou de impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou 

coordenação de movimentos, gestos e sentidos. A criança brinca e interage em 

diversas situações sociais e culturais as quais está exposta, estabelecendo 

relações que produzem conhecimentos sobre si e o outro e, progressivamente, 

tomando consciência de sua corporeidade. (Currículo em Movimento do Distrito 

Federal página 68).  

  

Traços, sons, cores e formas   

  

Esse campo de experiência abrange o trabalho educativo que evidencia as 

manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de desenvolvimento 

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

internacionais. (Currículo em Movimento do Distrito Federal página 76).  

  

Escuta, fala, pensamento e imaginação  

  

Este campo de experiência estabelece interlocuções mais prementes com as 

linguagens oral, escrita, corporal, artística e interações com a natureza e a 

sociedade, embora dialogue com as demais linguagens. No tocante às 

experiências com a linguagem oral e escrita, é importante reafirmar que não se 

espera que as crianças, na Educação Infantil, dominem o sistema alfabético. O 
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que se pretende é que reflitam sobre esse sistema e participem criticamente da 

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

exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter como 

recursos as interações, as diversas linguagens e a imaginação. (Currículo em 

Movimento do Distrito Federal página 86).  

  

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações   

  

Este campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o 

mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e 

transformam a sociedade na qual estão inseridas.  (Currículo em Movimento do 

Distrito Federal página 94).  

  

9.2 Matriz Curricular  

  

A SEEDF, no que concerne à Educação Infantil, para uma organização em tempo 

integral, apresenta uma matriz curricular para o turno de 10 horas, distribuídas em 

200 dias letivos, com carga horária anual de 2.000 horas. A Parte Flexível do 

currículo refere-se ao trabalho em que todos podem e devem ser envolvidos. Para 

tanto, sugerimos algumas atividades a serem desenvolvidas:  

• acolhida na entrada/pátio da escola ou outra forma a ser pensada pelo coletivo 

escolar;  

• banho (a depender da organização temporal, da infraestrutura e da necessidade 

da criança);  

• higienização bucal e das mãos;   

• refeições;   

• sono ou repouso, coletivo ou individual.   

• trabalho pedagógico: contação de histórias e/ou atividades afins na biblioteca, 

brincadeiras livres e dirigidas na brinquedoteca e em outros ambientes, 

atividades lúdicas e de movimento no pátio ou parque infantil, entre outras 

iniciativas.  
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9.2.1  Educação Infantil   
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10 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP   
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- Gestão Pedagógica e Administrativa  

  

A Direção da escola, constituída por um Diretor, representa o órgão técnico 

responsável pela administração, planejamento, coordenação e avaliação das 

atividades didático-pedagógicas e administrativas da Escola, sob a supervisão da 

diretoria geral da entidade, e tem por responsabilidade, garantir:   

• O acesso e a permanência dos crianças na escola, com sucesso;  

• A formação de cidadãos capazes de ler, escrever, pensar, interpretar, 

argumentar, agir, interagir e ler a sociedade e as relações impostas 

pela vida social;  

• Um espaço privilegiado de implementação de políticas socioculturais e 

de conscientização individual e social; sejam encontradas soluções 

próprias e estratégias inovadoras e justas para os problemas da 

realidade escolar local;  

• A efetivação lícita, transparente e flexível dos procedimentos 

administrativo financeiros;  

• A avaliação processual e coletiva do projeto pedagógico;  

• Que sejam respeitadas as diferenças de caráter étnico, religioso, 

econômico, etário e de gênero na ação educativa;  

• A necessidade da ampliação dos recursos tecnológicos para garantir 

aos educandos o acesso às tecnologias de informação em ambientes 

virtuais de aprendizagem;  

• O aprimoramento do trato das questões culturais e sócio-ambientais, 

com vistas à promoção da qualidade de vida da comunidade.  

O corpo docente da instituição é constituído por professores legalmente 

habilitados, de nível superior, selecionados pela direção da escola e/ou da 

mantenedora.  
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11 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP  

 

11.1 Avalição Coletiva  

  
A Gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, 

privilegiando o trabalho em equipe e buscando o cumprimento pleno do 

compromisso coletivo. Para que as ações propostas na gestão participativa sejam 

alcançadas é fundamental que a nossa instituição estabeleça uma rede de 

relações entre os crianças, professores, pessoal de apoio, pais e comunidade, 

mediando à construção de uma identidade própria, portanto, um trabalho 

importantíssimo a ser exercida quanto a realização de análises da realidade, a 

busca de mudanças, a visão interativa e reflexiva, por meio da participação de 

todos os envolvidos.  

  

11.2 Periodicidade  

  

O CEPI – Mandacaru considera muito importante a opinião dos pais e ou 

responsáveis, retratada em reuniões semestrais, onde se abordam pontos 

importantes das práticas pedagógicas e demais atividades, visando sempre o 

bem-estar e o atendimento educativo de qualidade social oferecida as crianças de 

forma coletiva.  

As coordenações pedagógicas são diárias realizadas remotamente no 

turno vespertino, das 13h30 às 14h30, com o grupo docente durante as quais é 

realizado o planejamento, avaliação e adequação do trabalho que será 

desenvolvido com as crianças. Semanalmente, é realizado um momento de 

estudo, a partir da apropriação do Currículo em Movimento, base do trabalho na 

educação infantil. Além do Currículo, outros temas pertinentes também são 

estudados: estudo de textos, oficinas e interação das práticas pedagógicas. Os 

cursos oferecidos pela Secretária de Educação, também são instrumentos 

agregados na formação continuada.  

As professoras também participam da formação continuada realizada na 

EAPE. As monitoras têm um horário de coordenação às quartas- feiras de 

manhã das 08h às 10h, onde são estudados temas relevantes a sua área, 

buscando também o estudo do currículo em movimento da educação infantil.   
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12 – PROJETOS ESPECÍFICOS  

  
PORQUE SE TRABALHAR PEDAGOGIA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL?  
  

A Pedagogia de Projetos é uma metodologia de trabalho educacional que 

tem por objetivo organizar a constituição dos conhecimentos em torno de metas 

previamente definidas, de forma coletiva, entre crianças e professores.  

Ao trabalhar com a Pedagogia de Projetos, explorando campos de 

experiências do Currículo em Movimento da Educação Infantil da SEDF: O eu, o 

outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 

fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades e transformações, 

a escola tem como objetivo formar cidadãos autônomos e participativos na 

sociedade. Para conseguir formar este cidadão, é preciso desenvolver nos 

crianças a autonomia, a qual deve ser despertada desde a Educação Infantil.   

Significa acabar com o monopólio do professor tradicional que decide e 

define ele mesmo o conteúdo e as tarefas a serem desenvolvidas, valorizando o 

que os crianças já sabem e respeitando o que desejam aprender naquele 

momento.  

Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito aprendiz é determinante na 

elaboração de seu saber operatório e esse sujeito, que nunca está sozinho ou 

isolado, age em constante interação com os meios ao seu redor. O papel do 

educador, em suas intervenções, é o de estimular, observar e mediar, criando 

situações de aprendizagens. É fundamental que este saiba produzir perguntas 

pertinentes que façam os crianças pensarem a respeito do conhecimento.  

O mais importante no trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o 

tratamento dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho a fim de 

que se torne interesse para o grupo e não somente para alguns, só assim, o estudo 

envolverá a todos de maneira ativa e participativa nas diferentes etapas. É 

importante perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com vontade e 

decisões próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos em 

função de suas experiências, em contato com o meio, e através de uma 

participação ativa na resolução de problemas e dificuldades.   

É possível a realização de dois ou três projetos concomitantes com bastante 

proveito, uma vez que podem abranger diversas áreas de conhecimento, o que 

oportuniza o desenvolvimento da autonomia para solucionar problemas com o 

espírito de iniciativa e de solidariedade.  
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12.1 Desenvolvimentos de programas e projetos específicos  
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