
1 
 

CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA 

 

 

                       LAR DA CRIANÇA PADRE CICERO 
CNPJ/ MJ nº. 00.574.442/0001-41     Utilidade Pública Distrital – Decreto 7896-28.02.94 
CNAS      nº. 23002.006079/84-9      Utilidade Pública Federal – Decreto 1012-06.12.9 

Sede: AE 37, Setor QNG –3354-6187 
lardacriancapadrecicero@gmail.com 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA – CEPI MACAÚBA 
QS 07 RUA 600 LT 02 – ÁGUAS CLARAS - Tel. 3036-9290/99818-1649 

cepi.macauba@edu.se.df.gov.br 
 

 
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 2022 
 

 

 
 

1° DIA DE AULA – 2022 
 

         “Ensinar não é, e nunca será, tarefa simples e desprovida de responsabilidades. Ao ensinar tem-se o 
compromisso com o formar. Formar o cidadão que, para se superar e ser sujeito histórico no mundo, necessita 
desenvolver sua criticidade, sua autonomia, sua liberdade de expressão, sua capacidade de reflexão, sintetizando 
sua cidadania. Assim sendo, aluno/sujeito/cidadão, lapidado por quem ensina, não será mais aquele que 
simplesmente se adapta ao mundo, mas o que se insere, deixando a sua marca na história”. (Scaglia, 1999)

mailto:lardacriancapadrecicero@gmail.com
mailto:cepi.macauba@edu.se.df.gov.br


2 
 

CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA 

LAR DA CRIANÇA PADRE CICERO 
CNPJ/ MJ nº. 00.574.442/0001-41     Utilidade Pública Distrital – Decreto 7896-28.02.94 
CNAS      nº. 23002.006079/84-9      Utilidade Pública Federal – Decreto 1012-06.12.9 

Sede: AE 37, Setor QNG –3354-6187. 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA – CEPI MACAÚBA 
QS 07 RUA 600 LT 02 – ÁGUAS CLARAS - TEL. 3036-9290 

cepi.macauba@edu.se.df.gov.br 
  
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 2022 

Sumário 

DADOS DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA .................................................................................... 3 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: ................................................................. 3 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................. 4 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO ....................................................................................................... 4 

HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR ............................................................................................... 6 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR ......................................................... 11 

FUNÇÃO SOCIAL ................................................................................................................................ 13 

MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR .................................................................................................... 14 

PRINCÍPIOS .......................................................................................................................................... 15 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS .................................................................................................... 19 

OBJETIVOS .......................................................................................................................................... 21 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS ............................................................................ 23 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR ........................................................... 25 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR ............................. 32 

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: ...................................... 43 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP .................................................................. 46 

PROJETOS PEDAGÓGICOS DA UNIDADE ESCOLAR .................................................................. 61 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP ............................................................................. 65 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................... 67 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 69 

PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE COVID-19 CEPI MACAÚBA - 2022 .......... 70 

ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE .......................................................................................... 72 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO DO PPP- PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO ...................................................................................................................................... 74 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: .............................................................................................................. 77 

mailto:cepi.macauba@edu.se.df.gov.br


3 
 

CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA 
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Telefone/Fax/e-mail (61) 3354-6187lardacriancapadrecicero@gmail.com 

Data de fundação 08 de Abril de 1984 

Registro CNAS Nº 23002.006079/84-9 

Registro CAS Nº 262/1997 

Registro CDCA Proc. Nº 0400-000.255/2007 no DODF de 22/02/2002 

Utilidade Pública Federal Proc. Nº 1.012/95-43 em 06/12/95 

Utilidade Pública Distrital Decreto n° 7.896 de 28/02/84 – Proc. 030.014391/90 

Presidente/Fundadora Maria da Glória Nascimento de Lima 

Alvará nº 00770/2010 

Termo de Colaboração – SE/DF 138/2017 

Dados de identificação da unidade escolar: 
Nome da Instituição Educacional Centro de Educação da Primeira Infância – 

Macaúba 

Data de Criação da Instituição 17 de Abril de 2015 

Credenciamento Termo de Colaboração: 187/2017 
Nº de Processo: 080.008482/2017 

Endereço QS 07 Rua 600 Lt 02 – Areal – Águas Claras 

Telefone/e-mail (61)3036-9290 / 99818-1649 
cepi.macauba@edu.se.df.gov.br 

CNPJ 00574442/0002-22 

Turno de Funcionamento 07h30min às 17h30min (Integral) 

Etapas de Educação Básica que 
oferece 

Educação Infantil – Creche 

Diretor Pedagógico Maria Cristina Paiva Teixeira 
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APRESENTAÇÃO  
 

Este Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que configura a 

identidade do Centro de Educação da Primeira Infância Macaúba que permite 

acompanhar o educando em seu desenvolvimento considerando suas 

particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. Tem 

como finalidade a formação integral do educando, a sustentabilidade humana na 

busca de uma educação com qualidade escolar buscando destacar a função principal 

da instituição que é promover o cuidado, a educação, a interação e situações de 

brincadeiras para as crianças da comunidade. Solidifica desta forma, uma creche 

justa, comprometida, democrática, inclusiva, fraterna, solidária, assim possibilitando 

às crianças o sucesso educacional, estimulando seus aspectos cognitivo, emocional 

e social e preservando seu bem estar físico. 

Pensar o Projeto Político Pedagógico de uma instituição é 

pensar a construção de sua identidade, o que implica numa 

análise coletiva tanto da história (a que lhe deu as características 

que apresenta no momento) quanto das direções intencionais 

que serão assumidas em função das decisões tomadas pelo 

PPP. (VEIGA, 1996). 

 

No CEPI Macaúba, a elaboração do Projeto Político Pedagógico enquanto 

projeto de educação, significa pensar, analisar e praticar a realidade escola/família 

conjuntamente em toda a sua extensão considerando o que a comunidade escolar 

pretende e necessita, a partir de uma reflexão de conceitos fundamentais como: ser 

humano, escola e sociedade, em relação ao que é proposto. Sendo a educação uma 

responsabilidade social e não somente de educadores é, portanto, imprescindível uma 

gestão democrática, considerando o contexto, as necessidades e possibilidades no 

campo da atuação institucional. 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
 

A construção desse documento iniciou-se no período de 2015 e vem sendo 

revisitado anualmente conforme orientações da CRE - Taguatinga/UNIEB e das 

necessidades da presente Unidade de Ensino. Tanto no período de sua construção, 

quanto na revisitação desse documento, buscamos nos organizar para desenvolver 

uma prática colaborativa de modo que todos na creche fossem envolvidos nesse 
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processo. Assim, intencionou-se que nas coordenações coletivas e nas Reuniões de 

Pais, se transformassem em espaços para diálogos sobre a percepção dos mesmos 

em relação à creche e como isso poderia se reverter em ações para o PPP. A escuta 

sensível com as crianças vem sendo um ponto constante no sentido de que essa 

proposta tenha a participação das mesmas. Assim foram realizadas:  

• Observações dos diferentes espaços e escuta aos diferentes 

atores como: Reuniões de Pais, Reuniões de Professores, Roda de Conversa com 

as crianças, Reunião com os demais servidores da creche, Coordenação pedagógica, 

Conselho de Classe e Questionário de Pesquisa enviado aos pais. 

• Análise dos registros internos tais como: Ata de Reuniões, Ata de 

Conselho de Classe, Avaliação Institucional, Registro de matrícula dos alunos, 

Currículo em Movimento do Distrito Federal- Educação Infantil -2014/2018. 

A partir da organização citada acima, da escuta sensível da comunidade 

escolar foi possível a elaboração do presente documento.  

Dessa forma, chegamos a esta versão, como uma construção conjunta e 

representando o que almejamos, enquanto educadores. O Projeto Político 

Pedagógico para exercício de 2022 do Centro de Educação da Primeira Infância – 

Macaúba, foi elaborado com a participação da comunidade escolar, sob o enfoque de 

gestão democrática e participativa, durante o segundo semestre de 2021 e início de 

2022 para o exercício durante o ano letivo. Mesmo neste momento, de retorno 

presencial às atividades educativas e pela necessidade de manter os cuidados 

necessários devido à epidemia da COVID-19, que ainda não passou, o CEPI 

Macaúba tem adotado estratégias de ensino presencial para garantir a continuidade 

das atividades curriculares, integrando a tecnologia no processo ensino-

aprendizagem. Descobrindo, diariamente, novas maneiras de interação com nossos 

alunos. 

Para o ano de 2022, a parceria entre a Instituição e a SEE/DF/GDF 

permanece para o atendimento de 174(Cento e setenta e quatro) crianças de quatro 

(04) meses a cinco (05) anos de idade no atendimento de creche em período integral 

de dez (10) horas diárias.  

Na primeira semana pedagógica de 2022 (primeira semana de fevereiro) 

apresentou aos professores, aos monitores e demais funcionários da instituição, a 

missão, os objetivos e os fundamentos norteadores do atendimento de creche, 
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ressaltando a importância da utilização das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil/DCNEI/MEC, do Currículo em Movimento da Educação 

Básica/Educação Infantil/MEC/DF/2018, da Constituição Federal e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente; como norteadores do trabalho a ser desenvolvido na 

Educação Infantil do CEPI MACAÚBA. Para os pais e/ou responsáveis às 

orientações relacionadas acima foram apresentadas na segunda semana de março, 

em reunião de forma presencial, reforçando a importância da participação da família 

na escola.  

A participação do corpo docente na elaboração do Projeto Pedagógico do 

CEPI MACAÚBA se faz por meio de conversas, reuniões e na elaboração de projetos 

com o objetivo de proteger, “educar e cuidar” e estimular o “brincar e o interagir” da 

criança em seus aspectos físico, cognitivo, afetivo e social” (LDB 9394/96). 

Proporcionando oportunidades para que a curiosidade da criança seja utilizada como 

forma de construção das relações, vivência de momentos de aprendizagem 

significativa e desenvolvimento da autonomia da mesma. Também foi aplicado 

questionário, pesquisa de opinião e avaliação institucional visando à participação na 

tomada de decisões em relação ao funcionamento do CEPI MACAÚBA. 

A preocupação com a qualidade do serviço que oferecemos leva a equipe 

gestora a compartilhar decisões e informações, mesmo sabendo que temos conflitos 

e opiniões diferentes, optando-se pelo diálogo, lembrando sempre que a creche é um 

ambiente coletivo e que as decisões devem ser tomadas a fim de criar alternativas 

comuns a todos. 

Temos em nossas mãos o desafio de manter a rotina das aulas, atividades, 

estudos e avaliações dos nossos alunos e, para isso, elaboramos um Plano de Ação 

Pedagógico em tempos de COVID-19 de acordo com a realidade de cada segmento, 

em regime de excepcionalidade e temporalidade, durante essa fase de pandemia que 

ainda não acabou. (Em anexo) 

 

HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

• Descrição histórica: 
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O Lar da Criança Padre Cícero, instituição mantenedora do CEPI MACAÚBA 

surgiu com o sonho da senhora Maria da Glória Nascimento de Lima – “Tia Glorinha”, 

de oferecer melhores condições de vida a crianças carentes, órfãs ou abandonadas 

na comunidade.  

Formalmente, o Lar da Criança Padre Cícero, surgiu em 08 de Abril de 1984, 

como Associação de Assistência Social de natureza jurídica de Direito Privado nos 

termos do Item I do artigo 44 do Código Civil, sem fins lucrativos, com sede na Área 

Especial nº 37 do Setor QNG, em Taguatinga Norte-DF, CEP 72.130.005- Brasília - 

DF. A Associação é regida por Estatuto.  

Como Associação de Assistência Social, teve alteração em seu Estatuto 

adequando-se as novas leis e as demandas relacionadas ao atendimento de 

crianças de zero (0) a cinco (5) anos passando a ter como finalidades: 

I- “Acolher crianças em situação de risco pessoal e social, órfãos ou privados 

de convivência familiar, na faixa etária de 00 a 11 anos e 11 meses e 29 dias, na 

conformidade com disposto no artigo 2º da lei nº 8.069/90 garantindo-lhes todos os 

direitos de que são titulares, como pessoa e como integrantes de uma sociedade.”. 

II- “Atendimento de Educação Infantil às crianças de 06 meses a 05 anos, 

promovendo o seu desenvolvimento integral, estimulando aprendizagem, as 

habilidades intelectuais, psíquicas, afetivas e sociais, desenvolvendo o equilíbrio 

entre cuidar e educar conforme estabelecidos na LDB (lei nº 9.394/96).”. 

Em dois de Agosto de 1999, o Lar da Criança Padre Cícero firmou parceria 

com a Secretária de Assistência Social - DF, para oferecer atendimento sócio 

educativo a 215 crianças, em período integral de 10 horas diárias, em um antigo 

imóvel onde funcionou o CIAM – Centro Integrado de Atenção ao Menor. O imóvel 

localizado na QNG 27 Área Especial 04 - Taguatinga Norte esteve abandonado por 

aproximadamente quinze anos e foi todo reformado pela instituição que assinou um 

“Termo de Comodato” para uso do imóvel para atendimento socioeducativo às 

crianças da comunidade. Assim surgiu a “Creche Sonho de Criança” - nome fantasia 

na época. Atualmente é registrado e credenciado como Centro de Educação Infantil 

Sonho de Criança Unidade I/CEISC I. 

Por meio do convênio com a Secretaria de Assistência Social s crianças eram 

encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de 
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Taguatinga Norte, vindas de famílias em situação de risco social e pessoal da 

comunidade. 

Em meados do ano de 2008, em cumprimento a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação LDB. 9394/96 a SEE/DF procurou as Instituições de Assistência Social 

com o objetivo de firmar parceria com as mesmas para formalizar por meio de 

convênio as atividades educacionais e pedagógicas desenvolvidas por elas. 

Em 2009, o Lar da Criança Padre Cícero firmou convênio com a SEE/DF, e 

formalizou a criação do “Centro de Educação Infantil Sonho de Criança”, na QNG 27 

Área Especial nº 04 em Taguatinga Norte para oferecer Educação Infantil a 215 

crianças no período matutino, permanecendo no período vespertino a parceria com 

a Secretaria de Assistência Social, com atividades socioeducativas. Por acordo feito 

entre as duas Secretarias, as crianças permaneceriam encaminhadas pelo CRAS, 

vindas de famílias em situação de risco pessoal e social, permanecendo assim até 

Abril de 2011. 

Em Abril de 2011, a SEE/DF firmou novo convênio com o Lar da Criança 

Padre Cícero para oferecer no CEISC I, Educação Infantil a 215 crianças da 

comunidade em período integral de 07h30min às 17h30min. em consonância com a 

LDB. 9394/96.  

Devido à grande demanda para atendimento, o Lar da Criança Padre Cícero 

pediu o aumento de meta. Porém não havia espaço suficiente no prédio do CEISC I 

na QNG 27, e a instituição mantenedora abriu espaço em sua sede na QNG – Área 

especial 37 para oferecer Educação Infantil a mais 75 crianças da comunidade 

criando em janeiro de 2011, o Centro de Educação Infantil Sonho de Criança 

Unidade II/CEISC-II. Permanecendo essa parceria em 2012 com o atendimento a 

353 crianças da comunidade, sendo 206 no CEISC – I e 147 no CEISC – II.  

Atualmente o Lar da Criança Padre Cícero assinou um “Termo de Colaboração” com 

a SE/DF para atender 433 crianças sendo 219 no CEISC I e 214 no CEISC II de 

acordo com a Estratégia de Matrícula/2017. Por iniciativa do Governo Federal, 

surgem no Brasil em 2014, os Centros de Educação da Primeira Infância, e o Distrito 

Federal sai na frente, articulando parcerias com as instituições já conveniadas com 

a SEE/DF, para gestão dos CEPIs, ampliando 

a oferta de Educação Infantil. Por meio de licitação, o Lar da Criança Padre Cícero 

candidatou-se para a Gestão do CEPI MACAÚBA, localizado no Areal em Águas 
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Claras. Assim, no dia 14 de Abril de 2015, o Lar da Criança Padre Cícero recebe o 

“Termo de recebimento provisório, - processo Nº 080.002971/2014 – SEDF, 

convênio Nº 06/2015 – DODF Nº 72 de 14/04/2015, pag. 42, e no dia 17 de Abril de 

2015, dá-se o início das atividades desta unidade, atendendo a cento e doze (112) 

crianças, de quatro (04) meses a cinco (05) anos, em período integral, das 07h30min 

às 17h30min. No dia 30 de dezembro de 2015, quando da renovação do convênio, 

o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer – SEEDF e o Lar da Criança Padre Cícero celebram entre si um aumento de 

meta, com base na Constituição Federal, Lei Orgânica do DF, Lei nº 8.666, de 

21/06/1993 e suas alterações, Decreto nº 35.240/2014, Lei nº 9394 de 20/12/1996, 

Instrução Normativa nº 01/2005 – Corregedoria Geral do Distrito Federal, as 

Resoluções nº 05/2009, do Conselho Nacional de Educação, que constitui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e Resoluções nº 6/2010 

e nº 1/2011, todas do Conselho Nacional de Educação, além da Resolução nº 

01/2012 – CEDF, as quais as partes sujeitam-se a cumpri-las. 

Ficou estabelecido então, o atendimento a cento e trinta e seis (136) crianças, 

na faixa etária de quatro (04) meses a cinco (05) anos de idade, conforme Plano de 

Trabalho, para atendimento na Educação Infantil, em jornada de tempo integral, de 

acordo com as Orientações Pedagógicas para conveniamento com as Instituições. 

Termo de Colaboração: 75/2017 e processo nº 080.012364/2016. 

Na renovação do Plano de Trabalho de 2018, foi firmado o 1º Termo Aditivo 

ao Termo de Colaboração Nº 187/2017 que entre si celebram o Distrito Federal, por 

meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e o Lar da 

Criança Padre Cícero. Tal instrumento visa à ampliação do número de atendimento 

e o remanejamento de metas do Termo de Colaboração. O atendimento passou a 

ser à cento e cinquenta (150) crianças. 

Em Janeiro de 2020, conforme enturmação enviada e assinada por 

representantes da UNIPLAT, UNIEB e Comissão Gestora para o ano de 2020, o 

CEPI Macaúba passou a atender 174 crianças e as turmas estão divididas entre 

Berçário I (12 bebes), Berçário II (12 bebes), Maternal I A (19 crianças bem 

pequenas), Maternal I B (19 crianças bem pequenas) Maternal II A (19 crianças 

bem pequenas), Maternal II B (19 crianças bem pequenas), e na Pré Escola - 1º 

Período A- (30 crianças pequenas),1º período B (14 crianças pequenas) e 2º 

Período (30 crianças pequenas). 
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As famílias atendidas encontram aqui um lugar seguro e aconchegante para 

seus filhos, enquanto recebem educação, cultura e lazer, além de cuidados básicos 

de alimentação adequada, higienização e atenção. O CEPI MACAÚBA visa 

estimular o desenvolvimento integral da criança, com atividades educativas, lúdicas 

e recreativas, incentivando a construção de conhecimento, despertando a 

criatividade e o reconhecimento de sentimentos de cidadania e respeito ao próximo. 

• Caracterização Física 

O CEPI MACAÚBA funciona em prédio público, sua caracterização física se 

dá conforme descrição abaixo: 

• Um (1) pátio coberto para lazer e recreação; 

• Um (1) parquinho coberto, com grama artificial; 

• Um (1) parquinho de areia; 

• Uma (1) sala da direção; 

• Uma (1) sala de secretaria escolar; 

• Uma (1) sala de coordenação para professores; 

• Dois (2) banheiros sociais – Bloco da direção (Masculino e feminino) 

• Uma (1) sala de leitura e videoteca; 

• Dois (2) banheiros sociais, adaptados para pessoas com deficiência física; 

• Nove (09) salas de aula; 

• Dois (2) banheiros infantis com fraldário; 

• Quatro (4) banheiros infantis; 

• Uma (1) cozinha; 

• Um (1) depósito de alimentos; 

• Um (1) depósito de produtos de limpeza; 

• Um (1) depósito de materiais descartáveis; 

• Um (1) almoxarifado; 

• Uma (1) lavanderia 

• Dois (2) banheiros para funcionário (masculino e feminino) 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR  
 

O CEPI MACAÚBA integra o Sistema de Ensino do Distrito Federal sendo 

uma Unidade de atendimento mantida pelo Lar da Criança Padre Cícero para 

oferecer Educação Infantil em período integral de 10 horas diárias, em parceria com 

SEE/DF. Atende crianças vindas de famílias em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social, encaminhadas pela Coordenação Regional de Ensino de 

Taguatinga – CRE/UNIPLAT, conforme estratégia de matrícula. 

Oferece Educação Infantil a cento e setenta e quatro (174) crianças, de quatro 

(04) meses a cinco (05) anos de idade, em período integral de dez (10) horas diárias, 

de segunda a sexta feira, das 7h:30 às 17h:30. 

O CEPI MACAÚBA presta serviços Educacionais de Educação Infantil, tendo 

como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9494/96, 

artigo 29.  Tem por finalidade a promoção do desenvolvimento integral da criança 

“em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, estimulando sua 

curiosidade e seus interesses, completando a ação da família e da comunidade” 

(LDB. 9394/96). 

A partir da realização de questionários de pesquisa e da escuta da 

comunidade escolar foi possível verificar pontos importantes no que se refere ao 

diagnóstico da realidade escolar do CEPI Macaúba. 

• Características sociais, econômicas e culturais da comunidade. 

O CEPI Macaúba encontra-se numa área urbana e de fácil acesso. Situado 

na QS 07 Rua 600 Lt 02, Areal, tem como vizinhos a Associação Brasileira de 

Odontologia – ABO, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Areal 

e o Albergue Conviver- Unidade de Acolhimento de Adultos e Famílias – UNAF, que 

são pontos de referência na demanda e na oferta de transporte público torna-se de 

fácil acesso a pessoas de várias regiões administrativas de Brasília e também do 

entorno. Nos arredores da creche, há mais duas creches, supermercados e 

pequenos comércios.  O público atendido pelo CEPI MACAÚBA constitui-se da 

seguinte forma: 87% das crianças originou-se de famílias residentes no Areal, 

Arniqueiras, ADE e Águas Claras, 9% de famílias residentes em Taguatinga Sul, 

2,5% Riacho Fundo I, 0,5% de famílias residentes no Setor de Mansões Samambaia, 
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0,5%, de famílias residentes na Colônia Agrícola Veredão. O Questionário 

socioeconômico para elaboração do Projeto Pedagógico, aplicado aos pais ou 

responsáveis, foi realizado de forma remoto, enviado o link, onde responderam à 

pesquisa. Porém, a comunidade escolar mudou pouco em relação ao ano 2021. Não 

foi possível obter um resultado com a participação em massa, muitos pais não têm 

acesso a internet, outros alegam falta de tempo, sendo assim, a pesquisa contou 

com 50 famílias. Para ter parâmetros para completar a pesquisa, foi feito um estudo 

com as informações contidas nas fichas de matrículas dos alunos, junto aos 

professores e monitores da creche.  De acordo com questionário feito com as 

famílias das crianças a situação econômica da região tem avançado, uma 

quantidade considerável de crianças vão para a escola em carros particulares e 

transporte escolar, entre outros bens materiais que a comunidade conseguiu adquirir 

ao longo dos anos. A maioria trabalha fora e alguns alunos não residem com os pais, 

sendo criados por avós, tios ou outros membros da família. Algumas famílias são 

assistidas por programas sociais governamentais como o Auxílio Brasil, auxílio gás, 

prato cheio e DF social. No entanto, a escola ainda carece de informações acerca 

da acessibilidade tecnológica para as crianças e suas famílias, atualizadas, para 

sanar as dificuldades que a “nova” realidade nos impõe. O objetivo é proporcionar 

as crianças e suas famílias, novas formas de terem acesso aos conhecimentos, 

sempre considerando que o CEPI Macaúba, enquanto Escola da Infância, prioriza, 

de acordo com documentos que norteiam as ações desse segmento de ensino, como 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, o Currículo em 

Movimento do DF e a Base Nacional Comum Curricular a importância das interações 

sociais para constituição da criança enquanto sujeito histórico e social.  

• Distribuição de turmas: 

O agrupamento de alunos está organizado considerando faixa etária, com 

data de nascimento, conforme legislação vigente, número de vagas por turma 

disponibilizada pelo CEPI MACAÚBA, respeitando quantidade máxima e mínima de 

crianças por turma e o número de adultos por criança. 
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Creche 

a) Bebês I: Quatro meses completos ou a completar de acordo com a 

legislação 

vigente; (01 turma – 12 alunos) 

b) Bebês II: um ano completo ou a completar de acordo com a legislação 

vigente; (01 turma – 12 alunos) 

c) Crianças bem pequenas I: dois anos completos ou a completar de 

acordo com a legislação vigente; (02 turmas – 38 alunos) 

d) Crianças bem pequenas II: três anos completos ou a completar de 

acordo com a legislação    vigente; (02 turmas – 38 alunos) 

Educação Infantil: 

e) Crianças pequenas I: quatro anos completos ou a completar de acordo 

com a legislação vigente; (02 turmas – 44 alunos) 

f) Crianças pequenas II: cinco anos completos ou a completar de acordo 

com a legislação vigente; (01 turma – 30 alunos)         

 As atividades desenvolvidas no CEPI MACAÙBA estimulam o 

desenvolvimento integral da criança, com atividades educativas, lúdicas e recreativas, 

incentivando a construção do conhecimento, despertando a criatividade e o 

reconhecimento de sentimentos de cidadania e respeito ao próximo. 

FUNÇÃO SOCIAL  
 

O CEPI MACAÙBA   tem como função social garantir uma educação de 

qualidade que estimule o "desenvolvimento integral” da criança em seus aspectos 

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

comunidade; como está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 

9394/96, art.29, cumprindo as funções indissociáveis e indispensáveis do “Educar e 

Cuidar, do Brincar e do Interagir”; em parceria com a família, visando ainda resgate 

de valores humanos e sociais importantes para a formação da cidadania. 

            Nesta missão, atender a criança com amor e de forma adequada 

considerando-a como um sujeito de direitos, oferecendo-lhe condições materiais, 

pedagógicas, culturais e de saúde, além de um ambiente acolhedor, de forma a 
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completar a ação da família. Proporcionando um desenvolvimento integral e 

harmônico às crianças, igualdade de condições, acesso e permanência na instituição 

com a participação da família e da comunidade, bem como a construção do 

conhecimento formal e irrestrito, contribuindo como mediadora na formação do 

cidadão crítico, ético, autônomo e solidário capaz de transformar a sociedade 

em que vive, respeitando as diferenças para realização da verdadeira inclusão. 

 O trabalho desenvolvido tem como eixo norteador as orientações da 

Secretária do Estado de Educação para a Educação Infantil, o Currículo em 

Movimento, Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil e atualmente 

as diretrizes apontadas e em discussão pela Base Nacional Comum Curricular. 

 O Projeto Político Pedagógico se enquadra no respeito e valorização dos 

direitos humanos e da liberdade, fundamentais para poder desenvolver uma vida 

responsável, respeitosa, solidária e ativa na comunidade, que faça possível que as 

nossas crianças sejam verdadeiras promotores da Cultura da Vida e da paz, para 

alcançar uma sociedade mais justa e um mundo melhor, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de nosso país. 

MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

A escola é um universo social diferente do universo familiar, que numa 

perspectiva para a cidadania está preparada para oferecer caminhos, experiências e 

informações com o objetivo de estimular a criança ao processo de construção de sua 

identidade, autonomia, interação, socialização e ampliação progressiva do 

conhecimento de mundo. Primando pelo ensino de qualidade, inclusão social e 

através da implementação de projetos que envolvam toda a comunidade escolar, 

proporcionamos aos educandos uma ideia de formação de cidadão competente, 

criativo e consciente de seu papel na sociedade e das responsabilidades das 

necessidades específicas do ambiente escolar como um todo, não se limitando 

apenas aos aspectos físicos, como também aos psicológicos, intelectuais e 

socioculturais. Em suma, o CEPI Macaúba tem como missão tornar acessível aos 

seus alunos, sem distinção, elementos da cultura que enriqueçam o desenvolvimento 

intelectual, social e consciência ética para a formação de um cidadão conhecedor de 

seus direitos e deveres. Os anos letivos de 2021 e 2022 estão sendo marcados por 

grandes dificuldades enfrentadas com medidas necessárias a fim de controlar a 
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pandemia do Coronavirus, porém, vale ressaltar grandes superações com o objetivo 

principal de assegurar aos alunos o direito à educação de qualidade e acesso aos 

demais meios de interação do aluno aos conteúdos propostos sejam eles pelo 

WhatsApp, plataforma e material impresso. 

PRINCÍPIOS 
 

O CEPI MACAÙBA é uma Instituição Educacional que compõe a Rede de 

Ensino do Distrito Federal, mantida pelo Lar da Criança Padre Cícero caracteriza-se 

como Instituição de Educação Infantil.   

Fundamenta - se no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) lei 8.069/90, 

Art. 53 onde se lê; "a criança e o adolescente em direito a educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania" e no 

Art. 54, inciso IV, que defende o direito a Educação Infantil a crianças até cinco (5) 

anos em creches e pré-escolas; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB. 9394/96, Art. 29, que afirma: “A Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade." e na Constituição Federal 

Brasileira de 1988, com a garantia do direito a educação desde o nascimento. 

Fundamentando-se nos estudos de Vygotsky, o CEPI MACAÙBA tem como 

lema; “Aqui nós não brincamos de trabalhar, mas nossas crianças aprendem 

brincando”; por meio da interação nas relações sociais e afetivas da criança, 

principalmente, incentivando     a     aprendizagem     significativa com uma 

metodologia de ensino que respeite a criança como um sujeito histórico, social e 

cultural ativo em sua aprendizagem. 

Com base na função social e de acordo o Currículo em Movimento – 

Educação Infantil (2018, p. 58-59) que discorre sobre os princípios a partir dos 

aspectos éticos, estéticos e políticos, as nossas ações pedagógicas têm os 

seguintes eixos norteadores: 

 

Éticos: 
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• Valorização do processo de ensino-aprendizagem como construção 

conjunta, mediada e interativa entre professor-criança e criança-crianças; 

• Compreensão da Educação Infantil como processo imprescindível para 

o desenvolvimento integral da criança, visando sua autonomia e cuidado de 

si mesma, do outro e do ambiente em que vive; 

• Trabalhar a consciência sobre preservação da natureza, estimulando 

reutilização, renovação e conservação dos espaços e recursos materiais e naturais 

em prol da sustentabilidade; 

• Desenvolvimento de ações que primem pela compreensão de respeito 

e solidariedade uns com os outros, podendo entender as diferenças como 

aspectos que nos fazem singulares e parte de um todo, valorizando as 

potencialidades e habilidades de cada um. 

Políticos: 

• O exercício da prática dialógica, buscando propiciar que o processo de 

ensino-aprendizagem se paute pela reflexão das ações seja do docente, estudante      

e demais servidores, possibilitando, através do diálogo, a circulação de informações 

e construção conjunta das ações necessárias para que se alcance objetivos de 

qualidade; 

• A valorização dos aspectos culturais e históricos como fatores 

relevantes para a compreensão das práticas pedagógicas. 

  Estéticos: 

• Trabalhar pautados na ludicidade e no letramento como elementos 

subsidiados    do processo de ensino-aprendizagem; 

• Promoção de atividades que primem pelo ato criativo e autoral da 

criança, possibilitando sua livre expressão e envolvimento com o que produz; 

• Proporcionar momentos de discussão, usando diferentes linguagens, 

para que a criança possa expressar ideias e sentimentos sobre seu processo de 

ensino-aprendizagem e o contexto do qual faz parte. 

Quanto aos princípios basilares da Educação Integral para as escolas 

públicas e parceiras do DF, constantes no Currículo da SEEDF, que são:  

Integralidade humana; Transversalidade; Intersetorialização; Territorialidade; 

Diálogo escola/comunidade; Trabalho em Rede. Entendendo que os processos 
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administrativos somente justificam-se se estiverem a serviço dos processos 

pedagógicos, a escola reforça o princípio fundamental que rege as práticas 

escolares: a educação pública de qualidade. Esta qualidade deve estar expressa no 

ambiente cuidado e limpo, nas relações interpessoais, na organização dos espaços 

e tempos escolares, na garantia de segurança do público alvo, na gestão de 

pessoas, recursos e materiais, na fidelidade aos documentos que emanam da 

Secretaria de educação e no respeito e cuidado com a comunidade. 

Nesta perspectiva de desenvolvimento integral, nosso professor não é apenas 

um espectador do caminho que a criança vai percorrendo, e sim o mediador e 

estimulador no processo, que oportuniza desafios e conquistas às crianças, 

considerando e respeitando cada estágio do desenvolvimento infantil.   Para 

consistência e êxito do trabalho, reconhecemos a importância da leitura, da pesquisa 

e dos estudos, tendo em vista as constantes transformações no campo educacional. 

O professor, consciente de sua missão, desafia e problematiza situações de 

aprendizagem, estimulando, transformando e promovendo o conhecimento. 

Integralidade 

Compreendemos que o estabelecimento de bons hábitos relativos ao corpo e 

seu cuidado, tais como alimentação, saúde e consciência corporal, alternância entre 

movimento e repouso, bons hábitos de higiene e organização, são aprendizagens 

cruciais que, quando bem estabelecidas, funcionam como vantagens reais e 

proteção para a vida da criança durante muito tempo, facilitando-lhe o cotidiano e 

oferecendo-lhe condições de saúde. Lidar com as emoções de maneira equilibrada, 

com o próprio corpo e o próprio intelecto é um dos grandes desafios do sujeito 

moderno. Por isso, buscamos apoiar o desenvolvimento da inteligência emocional e 

incentivar o autoconhecimento, incluindo no cotidiano práticas meditativas, 

contemplativas e artísticas para o desenvolvimento da atenção plena. 

   A escola acolhe cada um no ponto em que ele está, ou seja, possibilita que 

cada criança manifeste suas histórias, emoções e leituras de mundo, a partir de 

trabalhos em grupo, com musicalidade, ao ensaiar teatro, ao cultivar plantas, 

observar pequenos animais, desenhar ou produzir um vídeo etc. É necessário que a 

emoção esteja presente na escola, que haja um mergulho nos ambientes e que os 

alunos se sintam no mundo. 
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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.” O CEPI Macaúba atua com parceria com o Conselho Tutelar de 

Taguatinga e Águas Claras e com a Unidade Básica de Saúde I e II do Areal, com 

ações de saúde e bem estar. 

Transversalidade 

Amparado pelo Currículo em movimento do Distrito Federal Educação Infantil, 

o CEPI Macaúba busca por em prática a “concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade” trazendo para sua proposta pedagógica os Eixos 

Transversais do Currículo: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade. 

Diálogo Escola e Comunidade 

A participação dos pais e pessoas significativas na vida da criança é 

fundamental para a obtenção de resultados positivos na vida adulta. São eles que 

melhor conhecem as necessidades da criança no seu dia-a-dia, criam expectativas 

em relação ao futuro da criança e facilitam a aquisição de autodeterminação. Os pais 

e a comunidade são parceiros valiosos para o planejamento e implementação do 

trabalho escolar. Assim sendo, o CEPI Macaúba intermediará a aproximação das 

famílias e comunidade de forma sistemática e ativa no processo educacional. O 

estabelecimento de parcerias pedagógicas, a prestação de contas à sociedade e o 

desenvolvimento de ações destinam-se à realização de atividades culturais, 

artísticas, pedagógicas, esportivas de forma conjunta, buscando integração entre a 

creche, a família e a sociedade. Através destas relações, espera-se que os pais 

tenham uma participação ativa na vida da escola. Esta articulação se dará por meio 

de reuniões, encontros, dias letivos temáticos e comunicação ativa, favorecendo a 

troca de experiências e incentivando o trabalho em equipe.  

Propicia, portanto, a conscientização dos pais e de toda a equipe escolar de 

que o trabalho de cada um é importante na vida da escola e de que é necessário 

que todos o desenvolvam do melhor modo e com muito amor a sua tarefa. Desta 
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forma, será construída uma escola que atenda seu objetivo de dar um ensino de 

qualidade, contribuindo assim para uma vida de cidadania plena. 

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”; assim 

trabalhamos com parceiros e comunidade no trabalho com a horta, com os 

cuidados com a escola enfatizando a importância da educação. 

Trabalho em rede 

Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

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

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

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando”. 

Logo a coordenadora pedagógica e diretora pedagógica trabalham em comunicação 

com outras instituições para aprimorar o trabalho na Instituição. Nesse sentido o CEPI 

Macaúba tem a parceria do Conselho Tutelar e do Programa Saúde na Escola (PSE). 

Essa parceria estabelecida tem possibilitado o entendimento da importância do 

trabalho em rede. 

 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 
 

           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. O CEPI Macaúba visa em seus trabalhos abordar diversos 

contextos dos temas trabalhados abordados pelos campos de experiência, trazendo 

para a realidade da criança o interesse pelo conhecimento. 

Unicidade entre teoria e prática 
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Princípio esse que possibilita ação, reflexão e constante redimensionamento 

da prática pedagógica, uma nova relação entre professor, estudante e 

conhecimento; os professores em período de Coordenação Pedagógica interagem 

em discussões e troca de experiências interligando a teoria para fundamentar a 

prática do fazer pedagógico. O ato de aprender, por esse contexto, vai além da 

simples retenção de informações e, mesmo na Educação Infantil, faz com que o 

aprendiz sinta-se atuante durante o processo, relacionando o que foi aprendido com 

a realidade, num constante ciclo de reflexão-ação-reflexão, como bem conclui Freire 

(1995, p.91) “não pode haver reflexão-ação fora da relação homem realidade”. 

Assim, a proposta pedagógica da Educação Infantil deve: 

“…considerar que a criança é sujeito histórico e de direitos que, nas    
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.”  (DCNEI, 
2009). 
 
 

           Desse modo, o CEPI Macaúba tem esse compromisso de embasar suas 

práticas na visão interacionista, contextual, por isso, histórico-cultural dos seus 

sujeitos. Por essa razão, deve articular ações práticas que demonstrem o seu 

fundamento teórico e a responsabilidade com a qualidade do processo de ensino e 

de aprendizagem. 

 

Interdisciplinaridade e contextualização 

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No 

próprio componente curricular, quando são utilizados outros tipos de 

conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre 

outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do 

conhecimento do componente curricular. Já, entre os componentes 

curriculares, busca-se a integração existente entre os diferentes 

conhecimentos. O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades 

de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Para garantir que a 

interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, o 
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diálogo é necessário para que assumamos concepções e práticas 

interdisciplinares aconteçam, assim propiciamos em nossas coordenações 

pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, 

discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico 

que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

Desse modo o CEPI Macaúba, juntamente com toda a sua equipe de trabalho, 

possibilita momentos de diálogo em coordenações, onde acontece o 

planejamento das ações, organização e confecção do material necessário para as 

crianças e, também, em formação continuada in loco, momento em que são 

realizados estudos, oficinas e organização dos conteúdos. Tal organização vem 

trazendo resultados positivos como a unidade do grupo em todas as ações da 

escola. 

Flexibilização 

A Flexibilização é uma organização dos conteúdos e currículos, aos quais 

propõem formas de trabalhar e construir o conhecimento dentro e fora do âmbito 

escolar. Dessa forma, a flexibilidade curricular deve ter espaço aberto para sua 

efetivação, de forma a reduzir a rigidez curricular por meio do diálogo entre os 

diferentes saberes, rompendo qualquer tipo de amarras impostas pelas grades 

curriculares. Devem ser considerados os conhecimentos dos educandos, para que 

tenha base de moldar e organizar o currículo da melhor forma possível, viabilizando 

a construção de novos saberes, criatividade e emancipação. 

 

OBJETIVOS 
Oferecer Educação Infantil a crianças de quatro (04) meses a cinco (05) anos 

de idade, protegendo, educando, cuidando e estimulando seu desenvolvimento 

integral, preparando - a para o exercício da cidadania intelectual e pensamento 

crítico, oferecendo para isso um ambiente saudável, alegre e estimulador 

fortalecendo a criança como um sujeito ativo e participativo na sociedade. 

 

Objetivos específicos 
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• Proteger, educar e cuidar de crianças de quatro meses (04) a cinco (05)    

anos de idade, priorizando famílias vulneráveis à pobreza e em situação de risco 

pessoal e social e moradores das proximidades da instituição. 

• Prestar atendimento de Educação Infantil em período integral de dez 

horas diárias. 

• Oferecer atendimento pedagógico orientado pelas Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil (MEC) e pelo Currículo em Movimento da Educação 

Básica/Educação Infantil da SE/DF/2018. 

• Oferecer cinco (5) refeições diárias com base em uma alimentação 

adequada às necessidades nutricionais, de acordo com cada faixa etária. 

• Proporcionar experiências significativas que estimulem o 

desenvolvimento integral da criança em cada ciclo etário, promovendo sua inclusão 

social e a formação ética e cidadã, como sujeito de direitos e deveres, mediante o 

fortalecimento de laços familiares e a interação entre a criança os membros da família 

e a comunidade. 

• Respeitar a criança como sujeito ativo no processo ensino - 

aprendizagem. 

• Oferecer espaço para ações protetivas com enfoque no fortalecimento 

dos vínculos familiares, promovendo ações de prevenção a situações de negligência 

e de violência. 

• Oferecer atividades socioeducativas, culturais, esportivas, lúdicas e de 

lazer. 

• Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, por meio do resgate 

de seus brinquedos e brincadeiras e da promoção de vivências lúdicas. 

• Estimular atitudes de preservação ambiental e de cuidados com a 

natureza. 

• Oferecer e assegurar instalações físicas em condições adequadas de 

higiene, salubridade e segurança. 

• Orientar pais e/ou responsáveis quanto à necessidade de vacinação de 

acordo com cada faixa etária. 

• Oferecer palestras, reuniões, orientações, para as famílias das crianças, 

quanto aos cuidados com alimentação, higiene, autoestima, e demais relações 

necessárias ao bom desenvolvimento integral da criança. 
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• Fortalecer os vínculos familiares, integrando a família e instituição, 

proporcionando momentos especiais nas culminâncias dos projetos, como festas, 

palestras e reuniões. 

• Promover treinamentos permanentes dos recursos humanos envolvidos 

com a clientela. 

• Proporcionar aos pais orientação pedagógica, psicológica e social, 

relacionados ao desenvolvimento de sua criança. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

Os desafios que se impõem ao campo educacional são variados e complexos, 

exigindo cada vez mais dos educadores uma postura consciente de pensar e fazer 

educação, uma vez que hoje não faz sentido agir sem um conhecimento teórico e 

prático da ação pedagógica, tendo em vista que este orienta toda prática educativa. 

Agir na prática educativa com consciência clara da teoria que sustenta nossa ação, 

nos faz agir com segurança, pois, dessa forma, não só temos consciência do que 

queremos, mas também sabemos para onde estamos querendo caminhar e como 

queremos caminhar para lá, o que implica ter clareza dos fins que desejamos atingir 

e da metodologia que vamos utilizar para chegar aos resultados desejados. 

(LUCKESI, 2011.) Como diz um ditado chinês “para quem não sabe para onde ir, 

qualquer caminho serve”.  Assim, frisamos a necessidade de se ter clara a teoria 

epistemológica que embasa toda a ação pedagógica.  Estando consciente ou não, 

toda ação pedagógica está atrelada a uma concepção teórica sobre o que é a 

aprendizagem e o que é ensinar, quem é essa criança e como ela se desenvolve. 

Partindo desse pressuposto, a teoria que fundamenta as práticas 

pedagógicas da Educação Infantil no CEPI MACAÚBA, a qual compreende o sujeito 

como ser social, histórico e cultual é a teoria sócio interacionista, que tem como 

principal precursor Vygotsky (apud, Brasil, 2010). Essa teoria pressupõe uma 

concepção de sujeito ativo e capaz de construir seu próprio conhecimento na 

interação com as pessoas, com as linguagens, com a cultura e, com o ambiente, 

explorando os diversos e diferentes campos de experiência da criança. 
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Os fundamentos teóricos do CEPI Macaúba está condizente com a 

metodologia da Pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural e as teorias 

críticas e pós-críticas. A Instituição tem fundamentado suas ações nessas 

concepções. Temos como base os eixos transversais da Educação Básica da 

SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Pedagogia Histórico-Cultural 

O desenvolvimento Proposta Pedagógica dentro da concepção da Psicologia 

Histórico-Cultural tem o intuito de construir o conhecimento do educando de forma 

coletiva e colaborativa por meio de ações e atividades pedagógicas, desenvolvidas 

num clima de afetividade e segurança, onde são trabalhados temas relacionados à 

construção de valores éticos, à conscientização do educando sobre a 

responsabilidade individual e coletiva, as práticas de socialização. É fundamental 

concebê-la como um processo dinâmico e dialético, em que teoria e prática são 

permeadas pelo contexto social, cultural, econômico e político das diferentes 

comunidades em que a Educação está inserida. 

Pedagogia Histórico-Crítica 

Na perspectiva da Pedagogia Histórica-Crítica a proposta didática no seu 

processo de ensino-aprendizagem tem como objetivo envolver o educando na 

aprendizagem significativa dos conteúdos. Compreendemos que a criança se 

desenvolve quando é colocada como protagonista do processo de ensino e de 

aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento historicamente 

acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a 

formação de um sujeito histórico e social. 

Esta Proposta Pedagógica fundamenta-se na construção de um 

conhecimento que não é pronto e acabado, mas que está em permanente 

avaliação e reformulação, de acordo com os avanços dos principais paradigmas 

educacionais da atualidade ou outras alterações que se fizerem necessárias. 

Teorias Críticas e Pós-Críticas 

Com as teorias pós-críticas aprendemos a questionar hipóteses que 

sinalizavam para situações em que o poder estivesse ausente. O saber não se 
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apresenta como algo externo ao poder, ele não é contrário ao poder, “ele é parte 

inerente ao poder” (SILVA, 2007, p.149). Não há saber (conhecimento) sem poder. 

Apesar das teorias críticas assegurarem o currículo como algo construído 

socialmente, elas sustentam também que ao entrar em contato com o conhecimento 

“verdadeiro” todos seriamos libertados das teias do poder. As teorias pós-críticas, ao 

contrário das críticas, nos informam que não existe conhecimento sem poder, livre 

de poder, existem formas mais e menos poderosas de poder. Em síntese, não 

podemos mais vislumbrar o currículo com a inocência de antes depois de tê-lo 

analisado através das lentes das teorias críticas e pós- críticas, ele vai além do que 

as concepções tradicionalistas nos mostram. O currículo, em grande parte, nos 

transforma naquilo que somos. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 
 

A organização curricular tem sido concretizada culturalmente nesta 

Instituição, contemplando as necessidades contextualizadas na realidade social 

escolar. A Base Nacional Comum Curricular reforça que o cuidar está integrado às 

ações de conhecer e explorar o mundo, desta maneira a formação de vínculos, 

proporciona segurança afetiva para a criança construir conhecimentos com o mundo 

e desenvolver autonomia e incentivar a autonomia permite que a criança enfrente e 

supere obstáculos. Instituir uma rotina transmite a sensação de segurança e ajuda 

no desenvolvimento da autonomia. Na Educação Infantil, as crianças constroem 

noções de identidade e subjetividade que precisam ser apoiadas. A postura do 

professor na condução das atividades da rotina é essencial ao aprendizado. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes elementos basilares do 

trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. A atuação 

na Educação Infantil compreende as especificidades desta etapa bem como a 

concepção de criança como sujeito de direitos, entendendo que “É por meio das 

relações sociais que as crianças se apropriam, reproduzem e produzem atividades 

vivenciadas em sua sociedade” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, SEEDF, 2018, 

PÁG. 28). Na Educação Infantil, todas as ações se prestam a educar, a apresentar 
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suas tradições culturais às novas gerações e inseri-las na sua sociedade, desta 

forma, o Currículo entende que “educar e cuidar são ações indissociáveis”. O ato de 

cuidar vai além da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que 

garantir à criança acesso a conhecimentos, experiências e práticas sociais 

[...]cuidado é, portanto, uma postura ética de quem educa. (CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO, SEEDF, 2018, PÁG. 29). No contexto da Educação Infantil, a criança 

interage tanto com crianças da mesma faixa etária e de outras idades quanto com 

os adultos, o que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimento. Ressalta-se 

que as interações se estabelecem nas relações sociais, desde o nascimento, por 

meio de comunicação gestual, corporal e verbal. Constituem-se como possibilidades 

de ouvir o outro, de conversar e trocar experiências e de aprender coletiva e 

colaborativamente. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, SEEDF, 2018, PÁG. 30). 

Os campos de experiências reconhecem que a imersão das crianças em 

práticas sociais e culturais criativas e interativas promove aprendizados 

significativos. São um arranjo curricular que organiza e integra brincadeiras, 

observações, interações que acontecem na rotina da creche/escola. Dão 

intencionalidade para as práticas pedagógicas e colocam a criança no centro do 

processo. Os campos de experiências precisam ser trabalhados com 

intencionalidade pedagógica. Isso significa planejar atividades que integrem o que 

está proposto no currículo com os interesses e ideias das crianças do grupo. A partir 

da escuta ativa da turma e do conhecimento aprofundado do documento curricular, 

o professor promove aprendizagens significativas às crianças. Essas atividades não 

devem ser concentradas em aulas específicas nem realizadas com hora marcada. 

Elas devem fazer parte de todos os momentos da jornada na Educação Infantil, 

como:  

• Acolhimento e despedida;  

• Atividades de livre escolha;  

• Momentos de grande grupo; 

• Momentos de pequenos grupos;  

• Momentos na área externa;  

• Rotinas de cuidado; 
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• Diferentes contextos de aprendizagem, como atividades dirigidas pelo 

professor, festividades e encontros com as famílias, roda de conversa e hora da 

história. 

Os campos de experiência que estruturam o Currículo em Movimento de 

acordo com a BNCC, são:  

• O eu, o outro e o nós;  

• Corpo gestos e movimentos;  

• Traços, sons, cores e formas;  

• Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

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 constituição da 

autonomia, da autoregulacão, do autocuidado, bem como dos sentimentos de 

reciprocidade e sua identidade. 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. Tem como objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos bebê (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). 

          No campo de experiência Corpo, gestos e movimentos está voltado ao 

desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo 

desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, A criança brinca e interage 

em diversas situações sociais e culturais e de acordo com o Currículo em Movimento 

do Distrito Federal – Educação Infantil que fala o trabalho corporal educativo na 

Educação Infantil deve levar em conta a centralidade do corpo da criança, voltando-

o para o conhecimento e reconhecimento de suas potencialidades, limites, sensações 

e funções corporais. Dessa forma, o corpo, como veículo de expressão das diversas 

linguagens (a música, a dança, o teatro e as brincadeiras, dentre outras), comunica 

se com outros campos de experiência, de modo a promover possibilidades de 

desenvolvimento integral. Este campo de experiência está voltado para explorações 

de movimentos que os envolvam ampliando-o à descoberta de variados modos como: 
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mímica, expressões faciais e gestuais; sonoridades; olhares; sentar com apoio; 

rastejar, engatinhar, escorregar e 

caminhar, apoiando-se ou livremente; correr; alongar; escalar; saltar; dar 

cambalhotas; equilibrar-se e rolar. Podendo o repertório ser incluído também as 

atividades que surgirem das brincadeiras e interações propostas no trabalho 

educativo com outras linguagens e campos de experiência. 

O campo de experiência Traços, sons, cores e formas propiciar o 

desenvolvimento da expressão criativa da criança ao levar em consideração 

seu percurso de aprendizagem, voltando o seu olhar para a escuta sensível da 

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

artes visuais, a música, a dança e o teatro. E de acordo com o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil para a expressão da criança 

ao traçar, ao desenhar, livremente ou em atividades intencionais de comando 

de grafismo, ao eleger suas paletas de cores, seus movimentos corporais, suas 

dramatizações, suas elaborações e percepções sonoro-musicais, bem como 

para o seu olhar diante da produção digital ofertada massivamente pelos meios 

de comunicação ou materiais audiovisuais aos quais está exposta., não 

limitando a criança e sim proporcionando espaços para o seu desenvolvimento 

como: materiais de diversas texturas, cores, sonoridades, tamanhos, formas e, 

assim, favoreça tanto a ação individual da criança, quanto a ampliação das 

possibilidades do trabalho coletivo.  

No campo de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação, este 

campo de experiência estabelece a linguagens oral, escrita, corporal, artística e 

interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais 

linguagens. Será introduzido na vivencia escolar das crianças algumas 

práticas, de modo a possibilitar vivências em do falar e o ouvir, o pensar e o 

imaginar, apropriando-se, assim, das marcas da humanidade. De acordo com 

as DCNEI (2010a), cresce em importância a organização de atividades 

desafiantes, de contato com diferentes gêneros escritos, como a leitura diária 

de livros pelos adultos, a contação de histórias e o incentivo para que as 

crianças manuseiem livros, gibis e revistas, produzam textos mesmo sem saber 

ler e escrever convencionalmente, vivenciando, assim, processos imaginativos 

e criativos que colaborem para o desenvolvimento do pensamento. Nas 
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diversas interações que ocorrem no âmbito da instituição que oferta Educação 

Infantil, as crianças vão aprimorando sua capacidade de expressão, argumentação, 

elaboração de perguntas e respostas, narração de fatos em sequência temporal e 

causal, resolução de situações-problema, entre outros. 

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. Será proporcionada pelas 

interações e brincadeiras, que as crianças vivenciem a matemática debatendo 

e discutindo ideias que permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos 

matemáticos. Uma vez que a matemática está presente na vida de todos, é 

indispensável que, desde a mais tenra idade, as crianças participem de 

situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta linguagem. Isso se 

realiza mediante atividades que contemplem a matemática para além do uso 

dos números e possibilitem que se “recriem, em contextos significativos para as 

crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26). Além disso, o currículo contempla os eixos 

integradores: Educação para a Diversidade - Cidadania e Educação em para os 

Direitos Humanos - Educação para a Sustentabilidade. 

 EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 

             As crianças que apresentam necessidades educacionais especiais, não 

somente físicas e cognitivas, mas culturalmente também, devem ser respeitados e 

suas culturas estudadas e valorizadas para que melhor se adaptem ao meio escolar. 

A roda de conversa é muito importante para reflexões, através dela trabalhamos o 

projeto valores para a vida, onde os alunos percebem que os valores são necessários 

dentro e fora da sala de atividades e diariamente, procurando não discriminar, 

cooperando com o próximo, respeitando e convivendo com as diferenças entre os 

seres humanos. As diferenças não são sinônimos de incapacidade ou doença, mas 

de equidade humana. A adversidade no CEPI Macaúba é respeitada em relação a 

etnia, raça, cor, sexo, cultura e religião. 

CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS 
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Reconhecer a criança como sujeito de direitos e dizer que ela é cidadã 

desde já e não apenas no futuro. Trabalhar a cidadania na infância é colaborar 

com o presente e o futuro de todos, inclusive por meio de promoção da 

participação ativa da criança, ouvindo sua voz e mostrando-lhe seus direitos e 

responsabilidades no ECA. Nesse sentindo a instituição trabalha o ECA, os 

valores em roda de conversa, contação de histórias, atividades pedagógicas, 

brincadeiras livres e direcionadas. Desenvolvem o eu, o outro e o nós e o 

respeito com os demais que os cercam. 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

No CEPI Macaúba, ensinamos os alunos sobre à importância dos 

cuidados com o meio ambiente. Em todas as ações cotidianas visamos desenvolver 

com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais, 

como o desperdício de água e poluição, sensibilizando-os sobre a importância do 

meio ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia como: 

poluição, desmatamento, queimadas, extinção de animais e assim incentivando o 

cuidado para com a natureza. Por meio de conversas informais na roda, buscamos 

abordar os assuntos tais como: tipos de animais, plantas, animais marinhos e 

aquáticos, poluição ambiental, coleta de lixo, reciclagem, a importância dos 3R 

(reduzir, reciclar e reaproveitar). Realizamos passeios aos arredores da instituição 

onde os próprios alunos vão cantando os lixos encontrados na rua. É incentivado, 

diariamente, os cuidados com a horta, assim, como a importância de plantar 

uma semente. Utilizando sucata, os alunos com o auxílio dos professores e da 

própria família constroem brinquedos, fazem a seleção do lixo por meio das 

lixeiras coloridas, dentre outras atividades. 

Programa Saúde na Escola (PSE) 

Acontece durante todo o ano. PSE é uma política intersetorial da saúde e 

da educação voltada às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação 

pública brasileira, que se une para promover saúde e educação integral. 

Ocorre a parceria entre o posto de saúde nº01 do Areal e esta Unidade de Ensino 
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por meio da realização de palestras, teatros, atualização das vacinas atrasadas 

dos estudantes e higienização bucal. 

Cultura de Paz 

Sabemos que é desde pequeno que as crianças devem aprender noções de 

valores e respeito, pois diante do mundo atual em que vivemos, de violência, 

desrespeito e desarmonia, precisamos de paz. 

Acreditamos que é através de um ambiente harmonioso que mostre a 

importância de convivermos em paz com todos, que possibilita a construção de um 

mundo mais justo e fraterno, conscientizando que o diálogo é a melhor forma de 

resolver os conflitos. 

Aqui no CEPI Macaúba, trabalhamos para contribuir para a construção de 

uma cultura de paz mostrando em pequenos atos do dia-a-dia que temos direitos e 

deveres e que somos responsáveis pelo mundo que nos cerca, pois com amor, 

respeito, carinho e com bons exemplos, conseguiremos ir muito longe. 

Conscientizando assim, que, “A paz é a gente que faz”. 

Com objetivos claros, como: 

• Resgatar valores esquecidos como: União, Amizade, Amor ao Próximo 

e Respeito; 

• Propiciar um ambiente acolhedor e seguro para a criança, possibilitando 

um pleno desenvolvimento físico, emocional e social; 

• Promover a interação social, e o respeito mútuo; 

• Proporcionar um ambiente que valorize a relação de paz; 

• Participar de brincadeiras, danças, jogos e demais situações de 

interações em grupo; 

• Estabelecer relações de afeto e carinho com os colegas; 

• Valorizar e respeitar os próprios sentimentos e o dos colegas; 

• Adotar atitudes de solidariedade, diálogo, justiça e respeito; 

• Estimular o cuidado com a sala de aula e com os brinquedos; 
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• Esta prática se propôs a desenvolver valores relativos à paz e a não 

violência, despertando nos alunos o desejo de serem semeadores da paz por meio 

de diversos gêneros textuais e discursivos. 

Com a proposta de desenvolver valores relativos à paz e a não violência, 

despertando nos alunos o desejo de serem semeadores da paz na escola e na 

família. 

 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

As atividades são desenvolvidas em período integral de dez (10) horas diárias 

de segunda a sexta – feira, das 7h30min às 17h30min para crianças de quatro meses 

(04) a cinco (05) anos de idade, organizadas por faixa etária em turmas de Bebês I 

(Berçário I), Bebês II (Berçário II), Crianças bem pequenas I A e B (Maternal I) 

Crianças bem pequenas II A e B (Maternal II), Crianças pequenas I A e B (1º Período) 

e Crianças pequenas II (2º Período), totalizando nove (09) turmas. 

As atividades didático – pedagógicas são desenvolvidas em todo período, 

com professores habilitados em Educação Infantil, com a carga horária de 40hs.  As 

atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas são planejadas, e desenvolvidas, 

incentivando o desenvolvimento integral e ativo da criança. 

O CEPI MACAÚBA adota o Calendário Letivo das instituições parceiras da 

SEE/DF compreendendo os duzentos dias letivos constantes na LDB 9394/96, 

complementando com festividades, palestras envolvendo a comunidade escolar, 

como também promove reuniões e treinamentos para os funcionários. Também 

adota o Diário de Classe da SE/DF como forma de registro de frequências, faltas e 

faltas justificadas por meio de atestado médico; diagnostico inicial e final da turma, 

campos de experiências e outros registros, segue anexo e complementar ao diário 

de classe, livro de registro individual do aluno. 

Os professores são contratados por quarenta (40) horas semanais, sendo (35) 

trinta e cinco horas em efetivo trabalho pedagógico em sala com os alunos e cinco 

(5) horas para coordenação pedagógica com planejamento das atividades. Os 

professores são acompanhados e auxiliados em sala por monitoras, contratadas por 

44 horas semanais, sendo (40) horas em sala com as crianças e (4) e quatro horas 

para higienização e organização de brinquedos.  
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As coordenações pedagógicas acontecem às terças-feiras das 14h00 min. às 

16h30 min., e na quarta-feira feira das 14h00min às 16h30min, compõem-se de 

estudos relacionadas à prática educativa e reuniões pedagógicas e administrativas, 

com encaminhamentos e orientações para toda equipe e planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas com as crianças. 

Assim, o PPP é revisitado anualmente dada a importância da atualização de 

seus dados e da organização do trabalho pedagógico, visto que, a cada ano, novas 

metas e desafios se fazem presentes para que alcancemos um escola de qualidade 

social. Torna-se necessário rever os passos que foram dados em busca de 

aprimoramento de nossas ações. Nesse sentido, os passos dados pelo CEPI 

Macaúba para o início do 1º semestre de 2022, foram marcados pela Pandemia da 

COVID-19. De acordo com vários decretos, documentos que versam sobre 

Suspensão das Aulas em que professores e demais servidores precisaram afastar-

se de suas atividades presenciais temporariamente na Unidade de Ensino, bem 

como os decretos sobre o retorno presencial em Novembro de 2021 (Portaria N° 12 

(Retorno 100% presencial, de 28/10/2021), com a retomada no atendimento 

presencial desde então. Mas com todos os cuidados necessários, pois a pandemia 

ainda não acabou.  Assim, seguindo as Recomendações, Orientações e Protocolos 

da SEEDF e dos órgãos de saúde, o CEPI Macaúba precisou reinventar-se no que 

se refere a sua proposta pedagógica, em alinhamento também com as Propostas da 

SEEDF. Dessa forma as atividades com toda a equipe de trabalho passou a ser 

utilizado meios tecnológicos: fazendo uso de e-mail institucional, grupos de trabalho 

(WhatsApp) entre outros. Outros meios de comunicação também se fazem 

necessários para ampla divulgação do trabalho, que são as redes sociais e grupos 

de WhatsApp. 

A organização do trabalho pedagógico do CEPI Macaúba, é norteada pelo 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, documento 

aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal nos termos da Portaria nº 

389, de 4 de dezembro de 2018. (Em regime de excepcionalidade e temporalidade, 

durante essa fase de pandemia). 

Integrando o “educar e cuidar, brincar e interagir”, o CEPI MACAÚBA 

desenvolve uma rotina com definições de horários para organização e segurança 

das crianças, porém, flexível, considerando a necessidade desta, ser aplicada de 
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forma gradativa e o fato de todas as atividades devem considerar o ritmo da criança 

e estimular seu desenvolvimento, sua aprendizagem e sua autonomia. 

QUADRO DE ATIVIDADES DIÁRIAS 

 

HORÁRIOS ATIVIDADES 

07h30min. Entrada/receber as crianças/conversa informal. As crianças 

são estimuladas a brincar, relatar e compartilhar 

experiências no coletivo enquanto aguardam o café da 

manhã. 

7h45min às 08:00h Café da manhã. As educadoras estimulam bons hábitos à 

mesa, demonstrando como se portar, comer de boca 

fechada e a evitar desperdício de alimentos.  

08h às 09h45min Atividades pedagógicas planejadas. As atividades 

planejadas são amplamente debatidas antes de serem 

aplicadas aos estudantes, sejam conteúdos novos ou na 

retomada de algo já trabalhado anteriormente.  

9h45min às 10:00h • Lanche da manhã. Estimulando hábitos saudáveis em 

consonância com o Projeto Alimentação na Educação 

Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir é 

sempre feita a retomada da conduta no momento da 

alimentação. 

Intervalo das prof. 

10:00h às 11h20min 
 

Atividade recreativa para as crianças (brinquedos, 

brincadeiras, jogos...) com as monitoras. Atividades 

pedagógicas planejadas. Momento em que a 

intencionalidade pedagógica é aplicada e rende também 

subsídios para elaboração dos relatórios individuais.  

11h20min às 11h:30min Higienização. Explorar os hábitos de higiene explicando 

sobre a importância de ter mãos limpas ao se alimentar, 

assim como o ambiente do sono.  

11h30min às 12:00h Almoço. Estimular uma boa alimentação, hábitos 

saudáveis, momento de experimentar novos sabores e 

texturas. A importância de um prato colorido e balanceado, 



35 
 

CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA 

mastigar bem os alimentos e evitar o desperdício de 

alimentos. Durante todas as atividades estimula-se a 

autonomia das crianças, porém, diante da realidade que 

estamos vivendo, ainda não introduzimos o 

autosservimento, pois entendemos que é mais saudável 

evitar uma possível contaminação dos alimentos por 

espirros, tosse ou secreção, muito comum nesta época do 

ano.  

12:00h às 12h30min. Higienização bucal (escovação)/organização para o 

repouso. Apresentar a importância da escovação após as 

refeições a fim de se evitar acumulo de alimentos entre os 

dentes e possível fermentação dos mesmos causando 

doenças bucais.  

12h30min às 13h45min. Repouso. Momento reservado para que as crianças 

possam descansar e encontrar mais disposição para o 

estudo no turno vespertino. Os estudantes são orientados a 

ajudarem na rotina de recolher seus pertences (colchão, 

lençol, cobertor, etc), sempre ressaltando a importância de 

manter seus pertences pessoais separados.  

14h30min às 14h45min • Lanche da tarde. Estimulando hábitos saudáveis em 

consonância com o Projeto Alimentação na Educação 

Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir é 

sempre feita a retomada da conduta no momento da 

alimentação. 
 

14h45min às 16h30min Banhos – Estimular bons hábitos para que se tenha uma 

boa saúde. À medida do possível, estimular a autonomia 

para a própria higiene corporal.  

Brinquedos – livre/massinha/jogos  

Atividade lúdico-pedagógica. Incentivar a criatividade com 

os materiais propostos.  

16h30min às 17h00 Jantar. Estimular uma boa alimentação, hábitos saudáveis, 

momento de experimentar novos sabores e texturas. A 

importância de um prato colorido e balanceado, mastigar 

bem os alimentos e evitar o desperdício de alimentos. 
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Durante todas as atividades estimula-se a autonomia das 

crianças, porém, diante da realidade que estamos vivendo, 

ainda não introduzimos o autosservimento, pois 

entendemos que é mais saudável evitar uma possível 

contaminação dos alimentos por espirros, tosse ou 

secreção, muito comum nesta época do ano. 

17:00h às 17h30min  Organização para saída/higienização/troca de fralda - 

conferir se está tudo certo. Delegar responsabilidades e 

incentivar a autonomia com relação aos seus pertences.  

17h30min Saída – entregar somente aos pais ou responsável. 

Reconhecer aqueles que realmente fazem parte do seu 

contexto familiar.  

 

• As principais refeições irão para sala aproximadamente 10 minutos 

antes do horário de ser servido. Pois, os bebês e as crianças bem pequenas ainda 

precisam de ajuda e as educadoras precisam organizar – zelando pela higienização 

e segurança, para que os alimentos atinjam a temperatura adequada. As turmas 

maiores, necessitam deste tempo para se organizarem para o momento o 

autosservimento, porém, optamos por prorrogar o início em virtude da pandemia e 

doenças comuns à essa época do ano, mas contudo estimulando sempre e em outras 

ações a autonomia da criança.  

• O banho, a troca de fralda e a higienização dos bebês, e das crianças 

que usam fraldas, ocorrem sempre que necessário – sendo importantes que as 

educadoras fiquem atentas as manifestações de desconforto. 

• Ressaltando que os banhos nos dias de coordenação, Terças e quartas-

feiras, acontecerão preferencialmente no período matutino.  

 A Educação Infantil nesta Instituição é organizada em grupos de idade e o 

regime é sequencial anual, com organização das atividades criando uma integração 

entre o processo lúdico e as atividades formativas voltadas para a 

educação integral da criança. 

1° Ciclo da Educação Infantil 

A proposta de ciclos está ligada à um projeto de educação que valoriza a 

formação global humana. O ciclo de formação é uma forma de organizar a escola, 
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privilegiando a continuidade da trajetória do aluno, suas experiências, respeitando o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a reorganização temporal da 

escola em ciclos insere-se em um processo de reavaliação das práticas pedagógicas, 

tendo em vista as características, o ritmo, os interesses, as histórias de vida das 

crianças, com vistas à construção de um projeto coletivo. Portanto, a Creche 

organiza-se da seguinte forma: 

• Bebês: 0 a 1ano 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. 

 

           A organização da aprendizagem em ciclos adotada pela instituição não 

é aplicada de forma rígida, permitindo assim com que a mesma seja trabalhada com 

fluidez, pois considera os aspectos de cada educando, bem como sua interação e 

especificidade dentro do contexto ao qual o mesmo se insere a avaliação, à didática 

e ao processo de desenvolvimento destas aprendizagens. 

Relação Escola-Comunidade 

A creche incentiva à integração das partes promovendo ações diversas com a 

finalidade de convergirem para maior êxito do processo educativo e melhor interação 

entre a unidade educacional e a comunidade em si, estando àquela inserida no 

contexto social que oportuniza a vivência de experiências sociais, afetivas, culturais, 

econômicas e sustentáveis. Dentre as principais ações, destacam-se: 

• Reuniões de pais onde são abordados temas direcionados ao convívio 

social e familiar e, sobretudo, o constante acompanhamento e reflexão relativos ao 

desenvolvimento integral das crianças mostrando a importância da Educação Infantil. 

• Dias Letivos Temáticos, previstos no Calendário Escolar, que buscam 

estreitar os laços entre os diversos membros da comunidade educacional, abordando 

temáticas que impactam no cotidiano, assim cumprindo as orientações da Secretaria 

de Educação. 

• A Semana da Educação para a Vida, regida pela Lei n°11.998/2009, 

que aborda assuntos que permeiam os temas transversais. 

• As Avaliações Institucionais, bem como a reconstrução, revisão e 

reflexão quanto aos resultados obtidos pela Proposta Pedagógica, são realizadas por 
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meio dos formulários de visitas domiciliares e questionários avaliativos e participação 

nas atividades realizadas no contexto Educacional. 

• Projetos Integradores que abordam temas de acordo com a 

necessidade da creche, das crianças e da comunidade. 

• Conversas informais com as famílias, realizadas nos horários de 

entrada e saída dos educandos, e agendadas, fortalecendo assim o vínculo entre as 

partes; 

As famílias exercem papel fundamental para o sucesso na educação dos filhos, 

uma vez que a criança, ainda não possui a obrigatoriedade de decernir determinados 

valores e conhecimentos amplos relacionados ao saber empírico, assim a criança 

depende dos adultos para compreensão do mundo ao seu redor. A Instituição 

Educativa pertence à comunidade e foi construída para atender as crianças que ali 

moram, portanto, um trabalho integrado e em parceria poderá torna-se produtivo e 

eficaz.  Diante disso, evidencia-se a importância da participação da família nos 

eventos promovidos, neste contexto educacional, conhecer a proposta pedagógica, 

participar da elaboração dos projetos pedagógicos, ouvir os diversos 

questionamentos e comunicação diária em relação às práticas pedagógicas, 

enriquece significativamente o trabalho realizado com as crianças. 

Para a Educação Infantil, as principais diretrizes são baseadas nas orientações 

e concepções de mundo, de criança e de educação propagadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI MEC, 2009) e pelas 

orientações que regimentam currículo em movimento desse nível de educação no 

DF. Tendo a criança como ponto de partida e de chegada, importa reconhecer “a 

necessidade de pensar os tempos, os ambientes, os materiais, bem como as rotinas 

que são organizadas nesse contexto educativo.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 

SEEDF, 2018, P. 33). 

No âmbito da educação infantil os materiais 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. Entretanto, a intencionalidade pedagógica não pode 

ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de transformar e criar por meio desses 

materiais no contexto educativo. Com relação aos ambientes, é importante que as 

crianças vivenciem experiências diversificadas em espaços que disponibilizem uma 
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variedade de atividades, percebendo os formatos, cores, texturas, odores, dentre 

outros aspectos que podem ser sentidos e compartilhados entre as crianças. 

A rotina pode ser o caminho para evitar atividades esvaziadas de sentido, 

rituais repetitivos, reprodução de regras e fazeres automatizados. Para tanto, é 

fundamental que a rotina seja dinâmica e flexível. Vale destacar que as ações da 

rotina devem se pautar nas necessidades das crianças, e não nas relações de 

trabalho dos adultos. Cresce a relevância de um planejamento cuidadoso, flexível, 

reflexivo que minimize o perigo da rotina ser monótona, distante e vazia de sentido 

para as crianças e até para os profissionais da educação. 

Em relação às datas comemorativas o que importa é tornar datas e festas 

carregadas de sentidos para as crianças, colocando, como centro do planejamento 

curricular, as aprendizagens dos estudantes, seu desenvolvimento e sua cidadania, 

a fim de que não haja um trabalho vazio de sentido e sem conexão com a realidade 

e percepção da criança. As datas comemorativas, têm sido abordadas de forma 

contextualizada, tendo em mente o respeito às diversas manifestações. 

É importante que as crianças conheçam culturas diversas, especialmente 

aquelas dos povos que constituíram a nação brasileira: indígena, africana e europeia. 

O conhecimento dessas culturas engloba a alimentação, os costumes, as festividades 

e vestimentas que lhes são peculiares, dentre outros aspectos. Quando esses temas 

são abordados, devem ser de maneira a apresentar a cultura, e não a induzir crenças 

ou ressaltar preconceitos, julgando uma cultura melhor ou mais válida que as outras. 

ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO 

 Os serviços das equipes e demais profissionais têm por finalidade oferecer ao 

corpo docente e discente assistência e recursos pedagógicos, técnicos e materiais, 

voltados para a dinamização e a otimização do processo de ensino e de 

aprendizagem, conforme preconiza o Regimento Escolar e demais normativas 

vigentes. É composto pelos serviços de: ▪ Direção Pedagógica; ▪ Coordenação 

Pedagógica; ▪ Secretaria Escolar; ▪ Docência; ▪ Monitoria; ▪ Nutrição; ▪ Cozinha e 

auxiliar de alimentação; ▪ Conservação, Limpeza, Lavanderia e Zeladoria; ▪ Portaria; 

▪ Segurança Patrimonial. 

A Direção Pedagógica tem por finalidade articular, liderar e executar políticas 

educacionais na Unidade Educacional sob sua gestão. Planejar e propor ações 
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voltadas para o contexto socioeconômico e cultural da comunidade na Unidade 

Educacional em que está inserida. Incentivar e promover momentos de formação 

continuada, encontros periódicos com as famílias e profissionais da instituição. 

Acompanhar o desenvolvimento e aprendizagens das crianças, bem como assegurar 

que os mesmos sejam os principais beneficiados das ações e decisões tomadas.  

A Coordenação Pedagógica é feita pelo Coordenador Pedagógico, profissional 

qualificado, e tem por finalidade planejar, desenvolver, e orientar as Ações Didático-

Pedagógicas, visando à qualidade do processo de ensino e de aprendizagem na 

Unidade Educacional sob sua coordenação. Estimular, orientar e acompanhar o 

trabalho pedagógico e promover momentos de formação durante as coordenações. 

A Secretaria Escolar tem o intuito de planejar e executar atividades de 

escrituração escolar, atendimento a toda comunidade escolar com assuntos 

pertinentes a sua área de atuação na Unidade Educacional, sob seu 

acompanhamento. Planejar e executar atividades de matrícula, manter cadastro 

atualizado e executar outras atividades compatíveis com sua função sempre que se 

fizer necessário.  

A Docência tem por função manter atualizados os documentos periódicos que 

refletem a prática pedagógica. Exercer a atividade de docente visando o bem-estar 

das crianças, reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar, do brincar 

e interagir nas atividades desenvolvidas. Proporcionar a formação necessária das 

crianças para o seu desenvolvimento e aprendizagem. 

 A Monitoria tem por finalidade acompanhar as orientações e executar 

atividades propostas pela direção, pela coordenação e pelo professor. Conhecer e 

implementar sobre a orientação do professor o planejamento pedagógico. 

Acompanhar, orientar e apoiar as crianças em todos os momentos e propiciar 

ludicidade para tais, reconhecendo e adotando a indissociabilidade do educar e 

cuidar, do brincar e interagir nas atividades desenvolvidas.  

A Nutrição é realizada por Nutricionista, profissional habilitado e regularmente 

inscrito no Conselho Regional de Nutrição, e tem como finalidade a promoção da 

qualidade de vida, valorizando e garantindo a segurança alimentar e nutricional, de 

acordo com a faixa etária, restrições (quando for o caso) e necessidades da criança. 
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A Cozinha tem por finalidade preparar e servir a alimentação escolar, 

observando normas de higiene e validade dos gêneros alimentícios, seguindo as 

orientações do nutricionista. Verificar o cardápio do dia, observando padrões de 

qualidade no preparo dos alimentos, para estarem prontos no horário estabelecido e 

temperatura adequada. Cabendo ao auxiliar assessorar o cozinheiro em todas as 

atividades de recebimento, conferência, armazenamento, controle de gêneros e a 

preparação de alimentos, além de dispor quanto à limpeza de louças em geral, bem 

como a sua guarda em condições para o uso imediato. 

 Os Serviços Gerais – Conservação, Limpeza, Lavanderia e Zeladoria têm por 

escopo a realização de trabalhos relativos à limpeza em geral. Zelar pela preservação 

do patrimônio escolar. Trabalhar seguindo normas de segurança, qualidade e 

proteção ao meio ambiente. 

A Portaria tem por intenção orientar e coordenar a movimentação de crianças, 

pais e funcionários no portão nos horários de atividades. Zelar pela ordem e 

segurança das áreas, comunicar à direção as irregularidades verificadas. 

A Segurança Patrimonial tem por função exercer a vigilância da Unidade 

Educacional, percorrendo as dependências para evitar acidentes, roubos e entrada 

de pessoas estranhas. Informar anormalidades para o gestor da instituição. Manter-

se em seu posto de serviço até a sua substituição. 

 

 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO  

A formação docente prescinde do desenvolvimento da consciência quanto a 

necessidade do trabalho coletivo, da prática reflexiva em favor de uma crescente 

autonomia na ação. Autonomia que não significa o empreendimento de ações 

isoladas e quiçá descomprometidas com as transformações necessárias. Na 

aprendizagem de ser coerente, importa perceber que de nada adianta o discurso 

competente se a ação pedagógica é impermeável a ‘mudança’”. (FREIRE, 2003, p. 

10). A formação do professor deve ter caráter contínuo exigindo investigação 

permanente das problemáticas desnaturalizando o que está cristalizado como 

“verdade pedagógica”. Para Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia (2003, p.7-8), 

ensinar exige: rigorosidade metódica; pesquisa; respeito ao saberes dos educandos; 
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criticidade; estética e ética; a corporificação das palavras pelo exemplo; risco, 

aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre 

a prática; reconhecimento e assunção da identidade cultural; consciência do 

inacabamento; reconhecimento de ser condicionado; respeito a autonomia do ser do 

educando; bom senso; humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 

educadores; apreensão da realidade; alegria e esperança; convicção de que a 

mudança é possível; curiosidade; segurança, competência profissional e 

generosidade; comprometimento; compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo. 

No CEPI Macaúba, tem-se valorizado uma cultura de formação que, para além 

dos contextos e programas específicos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento 

dos Profissionais da Educação, privilegia também o espaço da coordenação 

pedagógica como espaço de formação – não apenas de planejamento didático – 

espaço de discussão entre pares, troca de experiências, fortalecimento da identidade 

docente, investigação de problemáticas locais, promovendo a manutenção do 

trabalho colaborativo. A formação continuada dos profissionais da educação deve 

contribuir para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, 

com a perspectiva do desenvolvimento profissional docente, que contempla, além da 

formação, a valorização profissional e a melhoria das condições de trabalho de forma 

crítico reflexiva. 

 

PLANO DE PERMANÊNCIA ESCOLAR DOS ALUNOS  

O CEPI Macaúba de acordo com seu Plano de Trabalho, oferece atendimento 

à comunidade com serviço educacional na Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, atendendo o Primeiro Ciclo; Creche. Por funcionar com 

atendimento para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, não é 

vivenciado abandono ou cancelamento de vagas, isto é constatado pela grande 

procura e carência de vagas para estas faixas etárias. Os cancelamentos se dão de 

forma justificada; mudança de endereço, localidade muito distante da instituição, 

mudança para outro Estado. Sempre a Secretaria Escolar, Coordenação Pedagógica, 

docentes, acompanham regularmente a frequência dos estudantes trocando 

informações à secretaria caso o aluno tenha faltas consecutivas, através das 

devolutivas para o professor, através do contato com a família, a secretaria entra em 
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contato com a família para checar o motivo das faltas. Dependendo do retorno da 

família em relação aos casos: omissão ou reincidência, a equipe reúne-se com a 

professora e coordenadora para as providencias cabíveis junto ao Conselho Tutelar 

e gestores da SEEDF. 

ALINHAMENTO COM DIRETRIZES/ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Conforme o Currículo em Movimento 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. 

Ainda, de acordo com esse documento, 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 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 

garantir a constituição da aprendizagem e do desenvolvimento em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica. 

 

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM:  

Concepções e práticas 

A avaliação no processo ensino- aprendizagem da Educação Infantil é contínua 

com bases na lei vigente – LDB 9394/96, buscando o conhecimento global e o 

desenvolvimento integral da criança, sem fins de reprovação ou retenção da criança. 

Na Educação Infantil, a avaliação é realizada por meio da observação e do 

acompanhamento do desenvolvimento integral da criança, em resposta aos cuidados 



44 
 

CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA 

e à educação proporcionados pelo CEPI MACAÚBA. O resultado da avaliação da 

criança é expresso e registrado em RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 

DA CRIANÇA – RDIC - a ser apresentado ao seu responsável, semestralmente em 

reuniões de pais e professores, ou quando se fizer necessário. 

O CEPI MACAÚBA não promove recuperação, já que a criança é avaliada em 

todo processo de estimulação e acompanhamento do seu desenvolvimento integral, 

seguindo o que diz o artigo 31 da LDB 9394/96, “sem o objetivo de promoção, mesmo 

para o acesso ao Ensino Fundamental”, sendo a criança promovida, automaticamente, 

ao final do ano letivo. 

Desta feita, a Proposta Pedagógica visa a contemplar a diversidade e a 

inclusão, configurando-se como embasamento para planejar as ações e espaços da 

Unidade Educacional, garantindo o compromisso com as crianças, numa proposta da 

comunidade escolar, construída coletivamente, e que se consolida e reformula no 

cotidiano da sala de aula, no acolhimento, nas interações e brincadeiras. 

Avaliação em Larga Escala 

O principal objetivo da Avaliação na Educação Infantil é a reorganização 

do planejamento, avaliação dos avanços, na perspectiva de redimensionar a 

prática e ajustar a Proposta Pedagógica sempre que necessário. 

Podemos observar que avaliações em larga escala realizadas no Brasil 

nunca contemplaram a Educação Infantil, no entanto tem-se a previsão de 

mudança dentro desse contexto num futuro próximo. O Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirma que estudos elencados 

referente ao tema já foram iniciados dentro do Instituto. A perspectiva é de que a 

Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI), como será chamada, avalie as 

condições de oferta da etapa de ensino. 

Assim, este tipo de avaliação ainda não é aplicada no CEPI Macaúba. 

Avaliação institucional 

           No que se refere à Avaliação Institucional, conforme as Diretrizes de Avaliação 

Educacional SEEDF, entende-se que avaliação do trabalho da escola, se destina a 

analisar o desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico, para identificar suas 

potencialidades e fragilidades e encontrar meios que garantam a qualidade social do 
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trabalho escolar. Trata-se de um processo que analisa, retoma, reorganiza os 

processos utilizados na avaliação para as aprendizagens, procura instruir e melhorar 

as concepções e práticas que se materializaram na avaliação que ocorreu no cotidiano 

da sala de atividades. Desta forma, avaliar todas as instâncias que compõem a 

organização escolar é pauta constante da avaliação com o intuito de colocar quaisquer 

ações a serviço das aprendizagens. 

São envolvidos neste processo todos os setores da escola: Coordenação 

pedagógicas, professores, direção e outros segmentos que se façam necessários. A 

avaliação institucional, segundo nível da avaliação educacional, assume dois 

formatos: A) Auto avaliação, praticada pela escola com a participação de todos os 

sujeitos que nela atuam (professores, equipe gestora, de coordenação pedagógica e 

administrativa, assim como os pais e ou responsáveis legais. B) É uma avaliação do 

trabalho da escola por ela mesma, praticada de forma participativa. O seu Projeto 

Político Pedagógico – PPP - é a referência para essa avaliação. Vários são os 

momentos do trabalho escolar que possibilitam o desenvolvimento dessa avaliação, 

como o conselho de classe, as coordenações pedagógicas, as reuniões de pais ou 

responsáveis legais e professores, momentos socioculturais e atividades de formação 

continuada. Os dados são colhidos através de questionários, no final de cada 

semestre, por ocasião da reunião bimestral. 

Avaliação formativa 

A avaliação formativa tem as funções diagnóstica e formativa. Na concepção 

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

vez que a avaliação também promove a aprendizagem do professor. A avaliação 

formativa se baseia na observação, no registro sistemático do percurso individual de 

desenvolvimento de cada aluno, que subsidia o RELATÓRIO DO 

DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL DA CRIANÇA – O RDIC é apresentado aos pais 

em reuniões semestrais. A avaliação também se dá por meio de portfólio (exposição 

das produções das crianças), pois na educação infantil, o registro é um poderoso 

instrumento de avaliação que acompanha a evolução do processo educativo da 

criança. A avaliação ou RDIC representam um exercício de observação direta do 

desenvolvimento da criança na aquisição de habilidades no uso dos campos de 

experiências e na integração com o grupo social. 

Conselho de Classe 
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O Conselho de Classe é uma reunião participativa composta pela direção e 

coordenação pedagógica, pela professora e monitoras da turma, e pelos pais e/ou 

responsáveis; para identificar e analisar o processo ensino-aprendizagem 

coletivamente ou individualmente, mediante diversos pontos de vista. 

O Conselho de Classe, proporcionando a reflexão de pais e educadores e 

especialistas sobre o desempenho do aluno, fornecendo as observações sobre a 

integração social do aluno, identificando variáveis externas que estejam interferindo 

no comportamento do aluno, no seu desenvolvimento e aprendizagem, orientando as 

diretrizes comuns a serem adotadas e ações que favoreçam a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem.  Proporciona ainda aos pais o conhecimento de 

características do processo de desenvolvimento da criança bem como de suas 

necessidades e condicionamentos sociais no que se refere ao desenvolvimento e 

aprendizagem. 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento teórico e metodológico da 

escola, representando todas as ações visando à mudança, a intervenção e a melhoria 

da realidade escolar e elaborado em conjunto com os diversos segmentos que 

compõem o CEPI MACAÚBA, inclusive a Mantenedora Lar da Criança Padre Cícero. 

Planos de Ação da Coordenação Pedagógica 

A Organização do Trabalho Pedagógico da escola e do professor, com foco no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, tem na coordenação pedagógica 

seu espaço primordial de construção. No CEPI Macaúba, a coordenação pedagógica 

possibilita o trabalho colaborativo, interações com compromisso mútuo e de formação 

continuada concretizando-se por meio de ações coletivas e individuais e pelas 

intencionalidades pedagógicas constantes na Proposta Pedagógica. 
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Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 

AVALIAÇÃO 

DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Apresentar e discutir sobre 
o papel e o perfil do 
educador; 
Estimular a equipe 
Pedagógica para o 
sucesso do trabalho; 
Estabelecer metas de 
trabalho pedagógico; 
Orientar a rotina e os 
trabalhos pedagógicos; 

Reunir 100% da 
Equipe pedagógica 
para orientar o 
trabalho na escola. 

Semana Pedagógica: Por meio de 
textos falar sobre o papel do 
professor e monitores. Dinâmicas 
para conhecer um pouco de cada 
profissional. 
Discutir sobre a rotina e os 
trabalhos pedagógicos que serão 
desenvolvidos na escola. 
Falar também sobre o acolhimento. 

Conversa informal 
sobre todos os 
assuntos 
abordados. 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 

 
 
 
 
Fevereiro/ 
Julho 

Desenvolver dinâmicas que 
Estimule a participação dos 
pais nas reuniões; 
Preparar pautas com 
assuntos específicos; 
Acompanhar os docentes 
no desenvolvimento das 
mesmas. 
Expor os trabalhos 
realizados com as 
crianças.  
Abordar temas atuais 
juntamente com a os pais e 
a comunidade no Dia 
Letivo Temático. 

Reunir 100% das 
Famílias e/ou 
responsáveis para 
participarem da 
reunião de pais e 
mestres 

Reuniões de pais e mestres: Breve 
apresentação da escola, rotina, 
horário de funcionamento (entrada 
e saída), uniforme e agenda, 
alimentação, higiene e cuidados, 
proposta pedagógica, 
desenvolvimento de cada criança, 
leitura do RDIC e festas; 

Conversa informal 
sobre todos os 
assuntos 
abordados 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
Bimestral 

Organizar os temas de 
forma coerente e com a 
participação da equipe 
pedagógica; 

Coordenar com 
professores e 
monitores para 
abordar temas 
relativos à criança. 

Coordenações Pedagógicas: 
Levantamento de temáticas para 
estudo 

Conversa informal 
sobre todos os 
assuntos 
abordados. 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 

Professores: 1 h na 
coord. de segunda. 
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Debater e discutir temas 
atuais e flexivos que 
contribuem com a 
formação dos profissionais 
envolvidos  

Estimular a participação de 
todos nesse momento de 
formação. 
Valorizar os temas 
abordados; 
Organizar, junto a SEEDF, 
os dias de formação; 
Adquirir novos 
conhecimentos para a 
prática pedagógica. 

Levar 100% da equipe 
para a formação que 
acontece dentro e fora 
da escola. 

Formação Continuada: Dias de 
Formação Continuada prevista no 
calendário organizada juntamente 
com a SEEDF. 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 
interação de todos; 
Assinatura de 
frequências 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 

 
 
 
 
Três vezes ao ano 

Trabalhar os espaços que 
tem na escola; 
Conhecer, respeitar e 
valorizar a cultura do 
próprio grupo e de outros 
grupos; 
Explorar diferentes estilos 
de música e dança da 
cultura popular; 

Apresentar temas 
atuais conforme a 
solicitação da SEEDF. 

Semana de Educação para a Vida – 
Trabalhar por meio de historias 
brincadeiras, dinâmicas, músicas 

Exposição dos 
trabalhos 
realizados junto 
com as crianças 

Professores e 
monitores 

 
 
 
 
Maio 
 

Organizar e coordenar os 
projetos; 
Implantar novidades 
cognitivas, motoras e 
psicomotoras 
Desenvolver atividades 
contextualizadas; 
Aprendizagem através de 
jogos e atividades lúdicas;  
Desenvolver as atividades 
dos Eixos de forma 
concreta e participativa da 
criança. 

Apresentar 100% dos 
projetos para as 
crianças e familiares 
durante o ano letivo. 

Projetos Pedagógicos: Conhecer o 
desenvolvimento de cada um; 
Conhecimento prévio do que elas já 
sabem; Em coordenação fazer a 
sondagem geral dos projetos que 
serão desenvolvidos durante o ano.  
 
 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 
interação de todos; 
 

Direção e    
Coordenação 
pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
Anual 
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Comemorar através de 
dinâmicas diversas a 
Semana Distrital e 
Nacional da Educação 
Infantil 

Atingir 100% da 
participação das 
crianças, famílias 
e da equipe 
pedagógica. 

Dia Distrital da Educação Infantil: 
Momentos para contação de 
histórias, teatros, gincanas, 
brincadeiras com 
balões, entre várias outras 
atividades 

Exposição dos 
trabalhos 
realizados pelas 
crianças no pátio 
da escola. 

Professores e 
monitores 

 
 
Agosto 

Oportunizar as crianças, 
por meio da escuta 
sensível e atenta, uma 
participação ativa nas 
reflexões acerca do tema 
proposto pela SEEDF. 
 
Vivenciar a interlocução 
com o Currículo em 
Movimento em suas 
diferentes Linguagens e no 
PP 

Atingir 100% da 
participação das 
crianças, famílias e da 
equipe pedagógica. 

Plenarinha: O tema é fruto da 
avaliação realizada pela SEEDF 
acerca da Plenarinha realizada no 
ano anterior. A culminância do 
trabalho ocorre em plenárias 
regionais, locais durante a Semana 
Distrital da 
Educação Infantil, dando 
visibilidade aos trabalhos 
produzidos pelas crianças. 

Exposição dos 
trabalhos 
realizados. 
 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 
Professores e 
monitores. 

 
 
Anual 

Desenvolver e participar de 
festividades e eventos 

Atingir 100% da 
participação das 
crianças, famílias e da 
equipe pedagógica. 

Culminância dos projetos, reforço 
das atividades desenvolvidas. 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 
interação de todos; 
 

Toda comunidade 
escolar. 

 
Ao longo do ano 
letivo. 

Organizar e coordenar os 
passeios 

Levar 100% da equipe 
para os passeios que 
acontecem durante o 
ano letivo 

Agendar passeios de acordo com 
as atividades pedagógicas. 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 
interação de todos; 
 

Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, 
Professores, 
Monitores e alunos. 

 
 
Semestral 

Contemplar no 
planejamento e na PP os 
Eixos Integradores 
(Cuida/Educar, 
Brincar/Interagir) 
 
Eixos Transversais 
(Educação para a 
Diversidade, 

Atender as crianças e 
a comunidade escolar 
para que possam 
colaborar e participar 
ativamente nesta 
troca de experiências. 

Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção da 
Educação Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais 
Especiais. 
  Semana da Conscientização do 
Uso Sustentável da Água. 
Dia Nacional da Educação 
Ambiental. 
Dia do Patrimônio Cultural. 

A avaliação será 
conforme a 
participação e 
interação de todos; 

Direção, 
Coordenação 
Pedagógica; 
Professores, 
Monitores, alunos e 
comunidade. 

 
 
Datas definidas 
conforme calendário 
escolar. 
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Sustentabilidade, Direitos 
Humanos e Cidadania. 
 
Trabalhar as 
particularidades das 
crianças, em condições e 
necessidades especifica. 
 
 

Dia Nacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência. 
Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca. 
Dia de Luta contra a Medicalização 
da Educação e da Sociedade. 
Dia Nacional da Consciência Negra. 
A escola irá promover à interação, o 
cuidado, a preservação e o 
conhecimento por meio de 
atividades diversificadas para as 
crianças, encontros, debates e 
entre outros meios com a 
comunidade escolar. 
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Plano de ação (Direção Pedagógica) 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
ACOMP/RESP 

/PRAZOS 
AVALIAÇÃO/INDICADORES 

Trabalhar em parceria com 

a coordenação 

pedagógica, professores e 

demais funcionários para 

uma gestão eficiente e 

eficaz. 

Coordenar a construção, 

implementar e avaliar o PPP. 

Organizar o Plano de Ação. 

Articular o calendário letivo ao 

calendário administrativo. 

Orientar ações para cumprir 

integralmente o calendário letivo 

no atendimento ao atendimento 

à criança. Elaborar e organizar 

documentos para solicitações e 

comunicados internos e 

externos. 

. Elaborar direcionando e 

orientando ações para 

subsidiar as atividades da 

equipe pedagógica e 

auxiliares. 

Manter a qualidade no 

atendimento a 

comunidade escolar, 

zelando por todos os 

envolvidos inclusive no 

que diz respeito a 

parceria SEE/DF e 

Instituição 

mantenedora 

Análise da produção do aluno e 

recursos utilizados pelo professor; 

Avaliações pedagógicas, entrevistas, 

observação no contexto escolar, 

escuta sensível Análise documental 

(históricos escolares, relatórios do 

aluno. 

Acompanhar e orientar o 
planejamento e a 
execução de atividades, 
lúdicas, pedagógicas, 
didáticas e de rotina. 

Acompanhar a coordenação 

pedagógica. Promover 

momentos de reflexão e 

aperfeiçoamento do fazer 

pedagógico. Preparar 

instrumentos que auxiliem na 

observação da sala de aula. 

Analisar as metodologias em 

sala de aula intervindo junto a 

professoras e coordenadora 

sempre que necessário. 

Manter a equipe atualizada e 

preparada para desenvolver 

e promover o 

desenvolvimento integral da 

criança. 

Em parceria com as 

outras unidade de EI da 

instituição 

mantenedora e 

apoiados pela direção 

geral buscar parcerias e 

colaboradores com 

habilidades e 

qualificações 

adequadas a cada 

formação 

. Avaliações pedagógicas, entrevistas, 

observação no contexto escolar, 

escuta sensível Análise documental 

(históricos escolares, relatórios do 

aluno. 
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Troca da areia do 

parquinho externo. 

Reparo e manutenção do 

parquinho de areia. 

Para garantir maior conforto 

e segurança para as 

crianças. 

Por meio de reforma e 

manutenção. 

• Realizar o controle do trabalho 

realizado; 

Reparos na caixa de água 

e manutenção da rede 

elétrica e hidráulica. 

Reparo na caixa de água. 

Substituição de lâmpadas e 

chuveiros. Substituição de 

tampas de tomadas. 

Para garantir maior conforto 

e segurança para as 

crianças. 

Por meio de reforma e 

manutenção. 

Avaliação e controle dos trabalhos 

realizados 

Substituição de vidros 

quebrados, reparos das 

descargas dos vasos 

sanitários. 

Reforma e manutenção do 

prédio e espaço afins. 

Garantir um ambiente 

agradável e seguro. 

Por meio de 

substituição. 

Avaliação e controle sempre que for 

necessário. 

Retirada das divisórias 

das salas de aula. 

(Dormitórios) 

Reforma e manutenção do 

prédio e espaço afins. 

Garantir um ambiente 

agradável, seguro e com 

mais espaço para as 

crianças. 

• Acompanhar se 

foram realizados todas 

as retiradas bem como 

os reparos necessários; 

Realizar o controle e análise do 

trabalho realizado; 

Colocar tapetes 

emborrachados nas salas 

Conservar de forma satisfatória, 

o bem estar das crianças, bem 

como a estrutura física e 

patrimonial da escola. 

Observar e avaliar às 

necessidades materiais a fim 

de supri-las. 

Monitoramento 

contínuo dos espaços 

da escola. 

Controlar e zelar pela estrutura física 

e material da escola, visando o bem 

estar das crianças. 

Colocar tapetes 

antiderrapante nas 

escadas dos chuveiros. 

Reforma e manutenção do 

prédio e espaço afins. 

Garantir um ambiente 

agradável e seguro. 

Manutenção. Realizar o controle e análise do 

trabalho realizado; 

Reforma/manutenção dos 

brinquedos permanentes 

dos parques e pintura das 

instalações. 

Reforma e manutenção do 

prédio e espaço afins: salas, 

áreas externas, piso. 

Garantir um ambiente seguro 

e agradável para lazer das 

crianças. 

Por meio de reforma e 

manutenção. 

Realizar o controle e análise do 

trabalho realizado sempre que for 

necessário no decorrer do ano. 
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Desenvolver e 

implementar projeto de 

reciclagem e 

reaproveitamento do lixo. 

Separação do lixo com 

encaminhamento a coleta 

seletiva e compostagem e 

reciclagem 

Desenvolver na comunidade 

escolar a consciência 

ecológica de cooperação e 

respeito a natureza e 

colaboração  

Orientação e 

treinamento 

Realização de reuniões, questionários, 

oficinas e dinâmicas que favoreçam a 

participação da comunidade. 
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Estrutura 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

 
Promover maior 
participação de todos os 
envolvidos no processo 
de desenvolvimento e 
aprendizagem dos nossos 
bebês e crianças 
pequenas para a 
construção de uma visão 
mais consciente da 
realidade escola e da 
escola como um ambiente 
coletivo de respeito às 
diferenças e de 
mobilização social para a 
formação cidadã de 
nossas crianças, em seu 
desenvolvimento 
humano, social, 
emocional, político, ético, 
intelectual e cultural. 
 

 
Promoção de momentos de 
interação entre a 
comunidade escolar como 
avaliação com troca de ideias 
e opiniões, pesquisa de 
opinião e aplicação de 
questionário, momentos de 
reflexão com a equipe 
escolar, com a família e com 
as crianças. 
 

 

Com as crianças, 
promovem-se, diversos 
momentos nas atividades 
pedagógicas que serão 
desenvolvidas, com 
trabalhos de análise da 
escola permitindo e 
incentivando a expressão 
oral de ideias por meio da 
escuta sensível e 
atenciosa por parte dos 
educadores, incentivando 
a expressão de desejos e 
opiniões da criança e a 
representação por meio de 
desenhos. 
Com os pais ou 
responsáveis utilizaremos 
momentos como Dia Letivo 
Temático, Comemorações 
e culminância de projetos, 
reuniões pedagógicas e 
administrativas e outros 
que promovam a interação 
entre toda comunidade 
escolar. 

 

 
Aplicação de 
questionários e 
pesquisas de 
opinião.  Os 
resultados serão 
apresentados à 
comunidade escolar 
com gráficos, 
cartazes e murais e 
serão utilizados 
como indicadores do 
que está muito bom 
podendo 
permanecer e do que 
pode ser melhorado, 
lembrando que 
sempre será 
considerado que a 
escola é um espaço 
coletivo e que deve 
pensar na promoção 
da igualdade de 
direitos. 

 

 
A equipe gestora 
tem a 
responsabilidade 
de viabilizar os 
instrumentos e 
momentos, além 
da organização e 
avaliação do 
processo. 

 
Todos os 
resultados serão 
organizados ao 
final de cada 
semestre pela 
equipe 
pedagógica e 
apresentado à 
mantenedora com 
a indicação das 
melhorias e dos 
recursos 
necessários de 
acordo com as 
necessidades.  
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Gestão Pedagógica 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Prevê o desenvolvimento 

de atividades para a 

Educação Infantil em 

consonância com as 

etapas de 

desenvolvimento da 

criança de 04 (quatro) 

meses a 05 (cinco) anos; 

de segunda a sexta feira 

das 07h30min (entrada) às 

17h30min (saída). 

 

 

Envolve o conjunto de 

decisões e ações voltadas 

para a consecução dos 

objetivos com base no 

Currículo em Movimento 

do Distrito Federal no que 

se refere à Educação 

Infantil, incorporando e 

integrando o “cuidar e 

educar, brincar e interagir” 

na estrutura curricular de 

nossa prática pedagógica 

abrangendo a estimulação 

do desenvolvimento dos 

diferentes campos de 

experiências da criança. 

 

Incorporar e integrar o 

“cuidar e educar, brincar e 

interagir” na estrutura 

curricular de nossa prática 

pedagógica abrangendo a 

estimulação do 

desenvolvimento dos 

diferentes campos de 

experiências da criança. 

 

Pesquisa de 

satisfação realizadas 

com as famílias. 

 

A Gestão Pedagógica 

é realizada pela 

coordenadora 

pedagógica e pela 

diretora pedagógica. 

 

A gestão Pedagógica 

ocorre durante o 

período de vigência da 

parceria entre a 

instituição mantenedora 

do Lar da Criança Padre 

Cícero e a SEEDF de 

07/07/19 08/02/22.  
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Gestão dos resultados educacionais 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Verificar o 

desenvolvimento da 

autonomia das 

crianças. 

 

Aprimorar o 

trabalho 

desenvolvido pela 

equipe de 

educadores. 

 

Observações e 

registros sistemáticos 

realizados pelas 

profissionais de 

educação (professoras 

e monitoras). 

 

Realizada por meio da 

elaboração do Relatório 

do desenvolvimento 

Individual da Criança - 

RDIC. 

 

Professoras, Monitora, 

Coordenadora 

Pedagógica e Diretora 

Pedagógica. 

 

A gestão de resultados 

educacionais ocorre 

diariamente e é 

apresentado às famílias 

semestralmente.  

 

 Gestão Participativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Envolver a tomada de decisão, 

planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação do 

funcionamento do CEPI MACAÚBA 

e envolve todos os seus 

participantes.  

 

Aprimorar o 

trabalho 

desenvolvido pela 

equipe de 

educadores. 

 

Reuniões com a 

comunidade escolar 

e participação nos 

eventos realizados 

pela instituição. 

 

Pesquisa de 

opinião com as 

famílias, 

educadoras e 

crianças. 

 

Professoras, Monitora, 

Coordenadora 

Pedagógica e Diretora 

Pedagógica, mantenedora 

e famílias. 

 

A gestão 

participativa ocorre 

diariamente.  
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 Gestões de Pessoas 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRA
MA 

 

• Planejar, promover, 
orientar ações que 
visem à qualidade de 
ensino e a preparação 
dos profissionais que 
nele estão inseridos. 

 

 
Capacitar, observar e 
acompanhar 
Forma sistematizada 
100% dos envolvidos. 
 
 
 

 
Ações voltadas para integração 
entre os profissionais da escola, 
pais, alunos e comunidade, com as 
palestras de motivação de pessoas 
de formação continuada e 
avaliação de desempenho. 
Sempre incentivando a melhoria 
das ações. 

 
O Acompanhamento e 
desenvolvimento de 
todos os envolvidos no 
processo educacional. 

 
Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, funcionários, 
alunos e comunidade 

 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 

 

• Prezar por um 
ambiente saudável 
entre os funcionários, 
para deste modo 
garantir um 
atendimento de 
qualidade a 
comunidade escolar 

 
 
 

 
Motivar os 
funcionários para que 
desenvolvam o 
trabalho em equipe 
tornando o ambiente 
cada vez mais 
agradável; 
- Disponibilizar os 
Recursos necessários 
e adequados para o 
desempenho do 
trabalho. 

 
Orientar a todos sobre a legislação 
trabalhista vigente, deixando claro 
direitos e deveres; 
- Promover formação continuada 
como: semana pedagógica, 
palestras, coordenação, reuniões 
internas e externas e formação 
ofertada pela SEEDF. 
- Fortalecer as relações 
interpessoais entre os funcionários 
por meio de dinâmicas, 
confraternização e outros. 

 
O Acompanhamento e 
desenvolvimento de 
todos os envolvidos no 
processo educacional. 

 
Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, funcionários, 

 
 
 
 
Diário 
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Gestões Financeiras 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Garantir o pleno 

funcionamento da 

unidade educacional – 

CEPI MACAÚBA nas 

suas múltiplas 

dimensões, como: 

material pedagógico, 

didático pedagógico, 

material de limpeza, 

material de expediente, 

gêneros alimentícios, 

brinquedos e outros. 

 

 

Prestar atendimento de 

qualidade por meio de 

uma gestão 

democrática, 

priorizando o bem estar 

e o pleno 

desenvolvimento das 

crianças das 150 

crianças atendidas na 

unidade. 

 

 

Apresentação de 

Plano de Aplicação 

junto ao Plano de 

Trabalho anual para o 

uso de recursos com 

cálculo correto das 

despesas, 

elaboração de 

orçamento e 

comprovação das 

despesas 

executadas.   

 

 

Transparência na 

Prestação de Contas 

de todos os recursos 

financeiros na 

parceria com a 

SE/DF, bem como de 

outras parcerias feitas 

pelo Lar da Criança 

Padre Cícero junto 

aos órgão 

competentes.  

 

A Gestão financeira do é feita 

pela Instituição Mantenedora 

ou por pessoa indicada por ela, 

com autonomia parcial do uso 

do recurso nos termos 

registrados no Plano de 

Trabalho e Plano de Aplicação 

de recurso público liberado 

pelo GDF que são 

apresentados para a parceria 

entre a SEE/DF e o Lar da 

Criança Padre Cícero. 

 

Período de 

execução da 

parceria entre a 

instituição 

mantenedora e a 

SE/DF. 

 

 

 

 

Gestão administrativo
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OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

 
RESPONSÁV

EIS 

 
CRONOGRA

MA 

 
Planejar, a 
organizaçã
o, a 
execução e 
o controle 
das 
atividades 
econômicas
, 
financeiras, 
administrati
vas, 
cumprindo 
e fazendo 
cumprir os 
termos da 
parceria 
expressos 
no Plano de 
Trabalho, 
apresentad
o para a 
parceria 
entre a 
instituição e 
a SEEDF. 

 

 

Acompanhar 
e orientar a 
tomada de 
decisão, 
planejamento, 
execução, 
acompanham
ento e 
avaliação do 
funcionament
o, envolvendo 
todos os seus 
participantes.  

 
Contratação 
do pessoal 
que presta 
serviços no 
CEPI 
MACAÚBA 
respeitando a 
CLT e demais 
normas do 
trabalho. 
Revisar e 
administrar as 
atividades 
desenvolvidas
.  
Executar 
atividades 
administrativa
s diversas 
abrangendo 
de forma 
geral: 
acompanham
ento e 
instrumentaliz
ação do 
serviço de 
contabilidade; 
organização e 
atualização 
fichários, 
arquivos, 
coletânea de 
leis, 
regulamentos 
e demais 
normas 
relativas a 
assuntos da 
instituição; 
controle de 
entrada e 
saída de 
material em 
geral; 
distribuição de 
tarefas entre 
os serviços e 
setores 

 
Aplicação de 
avaliação 
institucional, 
acompanham
ento das 
atividades 
desenvolvidas
, analise e 
revisão de 
resultados. 
Avaliação de 
desempenho 
profissional e 
alcance de 
resultados 
seguindo 
critérios de 
cada função. 
Acompanham
ento do Plano 
de Trabalho. 

 
A gestão 
administrativa 
do CEPI 
MACAÚBA 
será exercida 
pela 
Instituição 
Mantenedora 
ou pessoa 
indicada por 
ela, nos 
termos de seu 
Estatuto.  

 
De 01 de 
Janeiro de 
2022 até 31 
de Dezembro 
de 2022. 
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administrativo
s da 
instituição; 
assessoramen
to na 
aplicação e 
execução dos 
recursos 
oriundos da 
parceria da 
instituição com 
a SEE/DF; 
atualização do 
cadastro dos 
profissionais 
de educação 
da instituição. 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS DA UNIDADE ESCOLAR  
 

O CEPI Macaúba adota em sua metodologia de trabalho a realização de 

projetos. Alguns deles orientados pela SEEDF, e estão presentes na organização 

pedagógica desta unidade de ensino: 

• Projeto Plenarinha: “Criança arteira: faço arte, faço parte”.  

O Projeto da Plenarinha foi uma iniciativa da Secretária de Educação do Distrito 

Federal como forma de ouvir as ideias, os anseios, e as necessidades da criança, 

materializa-se por meio da escuta sensível e atenta, de forma a considerar a sua 

percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na cidade.  

Adotado pelo CEPI Macaúba de forma efetiva e dinâmica, neste ano de 2022 com o 

tema; “Criança arteira: faço arte, faço parte”.  A equipe pedagógica ressalta que o 

objetivo da X Plenarinha é que, proporcionemos um ano de descobertas com atividades 

lúdicas com diversos materiais como tintas, cores, cerâmicas. Realizando exposições, 

instalações e performances para aflorar a criatividade e a imaginação das crianças. O 

projeto Plenarinha sempre busca temas que envolvam a criança na tomada de decisões 

e situações de reflexão e   conscientização diante da realidade social. 

• Projeto: O Brincar como direito dos bebês e das crianças 

O ato de brincar e os brinquedos exercem grande importância na aprendizagem 

e desenvolvimento na primeira infância, sendo ferramenta didática e recurso na 

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. A perspectiva do 

atendimento aos direitos da criança requer ser necessária a participação da família, 

possibilitando articular saberes nos dois contextos de desenvolvimento da criança, 

diversificando as experiências pelo viés das interações e da brincadeira. O projeto 

abrange o acompanhamento pedagógico em âmbito central buscando acompanhar a 

implementação e efetivação do Currículo e aperfeiçoar o trabalho educativo 

desenvolvido nas unidades escolares públicas e parceiras, orientando e subsidiando as 

ações pedagógicas do coordenador intermediário de apoio, coordenador intermediário 

e as comissões gestoras. Nessa perspectiva, o projeto O brincar como direito dos bebês 

e das crianças está inserido no Programa Virando Jogo da SEEDF e visa promover 

ações capazes de guiar e orientar o desenvolvimento dos bebês, das crianças bem 
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pequenas e das crianças pequenas, que possibilitam a cidadania da criança e 

atividades pedagógicas de maior qualidade, conforme o Currículo em Movimento do 

Distrito Federal - Educação Infantil (2018). 

 

• Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, 

brincar e interagir 

 

O Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e 

interagir, proposto pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

inicialmente, teve como finalidade tratar da prática com o intuito de proporcionar às 

crianças a oportunidade de se tornarem mais ativas no ato de alimentar-se, como uma 

possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da autonomia infantil.  

A creche é um ambiente ideal para a promoção da saúde e formação de 

valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. 

A promoção de uma alimentação saudável no espaço escolar pressupõe a integração 

de ações em três pontos fundamentais: ações de estímulo à adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, por meio de atividades educativas que informem e motivem 

escolhas individuais; ações de apoio à adoção de práticas saudáveis por meio de uma 

alimentação equilibrada e ações de proteção à alimentação saudável, por meio de 

medidas que evitem a exposição da comunidade escolar a práticas alimentares 

inadequadas. 

• Inserção: “Acolhimento”  

A inserção na escola é um período transição entre a saída de casa e a entrada 

na escola, portanto deve ser um período flexível, pois a criança, a família, as 

educadoras experimentam uma série de sentimentos como, expectativa, medo, 

esperança, alegria e inseguranças. Além da adaptação neste ambiente novo é 

necessário se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e vários tipos 

de estimulação. É comum neste momento o choro e os pequenos problemas de saúde 

como gripes, resfriados e diarreias. Com o subprojeto “Adaptação acolher e conhecer”, 

a equipe pedagógica, busca promover um ambiente seguro, acolhedor e lúdico; com 

uma rotina flexível e redução de horário atentas as necessidades de nossas crianças. 
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A família também deverá ficar atenta mantendo dados atualizados e informando 

qualquer alteração emocional em sua criança. A participação dos pais na solução de 

problemas é fundamental para a adaptação da criança. Não podemos nos esquecer de 

que confiança, carinho, parceria são essenciais entre família, educadoras e direção em 

todo processo educativo. 

• Água: “De gotinha a gotinha”.  

O projeto Água: “De gotinha em gotinha” vem em consonância com a semana 

de conscientização do uso sustentável da água, Lei Distrital 5.243/2013, tem como 

objetivos sensibilizar e conscientizar as crianças sobre os problemas ambientais e suas 

possíveis soluções, buscando envolve-las de forma ativa como participantes das 

decisões de sua comunidade, desenvolvendo uma consciência sobre a postura das 

pessoas em relação ao meio ambiente. Visa ajudar na conscientização das crianças 

em relação à preservação da água, mostrando consumo consciente, sua importância 

para a vida e contribuir para a formação de cidadãos conscientes, que atuem na 

preservação do meio ambiente e consequentemente da preservação da água.  

• Projeto Identidade: Minha história entre brinquedos, brincadeiras e 

diversão.  

O projeto identidade minha história entre envolve temas como mãe, pai, irmãos, 

avós, cultura, tradições, festas e comemorações, datas comemorativas, circo, teatro, 

folclore e tudo que compõem a história da criança desde a gestação. 

A realidade brasileira é constituída por uma construção histórico-social que 

reúne várias tradições, línguas, etnias, costumes, visões de mundo e de 

comportamentos, os quais expressam modos de ser e de se relacionar distintos, 

identificando a diversidade cultural como uma das grandes características do país. Com 

esse projeto visamos o resgate e a interação entre as culturas regionais do Brasil, 

promovendo no ambiente escolar o convívio da musicalidade, dos trajes, as comidas 

típicas, e de toda diversidade cultural brasileira. Nada melhor do que um momento 

festivo para unir as pessoas, compartilharmos esse momento com a família e com os 

amigos promovendo momentos de troca de ideias e descontração. Este projeto 

proporciona o resgate social e o exercício da cidadania por meio de ações concretas, 

solidárias e participativas, favorecendo na criança a ampliação de seu universo 

histórico, linguístico e cultural, contribuindo muito para o respeito às diferenças. 
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• Transito: “Motorista, olha a pista – tem criança!”.  

Vivemos em uma sociedade em que as pessoas no trânsito estão cada vez mais 

competitivos e agressivos, isso compreende pedestres, ciclistas, motoristas e outros. O 

uso do automóvel no Brasil aumentou consideravelmente nestes últimos anos 

promovendo assim uma repentina integração automóvel-pessoa, tornando-se 

necessárias campanhas neste sentido. É preciso fazer algo! O projeto: “Motorista, olha 

a pista – tem criança”! surge como um canal de informações para as crianças que estão 

sempre atentas. Nosso objetivo é despertar na criança por meio de músicas, jogos, 

brincadeiras e outros a consciência de trânsito seguro e respeito à vida. 

• Festival da Música e Feira do Livro: “Contos e encantos”.  

Articulação entre a música relacionando e a leitura é uma ferramenta 

importantíssima como ferramentas no desenvolvimento e aprendizagem das crianças, 

no processo de construção de sua cidadania, além de desenvolver habilidades 

interpessoais e cognitivas. O projeto do festival de música e da feira do livro visa 

enfatizar os encantos da infância, onde tudo é motivo de alegria e imaginação. A música 

é entre as formas de expressão humana a mais completa, nela e por meio dela, a 

pessoa independente de idade, coloca todas as suas emoções, sensações e 

percepções em relação a si mesmo e ao mundo. É, porém, na infância que a exploração 

dos sons das mais variadas naturezas, assume relevante presença e importância, 

configura-se esta fase como aquela cuja finalidade é aproximar a criança da música 

levando-a progressivamente a gostar de ouvi-la, a desfrutar o prazer de cantar, de 

ritmar com mãos e pés, de dançar e se movimentar ao som da música. A leitura 

possibilita a formação de leitores estimulando o desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita, a interação entre as crianças, além de ser é o melhor meio para 

desenvolvermos o conhecimento de mundo. No trabalho pedagógico não podemos nos 

esquecer de que esse projeto deve ser desenvolvido durante todo ano, afinal a criança 

aprende brincando. 

 

• Transição da Educação Infantil (EI) para os Anos Iniciais (AI) –  

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, bem como 

orientações da UNIEB/CRE-Taguatinga, o CEPI Macaúba vem promovendo ações para 

que a transição da EI para os AI ocorra de forma tranquila para as crianças e suas 
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famílias considerando que a Educação Infantil, como primeira etapa da Educação 

Básica, tem finalidades próprias que devem ser alcançadas na perspectiva do 

desenvolvimento infantil, ao se respeitar, cuidar e educar as crianças no tempo 

singular da Primeira Infância. Desse modo, foram realizadas reuniões entre os 

profissionais da EI do CEPI Macaúba e dos AI do CAIC Professor Walter José de Moura 

para estudo, discussões e troca de experiências a fim de melhor atender às crianças 

no período de transição. 

• Projeto Horta na Escola  

A horta e o jardim dentro da escola pode ser pensada como 

um laboratório vivo, possibilitando trabalhar os mais variados temas, pois 

permite uma aproximação efetiva das crianças com a natureza, concretizando 

ações de ensino e aprendizagem fora da sala de aula. Sendo assim, o trabalho 

com a horta visa despertar nas crianças o cuidado com o meio ambiente através 

de uma relação direta com o solo, a água e as plantas proporcionando o contato 

com algumas hortaliças, frutas e flores. É importante considerar ainda a 

diversidade de pequenos insetos que tem como habitat esses espaços e que 

encantam as crianças, possibilitando assim diversas aprendizagens. 

 

 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

A direção administrativa e pedagógica revisam semestralmente seu PPP, sob 

a coordenação do Diretor Pedagógico, considerando: os fins e objetivos do CEPI 

MACAÚBA; a realidade da comunidade e do entorno; o calendário escolar; os 

resultados do trabalho realizados, em especial no desenvolvimento integral da criança; 

o envolvimento dos professores, pessoal técnico: pedagógico e administrativo; as 

condições físicas e estruturais. 

 

 AVALIAÇÃO COLETIVA 

A avaliação da Proposta Pedagógica é um trabalho de interação conjunta, 

visando a reavaliação das práticas institucionais docentes e discentes, o 

compartilhamento de experiências e a realização de atividades de reflexão sobre 
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os resultados das aprendizagens. Envolve famílias, estudantes, gestores, professores 

e demais profissionais da educação.  

 

PERIODICIDADE 

 

              A avaliação é contínua. Normalmente é realizada nos dias de avaliação, 

previstos no calendário escolar, nas coordenações coletivas, nos Conselhos de 

Classe, em reuniões de pais e em outras oportunidades que propiciem discussão 

e reflexão coletiva sobre a prática pedagógica desta Escola. 

 

             PROCEDIMENTOS E REGISTROS 

 

             As contribuições surgidas nos espaços e tempos citados são registradas 

em ‘’ Livro Ata’’ visando a reorganização do trabalho escolar, tanto dos setores 

administrativos quanto das ações pedagógicas e outros procedimentos 

demandados da Escola. Tais contribuições, ‘’ alvo de olhar avaliativo’’, constituirão 

elementos para atualização da Proposta Pedagógica, que contará com a participação 

de toda comunidade escolar. 
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PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE COVID-19 

CEPI MACAÚBA - 2022 

 
Desde o início da pandemia, o CEPI Macaúba tem acompanhado atentamente 

os desdobramentos provocados por essa crise no Brasil e no mundo. Estamos 

sensíveis aos acontecimentos e dedicando-nos incansavelmente a atender toda a 

comunidade: alunos, pais e colaboradores. Mais do que nunca, vivenciamos um 

momento de conexão e interdependência. Neste momento, o CEPI Macaúba tem 

adotado estratégias de ensino presencial com auxílio da tecnologia, para garantir a 

continuidade das atividades curriculares, integrando-a no processo ensino-

aprendizagem. Estamos em constante aperfeiçoamento do modelo de atuação, (Dias 

de Formações, cursos da EAPE) pensando sempre no bem-estar de toda a comunidade 

escolar. Estamos altamente comprometidos em garantir a execução desse ano letivo 

dentro dos parâmetros legais, e, como sempre, em parceria com pais.  

Um atendimento pautado nos documentos legais e vigentes: Orientações de 

Biossegurança para a retomada das atividades presenciais na Rede Pública de Ensino 

Do Distrito Federal – 2022 - da Nota Técnica nº 01/2022 - SES/SAA/COE-COVID19-

DF, que diz:  Em caso de SURTO DE COVID-19: ocorrência de 03 (três) ou mais casos 

confirmados de covid-19, no mesmo ambiente (sala, dormitório, alojamento ou ambiente 

laboral, entre outros), com vínculo epidemiológico, em um intervalo igual ou menor que 

14 dias.  

Na identificação de um aglomerado de casos, ou de um possível surto de Covid-

19, devem ser tomadas as seguintes providências: 

Gestores das Unidades Escolares – SEE: 

Os responsáveis pelas UE ou IEP devem reportar-se imediatamente à medicina 

do trabalho e/ou vigilância epidemiológica da região de saúde (Anexo II) para comunicar 

a suspeita/confirmação; e Notificar os casos ocorridos em UE ou IEP no MONITORA 

ESCOLA. 

Setores Competentes – SES: 

           A medicina do trabalho e/ou vigilância epidemiológica da região de saúde 

deverão notificar o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde 

(CIEVS) por meio do endereço eletrônico: notificadf@gmail.com; 
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A equipe condutora da investigação em conjunto com os demais envolvidos 

(CIEVS, DIRAPS – vigilância e atenção primária, vigilância sanitária, entre outros), 

respeitando suas esferas de atuação, deverá realizar visita e avaliar o cenário da covid-

19 no território, adotando imediatamente as medidas de controle pertinentes. 

Medidas a serem adotadas em caso de surto de covid-19 na escola (NT 01/2022 

– SES/SAA/COE-COVID19-DF). A confirmação da ocorrência de surto de covid-19 em 

unidades de ensino, deve ser realizada pela equipe condutora da investigação da 

Secretaria de Estado de Saúde. Na suspeita de surto, as seguintes ações devem ser 

imediatamente adotadas: 

· Pela instituição escolar: 

Notificar imediatamente (em até 24 horas) todos os casos suspeitos e 

confirmados de covid-19 no sistema Monitora Escola; 

Manter a informação dos casos atualizada, especialmente no que se refere ao 

resultado laboratorial destes; 

Notificar a suspeita de surto imediatamente (em até 24 horas) por telefone para 

a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da UE ou IEP ou a equipe de vigilância 

epidemiológica da região de saúde; 

Reforçar os protocolos de prevenção de transmissão: intensificação na 

higienização das mãos e do ambiente, uso de correto de máscaras, distanciamento 

social e desinfecção rotineira das áreas comuns e de equipamentos compartilhados; 

Apoiar a equipe condutora da investigação do surto da SES; 

Fazer busca ativa dos casos sintomáticos nos 14 dias que sucederem o primeiro 

caso. 
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ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE 
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PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO DO PPP- PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 Estamos atualizando a nossa PP. Chegou a hora de sua colaboração! Sem a sua 

opinião, nossa proposta ficará incompleta. Para começar: O que é uma proposta 

pedagógica? A proposta pedagógica é a identidade da escola: estabelece as diretrizes 

básicas e a linha de ensino e de atuação na comunidade. Ela formaliza um compromisso 

assumido pela instituição, funcionários, pais e alunos em torno do mesmo projeto 

educacional. É um documento que deve ser elaborado por cada instituição de ensino 

para orientar os trabalhos durante um ano letivo, contribuindo assim para uma melhor 

qualidade de vida da nossa comunidade escolar. 

 

Agora é a sua vez! Participe desta atualização, respondendo as questões abaixo: 

NOME______________________________________________________________ 

NOME______________________________________________________________ 

ALUNO: ___________________________ TURMA: _________________________ 

Qual a profissão dos pais? Qual o grau de instrução? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Qual a renda familiar? 

____________________________________________________________________ 

Participa de algum programa do governo? Qual(is)? 

(   ) Sim     (    ) Não 

____________________________________________________________________ 

1. Você considera importante a construção da Proposta Pedagógica (PP)? 

(  ) sim (  ) não 

2. Você participa da educação escolar do seu filho (a) em que momento? 

(   ) Quando é convocado(a) pela coordenação pedagógica, direção e professor(a) da 

instituição. 

(   ) Nas reuniões de pais e responsáveis. 

(   ) Diariamente, procurando a escola. 

(   ) No início ou término do ano letivo. 

(   ) Sempre que possível. 
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3. Como se dá o deslocamento da criança até a creche? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Em sua opinião, como é o tratamento dos professores em relação aos alunos? 

(  ) ótimo (  ) bom ( ) regular (  ) ruim 

5. E o tratamento dos professores em relação aos pais ou responsáveis? 

(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 

6. Em sua opinião, como é o tratamento dos demais funcionários em relação aos 

alunos e pais/responsáveis? 

(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 

7. A gestão (direção, secretaria e coordenação) atua efetivamente em colaboração com 

os pais e responsáveis para resolução de problemas? 

(  ) sim (  ) não (  ) às vezes 

8. Qual nota (de 0 a 10) você daria para a instituição, sobre: 

Organização (   ) Direção (   )    

Limpeza (   ) Coordenação (   ) 

Alimentação (   ) Secretaria (   ) 

Espaço (   ) Nutricionista (   ) 

Sala de aula (   ) Portaria (   ) 

9. Gostaria de sugerir algum projeto que considere importante para a Instituição incluir 

no PPP – Projeto Político Pedagógico para 2022? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Você tem alguma sugestão para melhorar nosso trabalho? 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10.Que ações você gostaria que a escola oferecesse para a comunidade? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Se pudesse ser um parceiro da escola, como poderia ajudar para fazer a diferença 

em nossa creche? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Agradecemos a sua colaboração! 

 

 

“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES” 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:                                                        

  

 PARQUINHO DE AREIA                                        X PLENARINHA 

  

ATIVIDADE EXTRA CLASSE                            X PLENARINHA 

   

   HORA CÍVICA 
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 PLENARINHA                                                       HORA CÍVICA 

    

                                                            PROJETO HORTA

    

                                                      PROJETO ALIMENTAÇÃO 
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                                      APRESENTAÇÃO DIA DAS MÃES                     

     

                                   PROJETO – BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

   

COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA                            X PLENARINHA 
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                                   EXPOSIÇÃO X PLENARINHA LOCAL 

   

REUNIÃO DE PAIS                                                CARNAVAL 

   

MANUTENÇÃO- PINTURA                                 CARNAVAL 
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PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS                  LAVAGEM DOS LENÇÓIS 

   

MANUTENÇÃO NO TELHADO              DIA DE FORMAÇÃO 

       

DIA DE FORMAÇÃO                            HIGIENIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS 


