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1 - APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Pedagógico do CEPI Sabiá Laranjeira tem como objetivo nortear o 

trabalho administrativo e pedagógico desta instituição de ensino, considerando os 

princípios e diretrizes que impulsionam a educação no educar e cuidar. 

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

pedagógico é baseado no Currículo em Movimento da Educação Infantil, abrangendo 

os aspectos principais da realidade física e social da criança, respeitando o seu modo 

de pensar e aprender, suas necessidades e seus interesses e valorizando suas 

potencialidades intelectuais. 

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

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

responsabilidades quanto à educação e a socialização das crianças. 

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

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

buscando o possível. É antever um futuro diferente do presente.  

O Centro de Educação Primeira Infância CEPI Sabiá Laranjeira tem por 

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

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

excelência, trabalhando em parceria com a comunidade, buscando desenvolver um 

trabalho dinâmico, onde possamos oferecer condições básicas de conhecimento 

necessário para a contribuição de um cidadão autônomo e com consciência do seu 

papel social. Nessa perspectiva, o projeto pedagógico vai além de um simples 

agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas ele é construído e 

vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo 

da escola. O projeto busca um rumo, uma direção. 

Este PP foi construído coletivamente e retrata o pensamento e o sentimento da 

comunidade escolar. 

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

organizar projetos que estimulem e envolva toda a comunidade escolar, formação de 

cidadãos competentes, criativos e conscientes do seu papel na sociedade. 
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2 – HISTÓRICIDADE 

 

Em 27 de setembro de 1984 reuniu-se um grupo de Pastores da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus de Brasília, com a finalidade de fundar uma associação 

evangélica na forma de sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins 

lucrativos, e de duração indeterminada, sendo eleito o Presidente do Conselho 

Consultivo o Pastor Artur Xavier de Paula e como Presidente da Diretoria Geral o 

Pastor Otaviano Miguel da Silva. 

Nascia a Associação Beneficente Evangélica. Nessa primeira reunião foram também 

idealizados os objetivos da Associação: A promoção da Beneficência, Assistência 

Social, Saúde e Educação, cujo os campo de atuação ficaram divididos em sete 

áreas: ao amparo às crianças órfãs e desamparadas; assistência e amparo à velhice; 

assistência médica e hospitalar; manutenção de cursos livres profissionalizantes; 

prestação de serviços nas áreas de educação em todos os níveis; prestação de 

serviços na área de reeducação; fundação e manutenção de centros de reabilitação 

de toxicômanos e alcoólatras. Com o seu Estatuto aprovado em 04 de novembro de 

1984, a ABE foi registrada no Cartório do 1° Ofício do Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, depois no Conselho Nacional do Serviço Social - CNSS, do Ministério da 

Justiça; no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. Foi declarada de Utilidade Pública Distrital por 

Decreto de 21.01.93 e de Utilidade Pública Federal por Decreto de 10.02.98. 

ABE- Associação Beneficente Evangélica- é Entidade Mantenedora do CEPI SABIÁ 

LARANJEIRA. 

A Associação mantém regularmente a Creche Pastor Francisco Miranda, localizada 

em Samambaia, que atende até 185 crianças e a Faculdade Teológica da Assembleia 

de Deus de Brasília - FATADEB, com sede em Taguatinga e Núcleos em várias 

cidades satélites, totalizando cerca de 700 alunos. Oferece ainda o Curso Intensivo de 

Formação de Professores do Ensino Infantil e, periodicamente, os cursos de 

Eletricidade básica, de Bordado e de Culinária. Além disso, distribui cestas básicas e 

oferece pessoal terceirizado para atender às instituições mantidas. O atual diretor 

executivo da ABE é o pastor Willthimberg Bittencourt. 

No ano de 2014 o Governo Federal juntamente com o governo distrital por intermédio 

da secretaria de Estado da Educação abriu o processo licitatório para a construção de 

112 creches nas regiões administrativas do DF visando o atendimento de crianças de 
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0 a 5 anos em jornada integral. Conforme o programa de governo, as creches 

passaram a ser chamadas de CEPI - Centro de Educação da Primeira Infância. O 

Cepi Sabiá Laranjeira atende atualmente 174 (cento e setenta e quatro) crianças de 0 

a 05 anos. O convênio tem por objetivo a implantação de ação conjunta entre DF, por 

meio da SEE/DF e os CEPIS, para atendimento na Educação Infantil, possibilitando 

um atendimento gratuito conforme estabelecido no plano de trabalho. O CEPI SABIÁ 

LARANJEIRA está situado na Quadra 8, conjunto 220 LOTE 1 “A” Areal Águas 

Claras; CNPJ 008030001-93, é um estabelecimento de ensino de educação infantil e 

foi entregue á Associação Beneficente Evangélica com sede social em Taguatinga. 

Com funcionamento no turno integral de 07h30min as 17h30min, atendendo crianças 

de educação infantil e pré-escola 0 a 5 anos.Em 15 de Janeiro de 2022 conforme 

enturmação enviada e assinada por representantes da UNIPLAT, UNIEB e Comissão 

Gestora para o ano de 2022, o CEPI SABIÁ LARANJEIRA passou a atender 174 

crianças e as turmas estão divididas entre Berçário I (08 bebes), Berçário II (12 

bebes), Maternal I A (18 crianças bem pequenas), Maternal I B (18 crianças bem 

pequenas) Maternal II A (22 crianças bem pequenas), Maternal II B (22 crianças bem 

pequenas), e na Pré Escola - 1º Período A 30 crianças pequenas),1ºperíodo B (14 

crianças pequenas) e 2º Período  (30 crianças pequenas). 

 

Caracterização física e dada de identificação da instituição: 

a) Infraestrutura: 

A creche dispõe de uma ampla estrutura, bem como vários recursos didáticos 

pedagógicos e de pessoal. 

b) Recursos Físicos: Sala de Direção, Secretaria Escolar e Coordenação Pedagógica; 

Parque Infantil; 

Salas de referência, Sala de professores; 

WC para aluno (masculino e feminino), WC para PNES, funcionários e professores; 

Almoxarifado; 

Sala de rede; 

Cozinha, Lactário, Lavanderia, Brinquedoteca; 
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c) Dados da identificação da Instituição e composição da equipe gestora e 

pedagógica: 

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas com 

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

administrativas são técnicos – administrativos, contratados segundo profissão e 

qualificação exigida e de acordo com as normas de consolidação das Leis do trabalho 

(CLT).  

 

✓ Dados de Identificação  

Centro de ensino da Primeira Infância Cepi Sabiá Laranjeira 

Qs 08 Conjunto 220 Bloco A Lote 01 

Telefone: 3081-1827 / 9 8631-0036 WhatsApp 

E-mail: cepislaranjeira@edu.se.df.gov.br 

i        Instagram: cepisabialaranjeira 
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✓ Equipe Gestora Cepi Sabiá Laranjeira de 2022 

 

o Diretora Pedagógica: Jeanne Ferreira dos Santos  

o Coordenadora Pedagógica: Barbara Monteiro do Nascimento 

o Secretária Escolar: Socorro Gomes da Silva  

o Nutricionista: Ariadna Menezes Rodrigues  

 

 

  Composição da Equipe Geral: 

 

QUANTIDADE PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA 

01 Diretora Pedagógica 40horas semanais 

01 Coordenadora Pedagógica 40 horas semanais 

01 Secretária Escolar 40 horas semanais 

02 Menores aprendiz 20 horas semanais 

09 Professoras 40 horas semanais 

09 Monitoras 40 horas semanais 

01 Nutricionista 30 horas semanais 

01 Cozinheira 40 horas semanais 

03 Auxiliares de cozinha 40 horas semanais 

03 Auxiliares de Serviços Gerais 40 horas semanais 

02 Porteiro 12X36 horas semanais  

02 Vigias noturnos 12X36 horas semanais 

 

 

✓ Das atribuições dos funcionários 

✓  

O CEPI possui infraestrutura adequada, recursos pedagógicos diversos, 

profissionais especializados como Diretora e Coordenadora Pedagógica, Professoras, 

secretaria escolar, Monitoras, Nutricionista, Cozinheiro, Serviços Gerais e Porteiro 

com a finalidade de promover o desenvolvimento pleno das crianças.  

 

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

exercida por profissional graduado em Pedagogia, com habilitação em 
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Administração/Gestão Escolar, ou Pós Graduação /Especialização em 

Administração/Gestão Escolar, com carga horária de no mínimo 40 horas 

semanais, a ser desempenhada na Instituição Educacional para qual foi 

contratado. O(a) Diretor(a) Pedagógico(a) poderá, a critério da Instituição 

Educacional Parceira, exercer também a função de Secretário Escolar desde 

que possua o curso de Secretariado Escolar ou estejam cursando, 

necessitando de” autorização de caráter suplementar e a título precário” 

expedida pelo setor competente da Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV, dispensando a contratação deste 

profissional.  

 

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

será exercida pelo profissional da educação, portador de diploma de curso de 

nível médio Magistério, Magistério Superior ou curso Superior em área 

pedagógica e afim, com carga horária de no mínimo 40 horas semanais, a ser 

desempenhada na Instituição Educacional para qual foi contratado. 

 

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

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

universidades e institutos superiores de educação, com habilitação em 

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

para o exercício do magistério na Educação Infantil, oferecida em nível médio 

na modalidade normal. Esta Instituição Educacional optou pelo cumprimento de 

40hs para essa categoria, conforme abrange a Convenção Coletiva 2016/2018 

do SINPROEP – Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares 

de Ensino do Distrito Federal. 

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

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

semanais.  

✓ Nutricionista: A função de Nutricionista será exercida por profissional 

graduado em Nutrição e regularmente inscrito no Conselho Regional de 

Nutricionistas da sua respectiva jurisdição. Cada Instituição Educacional 

Parceira deverá ter, no quadro de profissionais, um nutricionista. A carga 

horária desse profissional são de 20hs semanais. 



  

 

 

 

 

9 

 

4

51

9

RENDA FAMILIAR

MENOS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO 1 a 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 3 a 5 SALÁRIOS MÍNIMOS

✓ Secretaria Escolar: A função do secretario escolar será exercida por 

profissional portador de diploma de Técnico em Secretaria Escolar – Eixo 

Tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social. 

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

experiência comprovada. 

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

limpeza serão exercidos por profissional com experiência comprovada na 

atividade. 

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

experiência comprovada na atividade. 

  

 

3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

O CEPI Sabia Laranjeira tem capacidade para atender 174 crianças, entre 04 

meses a 5 anos de idade. No dia 11 e 12 de marco de 2022, os pais foram 

convidados a comparecer na Creche para tratar da construção do Projeto 

Pedagógico. Foi aplicado também um questionário para levantamento de dados 

através do formulário Google pois desta forma referido questionário foi enviado para 

os pais que não compareceram à reunião. No total foi recebido 64 questionários 

respondidos, os quais foram tabulados e cujos resultados são expostos a seguir: 

 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS DA COMUNIDADE OBTIDOS ATRAVÉS DO 

QUESTIONÁRIO 
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A média da Renda Familiar da maioria das famílias assistidas pelo CEPI Sabia 

Laranjeira está em torno de 1 a 2 salários mínimos. 

 

 

 

Observamos que o núcleo familiar das crianças da nossa Instituição é 

constituído em sua maioria da criança e mais 2 adultos. 

 

 

Dos participantes da pesquisa a maioria dos respondentes são do sexo 

Feminino. 

0 10 20 30 40 50

2 INTEGRANTES

3 INTEGRANTES

4 INTEGRANTES

5 INTEGRANTES

6 INTEGRANTES

7 INTEGRANTES

NUMERO DE INTEGRANTES NA FAMÍLIA QUE 
RESIDEM NA MESMA CASA

MASCULINO
34%

FEMININO
66%

SEXO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA
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 No total de 64 participantes, 02 não concluíram o Ensino Fundamental, 05 

possuem o Fundamental completo, 05 não concluíram o Ensino Médio, 38 com o 

Ensino Médio completo, 04 com Ensino Superior em curso e 10 pais com o Superior 

completo.  

 

 

 

 

De acordo com os dados coletados podemos observar que a maioria das 

famílias residem próximo à escola sendo o total de 45 e as outras 19 residem mais 

distante. 

 

2

5
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38

4
10

64

ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS

Ensino Fundamental Incompleto Ensino Fundamental

Ensino Medio Incompleto Ensino Medio

Ensino Superior Incompleto Ensino Superior

TOTAL

19; 30%

45; 70%

FAMÍLIAS QUE RESIDEM PRÓXIMO DA ESCOLA
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Segundo a pesquisa, 27 famílias chegam até à escola sem necessidade de 

meios de transporte, 18 utilizam carro particular para se locomover até à escola, 08 

utilizam o transporte público, 10 famílias contratam o serviço de transporte escolar e 

01 utiliza outros meios de locomoção. 

 

 

Em nossa reunião presencial foram feitas as seguintes perguntas: 

 

➢ Você sabe o que é um Projeto Pedagógico? 

 

Resposta: 38 participantes responderam: SIM e 26 responderam: NÃO 

 

➢ Já participou da construção de algum Projeto Pedagógico em 

alguma escola que seu (sua) filho(a) tenha estudado? 

 

Resposta: 10 participantes responderam: SIM e 54 responderam: NÃO 

 

➢ Você considera importante a construção do Projeto Pedagógico no 

CEPI Sabiá Laranjeira? 

 

Resposta: 60 participantes responderam: SIM e 02 responderam: NÃO 
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1

MEIOS DE TRANSPORTE PARA CHEGAR À ESCOLA
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Contatamos que a grande maioria dos pais consideram muito importante a educação 

escolar de seus filhos. 

 

 

 

Nesse item o CEPI SABIÁ LARANJEIRA teve como resultado da avalição do ensino 

ofertado, ótimo de 56 dos participantes da pesquisa. 

 

➢ Você participa da vida escolar de seu(sua) filho(a) em que momento? 

Resposta:  

• 5 participantes responderam que: 

Quando convocado(a) pela Coordenação Pedagógica, Direção e Professor(a) da 

Instituição. 

61
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IMPORTANTE NECESSARIO REGULAR BAIXO

Qual o grau de importância que você atribui à 

educação escolar de seu(sua) filho(a)?
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• 25 participantes responderam que: 

Nas reuniões de pais e responsáveis. 

• 27 participantes responderam que: 

Diariamente, procurando a escola. 

• 2 participantes responderam que: 

No início ou termino do ano letivo. 

• 2 participantes responderam que: 

Em outras situações. 

 

Os pais foram unânimes ao apontarem pontos positivos no questionário 

apresentado, embora o pouco tempo que as crianças iniciaram as aulas devido ao 

trabalho escolar, alguns pais não podem tornar-se tão presentes no acompanhamento 

dos desenvolvimentos de seus filhos, mas grande parte demonstra estar interessado 

em acompanhar o desenvolvimento da criança no dia a dia da escola.  

 

 

4 - FUNÇÃO SOCIAL. 

 

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

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

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

Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais das 

crianças nos processos mentais, estratégias de aprendizagem tudo de acordo com o 

Curriculum em Movimento do Distrito Federal -Educação Infantil. 

Através desse processo, a criança conquista sua emancipação, a partir da construção 

da sua identidade e da sua autoestima, tornando-se sujeito de sua história e produtor 

de cultura. 

Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade e da identidade cultural 

das crianças, incluindo o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade, 

imaginação.  
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5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRATICAS PEDAGOGICAS  

 
Os princípios que norteiam o CEPI Sabiá Laranjeira baseiam-se no Currículo 

em Movimento da Educação Infantil, na perspectiva da integridade, ao considerar a 

criança como um ser indivisível, inteiro e único, o trabalho em Educação infantil deve 

basear-se em princípios destacados pela DCNEIs – Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Infantil, A fim de firmar práticas pedagógicas que abranjam todos os 

objetivos da Educação Infantil, destacam-se três princípios fundamentais: os Éticos; 

os Políticos; e os Estéticos,  tais princípios se definem da seguinte forma:  

 
✓ Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades.  

✓ Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática.  

✓ Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.  

 

Estes objetivos na educação infantil assume um papel importantíssimo neste 

processo formativo do indivíduo, não só por ser o ponto inicial da vida escolar da 

criança, mas também por exerce grande influência no desenvolvimento afetivo, moral, 

intelectual das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

16 

 

6 - OBJETIVOS 

 

A missão do CEPI SABIÁ LARANJEIRA é oferecer educação infantil de 4 meses a 5 

anos com qualidade, buscando promover o desenvolvimento integral de cada criança 

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

sua vivência em um ambiente seguro, digno, onde ela possa desfrutar de uma 

convivência saudável com seus pares e do cuidado de profissionais competentes. 

Sendo assim, a SEEDF adota como eixo integrador do currículo da educação infantil 

a junção de elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças 

pequenas: Educar e cuidar, brincar e interagir. 

 

 

 

6.1 SÃO OBJETIVOS ESPECIFICOS DESTE CEPI: 

 

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

afetivo, social, perceptivo-motor, respeitando seus interesses, suas 

necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar; 

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

oportunidades evidenciando a identidade de cada um na formação do seu 

ideário coletivo; 

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

justiça, equidade, igualdade e felicidade por meio do exercício da cidadania, 

onde os direitos e deveres do indivíduo e o respeito à ordem democrática, 

baseiem a formulação de julgamentos; 

✓ Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao espírito 

inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro das experiências e 

descobertas; 

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

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

cidadania; 

✓ Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 

ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à 

comunicação, à interação social, ao pensamento e à ética; 
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✓ Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade de cada 

indivíduo pela vida humana e sobrevivência do planeta, desenvolvendo hábitos 

e atitudes para uma vida sustentável. 

✓ Progressão continuada das aprendizagens dos estudantes demanda 

acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio de avaliação 

realizada permanentemente. 

✓ Promover atendimento e acompanhamento das crianças no horário integral. 

✓ Oferecer condições de aprendizagem a todas as crianças ao longo do ano 

letivo. 

 

 

7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS PRATICAS 

PEDAGOGICAS 

 

A Escola possui os mesmos princípios norteadores anunciados pela Secretaria 

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

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

pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas, aprendizagem, formação 

continuada, educação integral e avaliação institucional. 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil fundamenta a educação na 

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

como referência para a construção do Projeto Pedagógico da Instituição que têm os 

trabalhos fundamentados nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) onde há um resgate 

de conceitos em conceber e programar o currículo signatário da concepção de 

educação integral condições para que as crianças se humanizem, apropriando-se da 

cultura, produto do desenvolvimento histórico humano, tendo o currículo como um 

instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam entre si. 

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

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

um lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e 

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

dimensões humanas se revelam e são reveladas. (Paulo Freire – Diretrizes da 

Educação Integral pag. 19“.) 
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Dessa forma, o Projeto Pedagógico foi elaborado a partir de alguns 

pressupostos das Teorias Crítica e pós Crítica, definindo a intencionalidade política e 

formativa, expressando concepções pedagógicas, assumindo uma proposta de 

intervenção refletida e fundamentada, orientada para a organização das práticas na 

escola. 

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

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

sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação a outras formas de 

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

racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura de um 

compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social. 

Segundo SILVA, 2003 a fundamentação  na Teoria Pós-Crítica se dá: “ Ao abrir 

espaço não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, mas, sobretudo, para 

provocar análises “[...] dos processos pelos quais as diferenças são produzidas 

através de relações de assimetria e desigualdade”  

Para os fins e princípios norteadores, estabelecidos pela Escola para orientar sua 

prática educativa, foram definidos em consonância com as diretrizes emanadas da 

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

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, Parâmetros Curriculares da 

Educação Infantil e das possibilidades curriculares oferecidas através de projetos. 

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

conhecer e acompanhar individualmente o desenvolvimento de cada criança durante 

o período escolar, pois, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as 

classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e 

práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas 

dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do 

DF. 
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8- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O CEPI SABIÁ LARANJEIRA agrupa suas 174 crianças, de acordo com a faixa 

etária, considerando as possíveis regularidades relacionadas aos aspectos afetivos, 

emocionais e cognitivos.  

 

As turmas são distribuídas conforme tabela abaixo: 

 

TURMA QUANTITATIVO IDADE 

Berçário I 08 bebês 4 a 11 meses 

Berçário II 12 bebes 1 ano e 11 meses 

Maternal I (2 turmas) 36 crianças bem pequenas 2 anos a 2 anos e meio 

Maternal II (2 turmas) 44 Crianças bem pequenas 3 anos a 3 anos e 11 meses 

1º Período (duas turmas) 44 crianças pequenas 4 anos e 11 meses 

2º período (uma turma) 30 crianças pequenas 5 anos e 11 meses 

 

A duração de cada período da educação infantil corresponde a no mínimo, 200 

(duzentos) dias letivos com jornada integral (7h30 às 17h30). São desenvolvidas 

atividades elaboradas a partir do currículo em movimento da educação infantil, 

levando em consideração a realidade e as necessidades dos alunos.  

Todos os dias na acolhida a recepção das crianças é feita com musicalização 

com a participação de todas as professoras e monitoras.  

 

✓ Banho 

A hora do banho é escalonada, para evitar aglomeração e ser um momento de 
interação e autonomia da higiene pessoal um momento onde as crianças aprendem 
como fazer sua higiene adequadamente, como evitar desperdício de xampu, 
condicionador, de água e aprendem cuidados com a saúde para minimizar uma 
possível contaminação de micoses, gripes e resfriados. 
 

✓ Sono  

A hora do soninho é importante para o crescimento pois é durante ele que o cérebro 
vai poder organizar todas as informações que as crianças adquirem durante o dia e 
colocar na memória. Não adianta só ter exposição ao conhecimento, é necessário 
dormir para incorporá-lo, e isso vale para qualquer idade em nossa creche há uma 
organização para atender às necessidades das crianças no momento de dormir, 
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mantendo um ambiente calmo, higienizado, e para aquelas que não querem dormir e 
proposto um momento de descanso. 
 

✓ Alimentação  

E na infância é que criamos preferências alimentares. E quando a criança aprende a 

comer direito, reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, deficiências 

imunológicas, obesidade, entre outros problemas oferecemos às crianças 05 

refeições diárias, preparadas de acordo com o cardápio semanal elaborado por nossa 

nutricionista, que são servidas nos seguintes horários:  

 

 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES 

Café da manhã 07h40 

Lanche da manhã 9h55 

Almoço 12h10 

Lanche da tarde 14h40 

Jantar 16h55 

*Havendo contratempo pode haver alterações nestes horários. 

 

✓ Organização dos horários das atividades nas áreas externas: 

 

O espaço externo deve ser como uma ampliação da sala de aula, a privação desse 

espaço não traz para a criança o desenvolvimento esperado, pois o espaço externo 

promove para as crianças oportunidades para o crescimento, para o contato e 

interação social, o desenvolvimento da imaginação, promove o brincar, desenvolve a 

coordenação motora. A criança precisa brincar, explorar e interagir com o ambiente e 

com outras crianças, no ambiente externo não é diferente. Winicott (1975) diz que: 

“para a criança o brincar é a sua linguagem (expressa suas alegrias, frustrações, 

habilidades e dificuldades). É a maneira encontrada para se expressar no mundo e 

comunicar a sua realidade interior. Desta forma organizamos os horários para que 

todas nossas crianças aproveitem de igual modo todos os ambientes da creche 
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Segunda-Feira  

Horário Escorregador Pátio Area Verde Solário 

08:30 às 09:00h 

09:00-09:30 

2° Período 

 

1ºPeríodo A   

Maternal 1 A 

 

Maternal I B 

1° Período B  

 

Maternal II B 

 M II A/ B1 e B 2  

Terça-Feira 

Horário Escorregador Pátio Area Verde Solário 

08:30 às 09:00h Maternal II A Berçário II  1º Período A Maternal II B 

Maternal I A 

09:00 as 09:30h 1° Período B Maternal I B 2º Período Berçário I 

Quarta-Feira 

Horário  Escorregador Pátio Area Verde Solário  

08:30 às 09:00h Maternal II B Maternal I A Maternal I B 

Maternal II A 

Berçário I 

   

09:00 as 09:30h 1º Período A Berçário II 1º Período B  2º Período 

Quinta-Feira  

Horário  Escorregador Pátio Area Verde Solário  
08:30 às 09:00h 2º Período Berçário II Maternal II B Maternal II A 

09:00 as 09:30h 1º Período B Maternal I A Maternal I B   1º Período A 

Sexta- Feira 

Horário Escorregador Pátio Area Verde Solário 

08:30 às 09:00h Maternal II A Maternal I B 1° Período B 

 

Berçário I e II 

09:00 as 09:30h Maternal II B  1º Período A Maternal I A 

 

 

 

Quadro de horários das atividades externas 
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✓ Coordenação Pedagógica: As professoras coordenam semanalmente todas 

as terças feiras de 13h30 as 17h30, totalizando 5hs semanais. Durante as 

coordenações é feito o planejamento das atividades pedagógicas que serão 

desenvolvidas semanalmente nas turmas, e conforme o cronograma 

mensal e calendário da secretária de educação, o acompanhamento e 

avaliação do trabalho que vem sendo realizado, visando às adequações 

para atender às necessidades das crianças. Semanalmente, uma 

coordenação é destinada para o estudo de temas relevantes para a prática 

pedagógica e aperfeiçoamento profissional, sempre á um estudo constante 

do Curriculum em Movimento da educação infantil. 

 

✓ Parceiras:  

 
Firmamos parceria com a UBS nº 2 para alguns atendimentos as nossas 

crianças como Suplementação de Vitamina A, prevenção contra pediculose 

e lavagem nasal. Há também parceria como o MESA BRASIL, onde 

recebemos doação de verduras e frutas, para suplementar as refeições. 

 

✓ Da administração de Medicamentos: 

A administração de medicamentos em nossa creche segue a orientação das 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Parceiras Pág.92. e 

da Portaria Conjunta nº 19 da Secretaria de estado de Saúde do Distrito 

Federal, de 23 de novembro de 2017, publicado no DODF nº 228, de 29 de 

novembro de 2017.   

 

✓ Conselho de classe: 

Seu grande objetivo é promover o bem-estar e a eficácia de toda a 

comunidade escolar, a fim de melhorar o aprendizado dos alunos por meio 

do desenvolvimento, da revisão e da avaliação dos programas de melhoria 

e orçamentos escolares, em nossa creche o conselho de classe acontece 

semestralmente. 
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9 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

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

(aspectos cognitivos, afetivos, motores), destacando os aspectos que ainda precisam 

ser trabalhados; e o trabalho da professora, evidenciando a necessidade de buscar 

novas estratégias para trabalhar os conteúdos. Dessa forma, as informações obtidas 

através da avaliação viabilizam o redimensionamento da ação pedagógica, visando 

possibilitar que cada criança alcance o máximo desenvolvimento em cada período, 

conforme as suas possibilidades. 

O registro do processo de aprendizagem é realizado através observação 

sistemática das atividades feitas individual ou coletivamente (exposição das 

produções pelas crianças), relatórios, ficha individual do aluno, escuta sensível 

conforme a faixa etária das crianças, reunião de pais, conselho de classe e do RDiC 

(Relatório Desenvolvimento da criança) registrado pela professora a partir das 

observações realizadas ao longo do semestre, destacando os aspectos relevantes do 

processo de desenvolvimento de cada aluno. Tanto o bloco de atividades quanto o 

relatório são feitos semestralmente. Tais informações são socializadas com as 

famílias nas reuniões de pais (semestrais). 

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

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

comparação com os outros. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção 

do pensamento e do conhecimento, desenvolvimento da criança bem como suas 

necessidades e interesses, guia primordiais do planejamento e das práticas 

pedagógicas. 

 

✓ Estratégias de articulação com a comunidade escolar: 

 

Elaboramos estratégias que envolvam de forma significativa a creche e a comunidade 

escolar para constituir uma instância de gestão local, que una os familiares e 

comunidade do entorno a fim de envolvê-los no planejamento e execução de ações 

que contribuam para a melhoria tanto da creche, quanto da própria região, 

participação dos conselhos de classe, reunião de pais, e das festividades e da 

construção da proposta pedagógica. 
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10.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A organização curricular da educação infantil em nossa creche e feito de modo a 

atender aos interesses das crianças matriculadas em nossa instituição, às 

necessidades próprias de cada idade, ao contexto das situações físicas e sociais e ao 

seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem, promovendo sua interação 

com o meio, intermediada pela cultura e fundamentada nos seguintes princípios: 

 

10.1 Direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

Este pilar está organizado, primeiramente, em seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que visam o direito das crianças de conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se. Estes direitos privilegiam a maneira da criança em 

interpretar o mundo e conviver com os demais, utilizando a ludicidade como 

referência, respeitando os princípios da Educação Infantil. 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, e o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as pessoas 

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

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

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade e suas 

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

relacionais 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 

ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando. 

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos e elementos da natureza, na 

escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 
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Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio 

de diferentes linguagens. 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 

de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar 

e em seu contexto familiar e comunitário 

 

 

 

 

✓ EIXOS TRANVERSAIS  

 

✓ Educação para diversidade 

✓ Educação para sustentabilidade 

✓ Educação para direitos humanos 

✓ Educação para cidadania 

 

 

✓ EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Um dos principais objetivos do atendimento de crianças na educação Inclusiva é  criar 

ou encontrar estratégias pedagógicas alternativas que possibilitem a participação e a 

aprendizagem em sala de aula, criatividade é outra característica bem-vinda, apostar 

no potencial de cada uma das crianças  atendidas, buscando sua autonomia na 

creche e fora dela para o pleno desenvolvimento de seu potencial, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para a eliminação de obstáculos 

em prol da plena participação das crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD), transtorno do espectro autista  (TEA) e altas 

habilidades/superdotação, considerando suas necessidades específicas. 

Em nosso CEPI SABIÁ LARANJEIRA, neste ano de 2022 recebemos algumas 

crianças laudadas com TEA e algumas com hipótese, este fato fez com que nossos 

profissionais estudassem mais sobre o assunto tanto individualmente como em 
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coordenação coletiva e trouxessem para cotidiano educacional propostas para o 

desenvolvimento de suas potencialidades para a plena participação em igualdade de 

condições. 

Em nossa creche temos atualmente 05 crianças laudadas com TEA, e 07 com 

hipótese, em todas as nossas turmas de berçários aos Períodos, temos crianças com 

transtorno ou em hipótese, as crianças laudadas que fazem algum atendimento 

especifico, são liberadas conforme as orientações das Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais para Instituições Parceiras que ofertam Educação Infantil. (pág. 20 k).  

 

 

 

A - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Gestão Pedagógica 

• Conhecer, cumprir e 

divulgar os princípios e as 

diretrizes da administração 

pública, a legislação e as 

normas vigentes, 

incorporando-as à prática 

gestora no cotidiano da 

gestão escolar; 
• Liderar, gerenciar e 
articular o trabalho de 
professores e funcionários 
em função das 
aprendizagens dos alunos; 
• Responder legalmente e 
judicialmente pela escola e 
pedagogicamente por seus 
resultados. 
 

- Alcançar 100% 

da meta 

pactuada, da 

aplicabilidade do 

Currículo da 

Educação Infantil 

da SEEDF e do 

disposto no 

Plano de 

Trabalho; 

- Oportunizar a 

Participar 100%  

dos profissionais 

nas Formações 

Continuadas e 

demais ações 

constantes no  

Projeto 

Pedagógico de 

2022 e demais 

documentos 

oficiais. 

 
 

 

• Contribuir com 
a aplicabilidade 
do Currículo da 
Educação 
Infantil, do PP 
das instituições 
e demais 
documentos 
oficiais da 
SEEDF; 
•Trabalhar em 
conjunto com a 
coordenação 
pedagógica em 
prol do 
cumprimento 
dos documentos 
oficiais de 
SEEDF e do PP 
da instituição. 

 

• Através de 
resultados de 
questionários 
preenchidos em 
reuniões pedagógicas 
que demonstra o grau 
de satisfação de todos 
os envolvidos no 
processo educacional 
como: professores 
(as), coordenadores 
(as) pedagógicos 
(as), estudantes, pais 
e agentes 
comunitários. 
 

Diretores(as), 
(as), coordenadores 
e orientador 
educacional(as).  

Nas reuniões ocorridas 
nas datas a seguir de 
acordo com Calendário 
Escolar:  
- 11/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 4 a 8 /07 1ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres / 
Entrega de Relatórios  
 
 

Gestão Participativa 
Abrange processos e 
práticas que respondam ao 
princípio da gestão 
democrática do ensino. 
 

Diagnosticar a 
realidade atual 
da escola para 
possíveis 
melhorias; 

Envolver 
atuações de 
órgãos 
colegiados e 
conselhos 

Através de 

articulações e 

parcerias e a 

Diretores(as), 
professores 
(as), 
coordenadores 
(as) pedagógicos 

- 03/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 06/04 1º Dia de 
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escolares no 
processo escolar 

utilização de canais 

de comunicação com 

a comunidade escolar; 

(as), estudantes, 
pais, agentes 
comunitários,  

enfim, todos que 

contribuem para 

uma educação de 

qualidade. 

 

 

 

Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 06/05 Festa da Família; 
- 10/06 Festa das 
regiões  
- 29/06 2º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- - 4 a 8 /07 1ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres / 
Entrega de Relatórios  
- 05/10 3º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 09/12 Cantata de Natal; 
- 16/12 2ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres. 
 

Gestão de pessoas 

•Abrange processos e 
práticas de gestão visando 
o envolvimento e o 
compromisso de 
professores e demais 
profissionais, pais, mães e 
estudantes com o Projeto 
Pedagógico da Escola; 

•Envolver a 
integração dos 
profissionais de 
escola, pais, 
mães, 
responsáveis e 
estudantes;  
 

• O 
desenvolvimento 
contínuo do 
profissional;  
•Preservar o 
clima 
organizacional;  
•A avaliação do 
desempenho;  
•A observância 
dos direitos e 
deveres;  
•A valorização e 
o 
reconhecimento 
do trabalho 
escolar 

Através de 

observações e 

registros de 

desempenho e 

participações; 

Professores e 
demais 
profissionais, pais, 
e estudantes;  
 

- 03/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 06/04 1º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 06/05 Festa da Família; 
- 10/06 Festa das 
regiões  
- 29/06 2º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- - 4 a 8 /07 1ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres / 
Entrega de Relatórios  
- 05/10 3º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 09/12 Cantata de Natal; 
- 16/12 2ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres. 
 

• Planejar, supervisionar e 
avaliar a adequação das 
instalações físicas, 
equipamentos, utensílios e 
os serviços de alimentação 
e nutrição da escola; 
• Planejar, orientar e 
supervisionar a partir do 
cardápio, as  atividades de  
seleção, compra, 
armazenamento, 
quantidades de produtos a 
serem adquiridos, 
produção e distribuição 
dos alimentos, zelando 

•Atingir 100% 
das famílias das 
crianças 
matriculadas na 
Instituição; 
•Envolver todas 
as 

Promover 
palestras 
reuniões com 
temas 
específicos de 
acordo com as 
necessidades 
observadas; 
• através de 
resultados de 
questionários 
preenchidos 
em reuniões 

Através de 

observações e 

registros de 

desempenho e 

participação; 

 

Nutricionista - 03/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 06/04 1º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 06/05 Festa da Família; 
- 10/06 Festa das 
regiões  
- 29/06 2º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
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pela qualidade dos 
produtos, observadas as 
boas práticas higiênicas e 
sanitárias; 
• Calcular os parâmetros 
nutricionais para 
atendimento da clientela 
com base em 
recomendações 
nutricionais, avaliação 
nutricional e necessidades 
nutricionais específicas; 
• Elaborar e assinar 
cardápios balanceados e 
variados, com 
periodicidade semanal 
adequados a faixa etária e 
perfil da população 
atendida com especial 
atenção àquele destinado 
ao Berçário, respeitando 
os hábitos alimentares 
incluindo alimentos de 
origem animal, vegetal e 
mineral, baseando-se na 
observação da aceitação 
dos alimentos e restrições 
alimentares; 
Desenvolver projetos de 
educação alimentar e 
nutricional para a 
comunidade escolar, 
coordenando, 
supervisionando e 
executando programa de 
educação permanente em 
alimentação e nutrição, 
inclusive promovendo a 
consciência social, 
ecológica e ambiental. 

pedagógicas 
que demonstra 
o grau de 
satisfação de 
todos os 
envolvidos no 
processo 
educacional 
como: 
professores 
(as), 
coordenadores 
(as) 
pedagógicos 
(as), 
estudantes, 
pais e agentes 
comunitários. 
Participar das 
ações relativas 
ao diagnóstico, 
avaliação e 
nutricional das 
crianças; 
Efetuar 
controle 
periódico dos 
trabalhos 
executados; 

Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- - 4 a 8 /07 1ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres / 
Entrega de Relatórios  
- 05/10 3º Dia de 
Formação em Rede para 
os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 09/12 Cantata de Natal; 
- 16/12 2ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres. 
 

Gestão Financeira 
Prestação de contas dos 
recursos 

Garantia e 
implementação 
do Programa 
Educacional 

Planilha de 
gastos 

Através do setor 

Administrativo 

Mantenedora Fevereiro a dezembro 

Gestão Administrativa 
Compra de material Manutenção Conservação e 

manutenção 
Através do setor 

Administrativo 

Direção Fevereiro a dezembro 

 

 

11- Gestão Pedagógica e Administrativa 

 

Gestão pedagógica e administrativa o planejamento pedagógico de toda a 

escola, define quais serão os métodos educacionais utilizados e detalha as metas de 

desempenho instrutivo a serem atingidas a direção da escola, constituída por um Diretor, 

representa o órgão técnico responsável pela administração, planejamento, coordenação 

e avaliação das atividades didático-pedagógicas e administrativas da escola, sob a 

supervisão da diretoria geral da entidade, e tem por responsabilidade, garantir o sucesso 

e a sustentabilidade da escola estão associados diretamente à gestão da instituição. É 

importante lembrar que toda a atuação da gestão administrativa e suas estratégias estão 
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presentes no Projeto Pedagógico (PP) e também no Regimento Escolar da instituição. A 

gestão administrativa escolar organizada pela direção faz a manutenção dos recursos da 

escola para, assim, produzir os melhores resultados no processo de ensino e 

aprendizagem. Ou seja, administra a escola de modo geral e a responsável por manter 

tudo funcionado normalmente. 

 

 

 

 

12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 

A Gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa,  

privilegiando o trabalho em equipe e buscando o cumprimento pleno do compromisso 

coletivo. Para que as ações propostas na gestão participativa sejam alcançadas é 

fundamental que a nossa instituição estabeleça uma rede de relações entre os 

alunos, professores, pessoal de apoio, pais e comunidade, mediando à construção de 

uma identidade própria, portanto, um trabalho importantíssimo a ser exercida quanto a 

realização de análises da realidade, a busca de mudanças a visão interativa e 

reflexiva, por meio da participação de todos os envolvidos. 

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

responsáveis, retratada em reuniões semestrais, onde se abordam pontos 

importantes das práticas pedagógicas e demais atividades, visando sempre o bem-

estar e o atendimento educativo de qualidade social oferecida as crianças de forma 

coletiva. 

As coordenações pedagógicas e semanal (13h30 as 17h30) com o grupo 

docente durante as quais é realizado o planejamento, avaliação e adequação do 

trabalho que será desenvolvido com as crianças. Semanalmente, é realizado um 

momento de estudo, a partir da apropriação do Currículo em Movimento, base do 

trabalho na educação infantil. Além do Currículo, outros temas pertinentes também 

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

cursos oferecidos pela Secretária de Educação, também são instrumentos agregados 

na formação continuada. 
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As professoras também participam da formação continuada realizada na EAPE. onde 

são estudados temas relevantes a sua área, buscando também o estudo do currículo 

em movimento da educação infantil.  

 

13 – PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
Durante o ano letivo de 2022 o Cepi SABIÁ LARANJEIRA, intenciona realizar projetos 
que viabilizem o conhecer das crianças em vários âmbitos e nesta intenção 
planejamos os seguintes projetos: 

 
✓ PLENARINHA 2022- “CRIANÇA ARTEIRA, FAÇO ARTE FAÇO PARTE 
✓ ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL  
✓ BRINCAR COMO DIREITO DAS CRIANÇAS  

 
 
14-Cronograma de atividades:  
 
MARÇO:  
 
ISERÇÃO E ACOLHIMENO  

• TRABALHANDO SOBRE A IDENTIDADE 
TEMA: QUEM SOU EU? 

• DIA DA ESCOLA 
TEMA: MINHA ESCOLA 

• DIA DA ÁGUA 
TEMA: DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

• IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DA ÁGUA 
• RODAS DE CONVERSA SOBRE A IMPORTANCIA DO CONSUMO DA ÁGUA. 
• AVALIAÇÃO NUTRICIONAL – ANTROPOMÉTRICA 

 

ABRIL 
 
TEMA: PASCOA   

• O VERDADEIRO SENTIDO DA PASCOA  
TEMA: ANIMAIS 

• ENSINAR SOBRE ANIMAIS TERRESTRES E MARINHOS 
 TEMA: BOAS MANEIRAS  

• ENSINAR SOBRE ATITUDES, COMO RESPEITO, EDUCAÇÃO 
TEMA: DIA DO INDIO 

• ENSINAR SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL  
ANIVERSARIO DE BRASILIA  

• FALAR SOBRE A COSTRUÇÃO DA CAPITAL FEDERAL E OS PONTOS 
TURISTICOS. 

 
MAIO  
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TEMA: SEMANA DA FAMILIA  
 
JUNHO  
 
TEMA: REGIOES BRASILEIRAS  

• INCLUIR PREPARAÇÕES DE COMIDAS TÍPICAS NO CARDÁPIO.  
TEMA:SEMANA DAS CORES  

• FALAR SOBRE AS CORES PRIMARIAS  
TEMA: SEMANA DAS TEXTURAS 

• EXPERIMENTAR DIFERENTES TEXTURAS  
TEMA: SEMANA DAS ARTES  

• TRABALHAR A EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS E DA SENSIBILIDADE 
ATRAVES DA ARTE. 

 
JULHO  
 
TEMA: PLENARINHA: “CRIANÇA ARTEIRA FAÇO ARTE FAÇO PARTE.” 
 
AGOSTO  
 
TEMA: SEMANA DA FAMILIA  

• TRABALHAR OS HÁBITOS ALIMENTARES DA FAMILIA RECORTE DE 
REVISTA E COLAGEM  

 
SETEMBRO  
 
TEMA: CHÁ LITERARIO   

• TRABALHAR RELEITURA DE OBRAS LITERARIAS.  
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL –ANTROPÓMETRICA  
 
OUTUBRO 
 
TEMA: MÊS DA CRIANÇA 

• TRABALHAR A LUDICIDADE.  
 
NOVEMBRO  
 
TEMA: COZINHA EXPERIMENTAL E AUTO SERVIMENTO. 

• MONTAR PRATO SAUDÁVEL E COLORIDO  
COZINHA EXPERIMENTAL: BRIGADEIRO SAUDÁVEL  
 
DEZEMBRO  
 
TEMA: MEU NATAL ESPECIAL  

• TRABALHAR AS FRUTAS DA SAFRA EM FORMA DE JOGOS DE MEMÓRIA  
• AVALIAÇÃO NUTRICIONAL – ANTROPÓMETRICA  
• ALMOCO NATALINO ESPECIAL. 
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