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3. APRESENTAÇÃO 

 

Este documento foi construído a partir da participação de toda a comunidade escolar, a fim 

de nortear as medidas que definem os pressupostos, as finalidades educativas e as diretrizes 

gerais da proposta pedagógica da instituição. 

A construção deste projeto político pedagógico iniciou-se a partir da aplicação de 

questionário, rodas de conversas com todos os setores da instituição, análises de ações, e através 

do autoconhecimento da Instituição, a fim de compreender a sua missão, a fim de conhecer as 

ações plenamente identificáveis, quanto ao desejo de melhoria das condições educacionais, 

buscando dessa forma a participação de todos, e conhecer a ideia dos diferentes sujeitos ativos 

da educação, construindo assim a identidade do CEPI Flor de Pequi e intervenção dos diferentes 

atores presentes na construção do PPP, fazendo da instituição um espaço vivo para debater os 

problemas e levantar alternativas para o seu enfrentamento. 

O PPP do CEPI Flor de Pequi, vem sendo implantado e avaliado, periodicamente, com o 

objetivo de ser amplamente assumido por todos e tem como finalidade nortear o trabalho 

pedagógico e administrativo, considerando os princípios e diretrizes que impulsionam a Educação 

Infantil. 
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1.1.  Identificação da comissão organizadora do PPP 

REPRESENTANTE NOME 

Diretora Pedagógica Sérvula Reis Pinho Prego 

Coordenadora Pedagógica Maria da Conceição Lima do Rosário 

Secretário Escolar Maria Zélia Reinaldo Oliveira Prado 

Docente Francineia Pereira dos Santos 

Docente Elisângela Ribeiro Atanazio Confessor 

Serviço de apoio Adriana Duarte 

Serviço de apoio Luciana Carvalho de Oliva 

 

1.2.  Dados de identificação da unidade escolar  

Órgão/Entidade: 
CEPI- Flor de Pequi 

CNPJ:  
02.290.594/0001-48 

Endereço: 
QNP 15 AE NÚMERO 1 CEILÂNDIA-DF 

Cidade: 
BRASÍLIA 

UF: 
DF 

CEP: 
72.241.600 

Telefone: 
3965-7449 

ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS 

Nome do Responsável: 
Eliene Martins da Silva 

CPF: 
696110841-53 

CI/Órgão Expedidor: 
14.23.406/ SSP/DF 

Função: 
PRESIDENTE 

Período de mandato da diretoria: 
01/01/2020 à 31/12/2021 

Endereço: 
QUADRA 06, CONJUNTO I, LOTE 03, – 
VARJÃO / LAGO NORTE – DF 

CEP: 
71.540-400 
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2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.1.  Descrição Histórica 

 

Fundada em 1990, a Instituição teve como mentora Angelina Pereira de Matos, senhora de 

larga visão social, espírito trabalhador, solidária e fraterna que, após estar à frente da Associação 

de Moradores da comunidade por doze anos, resolveu atender aos pedidos das mães que não 

tinham onde deixar seus filhos para irem ao trabalho e compartilhar seu barraco na Vila Varjão 

com as crianças carentes do local. 

A singela creche nasceu com o nome de Sementinha, mas logo foi apelidada, pela gratidão 

das mães, de Creche Tia Angelina, como é conhecida até hoje. 

Iniciou atendendo a 40 (quarenta) crianças, que no pequeno espaço da sala de seu barraco 

eram acolhidas com tanto carinho quanto o oferecido aos seus oito filhos. 

Os vizinhos e amigos ajudavam com víveres de primeiras necessidades, o que, juntamente 

com a contribuição das mães, na época R$ 16,00, faziam com que Tia Angelina pudesse saciar 

um pouco a fome daquelas crianças. 

A fundadora da Instituição faleceu em julho de 1996, deixando o legado a seus filhos, que 

deram continuidade ao empreendimento social e iniciaram o processo de formalização da creche 

através da elaboração e registro do Estatuto. 

Com obstinação, os filhos da “Tia Angelina” desenvolveram muitas campanhas para 

arrecadar fundos. Assim, conseguiram em 1999 construir um grande galpão, no mesmo terreno, 

ao lado do barraco da fundadora da Instituição. A obra foi concluída em 2001. 

Em 2003, conseguiram junto à Embaixada do Japão o patrocínio da construção de uma 

segunda edificação, ao lado da primeira, possibilitando a instalação de uma ampla cozinha, 

refeitório, consultório médico e dentário, ampliando significativamente o atendimento das crianças. 

A Instituição foi aumentando e qualificando a mão-de-obra e, desde 2005, a infra-estrutura 

se tornou capaz de acolher até duzentas e sessenta crianças, estendendo a prestação de outros 

serviços à comunidade.  

Em 2008, a creche enquadrou-se no novo código civil e optou por direcionar suas atividades 

como Serviço de Convivência Familiar e Comunitária para melhor atender a comunidade do 

Varjão, passando a se chamar Centro Social Comunitário Tia Angelina (CSCTA) e tendo, naquele 

momento, como parceiro para desenvolvimento da metodologia de atendimento às Aldeias Infantis 

SOS Brasil. 
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Com a organização interna da Instituição e os registros e certidões conseguidos por seus 

administradores ao longo dos anos, houve a possibilidade da tentativa de assinatura de convênios 

com a Secretaria do Estado de Educação (SEDF) e com a Secretaria do Estado de 

Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (SEDEST) em 2009 Assim, iniciaram-se todos 

os processos necessários para que o sonho de “Tia Angelina” se tornasse realidade.  

 O atendimento, de acordo com os Planos de Aplicação apresentados às Secretarias, seria 

para 200 crianças de 1 (um) a 5 (cinco) anos de idade. Os profissionais envolvidos com o trabalho 

teriam formação adequada para as funções e habilidades tais que pudessem trazer aos atendidos 

e suas famílias o mesmo carinho e alegria impressos pela Sra. Angelina em seus muitos anos de 

trabalho. 

Após a assinatura do Convênio com a Secretaria da Educação, a Instituição tomou 

providências quanto à contratação de pessoal, adequação a exigências, contatos com a 

Coordenação Regional de Ensino (CRE), entre outros. Hoje ela emprega mais de 62 funcionários 

e atende 244 (duzentos e quarenta e quatro) crianças em horário integral, tendo sido 

encaminhadas pela SEDF. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

  

 

 

 

 



 
 

8 

2.2. Características Físicas  

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Brinquedoteca 01 

Salas adequadas para o desenvolvimento das atividades 09 

Espaço coberto para atividades lúdicas  01 

Área gramada e horta 01 

Depósito de material pedagógico 01 

Depósito de material de limpeza 01 

Depósito de uniformes 01 

Refeitório 01 

Parquinho com brinquedos e areia 01 

Secretaria / Direção 01 

Sala de Professores 01 

Solário 04 

Sala de atendimento coordenação 01 

Instalações sanitárias adequadas ventiladas e que permitem 
acessibilidade às crianças. 

06 

Instalações sanitárias para os funcionários 04 

Lavanderia 01 

Dispensa de alimentos perecíveis 01 

Dispensa de alimentos não perecíveis 01 

Cozinha 01 

Lactário 01 

Sala de atendimento da nutrição 01 

 

3. Diagnóstico da realidade da unidade escolar 

 

3.1.  Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 

 

A comunidade na qual a instituição está inserida é composta por famílias de baixa renda e 

que necessitam de um local para deixar seus filhos, enquanto vão para o trabalho. A comunidade 

necessita de apoio, devido ao seu baixo desenvolvimento e de outras vivências de violação de 

direitos, provenientes de famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos e com 

dificuldades para manter os seus membros e educar os filhos. 
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A primeira infância requer cuidados específicos na direção do seu pleno desenvolvimento. 

Isto ocorre tanto pelas experiências significativas quanto pela orientação à família para a 

promoção das potencialidades das crianças em seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos e 

socioculturais, contribuindo, assim, para sua inclusão educacional e social. 

Prestamos atendimento integral de dez horas diárias de segunda a sexta feira das 7h30min 

às 17h30min à 174 crianças na faixa etária de quatro meses a três anos e onze meses. 

Quanto ao ingresso da criança na instituição, é efetuada a matrícula mediante 

encaminhamento por escrito da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. 

As famílias percebem a instituição como um local de confiança para deixarem seus filhos, 

atribuindo nas avaliações, através de questionário, conceitos de bom as excelentes para os 

trabalhos desenvolvidos pela direção, coordenação pedagógica, professores e monitores.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Apresentação e análise de resultados de indicadores, índice e dados  

 

A seguir são apresentados dados que identificam as características presentes no grupo 

familiar das crianças atendidas pelo CEPI FLOR DE PEQUI, obtidos a partir de questionários 

preenchidos pelos pais ou responsáveis. 

 

 

“Muito obrigada pelos 
cuidados de vocês, minha filha 

fala bastante de vocês, 
obrigada de coração” 

“Obrigada pelo cuidado e o zelo, 
meu filho está aprendendo muito” 

“Obrigada professora, tô 
muito feliz com seu trabalho.” 

“Eu agradeço a Deus todos 
os dias por ter colocado uma 

pessoa tão maravilhosa 
como professora na vida do 

meu filho.” 

PAIS 
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 Gráfico 1- Renda mensal das famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2 – Ocupação do responsável pela família 

 

O Resultado apresentado no gráfico 1 demonstrou que as rendas mensais da maioria das 

famílias atendidas pela instituição que ganham até um salário mínimo representa 79% dos 

entrevistados, e que a maioria das famílias são profissionais autônomo ou comerciantes obtendo 

quase 53% das ocupações apresentadas pelo responsável da criança na instituição, conforme 

demonstrado no gráfico 2. Foi verificado também através dos questionários e apresentado no 
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56%
44%

Benefícios do governo

Sim

Não

gráfico 3 e 4 que 53% das famílias têm sua renda complementada por auxílio do governo e 62% 

das famílias residem em casa alugada e apenas 15% em casa própria quitada. 

 

 Gráfico 3 – Benefícios do governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 4 – Tipo de residência do responsável pela família 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O retrato da comunidade escolar pode ser observado através de uma análise dos gráficos 

5,6 e 7 onde mostra que o grau de instrução da maioria dos responsáveis pela família é de ensino 

médio completo e apenas 13% têm o ensino fundamental incompleto como demostrado no gráfico 

05, e mais de 92% das crianças tem a mãe como responsável legal. Quanto ao estado civil do 

responsável pela família foi verificado que 59% são solteiros, 28% casados e apenas 5,1% são 

separados. 
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15% 1%

Tipo de residência

Alugada
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Própria Quitada

Própria Financiada
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1% 16%
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18%
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13% 1%

Grau de escolaridade do responsável pela família
Sem estudo

Ensino fundamental
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 Gráfico 4 – Grau de escolaridade do responsável pela família 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 5 – Acompanhamento da vida escolar da criança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Gráfico 6 – Estado civil do responsável pela família 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

O CEPI Flor de Pequi tem a missão de cuidar e educar, oferecendo atendimento de 

excelência para o pleno desenvolvimento das crianças nos aspectos: físico, psíquico, emocional, 

cognitivo e social; propiciar experiências significativas, prestando serviços educacionais e 

assistenciais; orientar a humanização desse processo direcionado ao fortalecimento das famílias 

e da comunidade, formando por meio da afetividade cidadãos desde a primeira infância, fazendo 

com que a criança sinta-se segura e acolhida no ambiente da creche, enquanto os pais ou 

responsáveis vão à busca do mercado de trabalho para melhorar a renda familiar. 

 

5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada 

à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, 

cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da 

permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos 

Mota, p.25) 

Com base nisso, temos como missão a formação integral do indivíduo considerando os 

aspectos: afetivo, cognitivo, motor e social por meio de ambiente saudável e propicio a 

aprendizagem. A instituição alicerça suas atividades inspirada nos valores cristãos fundamentais 

como a Verdade, Justiça, a Fraternidade e o Amor, além dos pilares essenciais a educação como: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Têm por finalidade 

oferecer ensino gratuito e de qualidade juntamente com a participação da família e da comunidade, 

assegurando: 

 O desenvolvimento integral do educando em seus aspectos: físicos, psicológicos, sociais, 

intelectuais, afetivos e religiosos. 

 Proporcionar condições para que a criança desenvolva suas potencialidades. 

 O aprimoramento da criança como pessoa humana, incluindo a formação ética, o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento reflexivo e crítico, e da 

criatividade. 

 Estimular a autoconfiança e a capacidade de resolução de problemas. 

 Criar um clima harmonioso, afetivo, cooperativo e solidário entre todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. 
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 Propiciar a formação de hábitos, habilidades e atitudes indispensáveis ao seu bem-estar. 

 Respeitar as diferenças individuais e o ritmo próprio de cada criança. 

 

1. PRINCÍPIOS 

 

1.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA – LDB 

 

Nesse contexto, o Currículo em Movimento diz que toda proposta curricular é situada social, 

histórica e culturalmente: é a expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. 

Quando se fala em princípios epistemológicos do Currículo da Educação Básica as SEDF nos 

remete ao que compreendemos como princípios. Que são ideais daquilo que pretendemos atingir 

e expressarmos o que consideramos fundamental. Dentro dessa proposta de Currículo Integral os 

princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

Esses princípios são cruciais ao enfoque teórico e a prática pedagógica no que tange os conteúdos 

curriculares e a articulação dos múltiplos saberes que circundam os espaços sociais e escolares. 

 

1.2. Princípios epistemológicos 

 

O trabalho na Educação Infantil assenta-se sobre estes princípios: 

Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

e singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às 

crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas 

produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, de modo 

a viabilizar a ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si 

próprio; construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a auto-estima e os 

vínculos afetivos; combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying; conquista da 

independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; aprendizado sobre o valor de cada 

pessoa e dos diferentes grupos culturais; aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da 

vida humana, a liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, 

a igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política 

e economicamente; respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, 

machismo, sexismo e homofobia; respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e 



 
 

15 

a preservação dos recursos naturais; cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-

cultural. 

Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

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

participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, 

com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição 

deve proporcionar-lhe formação participativa e crítica; contextos que lhe permitam expressar 

sentimentos, ideias, questionamentos; situações em que aprenda a opinar e a considerar os 

sentimentos a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um 

conflito; experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance de 

aquisições afetivas e cognitivas; ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se 

expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar 

em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às 

mais diferentes idades. 

Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

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

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

criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, 

corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais 

e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é 

necessário que haja: 

 Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em 

experiências diversificadas; organização de um cotidiano de situações agradáveis, 

estimulantes, que desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover 

competitividade; possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos 

objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico em desenvolvimento; oportunidade de 

apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos e outras crianças. 

Ressalte-se que esses princípios também devem guiar as relações dos adultos 

(profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na consolidação da 

educação Infantil. 

A adoção desses princípios garante o desenvolvendo das potencialidades da criança e o 

fortalecimento de sua identidade, preparando-a para que se torne acima de tudo um cidadão; 

favorece a participação dos pais para que seja de forma plena, exercendo parceria e confiança; 
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fortalece a infra-estrutura para que seja propícia para desenvolver atividades prazerosas com a 

criança e que ela possa usufruir o direito de ter uma infância feliz; desenvolve a aprendizagem de 

forma que esta seja o resultado da interação da criança com o meio, assim fazemos de nossas 

salas e espaços, ambientes adequados para o desenvolvimento das atividades, que são 

preparados especialmente para promover a exploração, experimento, expressão e convivência 

social e que a criança desenvolva sua aprendizagem e amplie seu conhecimento através de ações 

lúdicas, objetos concretos, contato com a natureza e outras. 

Compreender que a criança como ser integral, é constituído de múltiplas aprendizagens, logo 

oferecer assistência educacional e social, levando-a ao desenvolvimento global e harmônico, é 

garantir a esta, o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos 

e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, 

à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com as outras 

crianças, portanto apoiar a família, para que a mesma possa ser um núcleo de formação de 

cidadãos, é uma forma de estimular a interação, que promova relacionamentos saudáveis entre: 

criança-criança, criança e adulto e instituição-família, proporcionando a inclusão social e garantir 

melhor qualidade nas relações. 

Utilizar materiais pedagógicos adequados para o pleno desenvolvimento das atividades que 

serão realizadas com as crianças; selecionar, formar e capacitar os profissionais envolvidos com 

a educação de maneira planejada e sistemática; Avaliar periodicamente o trabalho realizado; 

Acompanhar o desenvolvimento da criança em todos os aspectos através de registros, sem o 

objetivo de promoção; Fundamentar os projetos pedagógicos desenvolvidos na instituição nos 

princípios éticos, políticos e estéticos; Oferecer refeições balanceadas em quantidade e teor 

adequado às necessidades das crianças, elaboradas por profissionais competentes. 

 

7. OBJETIVO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

7.1 Objetivo Geral 

 

Criar condições para o desenvolvimento integral da criança, favorecendo a segurança 

emocional, alimentar e sua autonomia. Considerando sua necessidade e identidade. Construir o 

direcionamento diante da diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas e de oportunidade, 

evidenciando a identidade de cada um na formação do seu ideário coletivo. 
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7.2. Objetivo Específicos 

 

Pretende-se construir uma educação de qualidade através de ações que: 

 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; 

 Possibilitem experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral; 

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da 

diversidade; 

 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação 

e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 

natureza; 

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e 

da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos 

naturais; 

 Favorecer maior interação entre a família e a instituição. 

Os planejamentos seguem a proposta da Instituição, bem como os projetos apresentados 

pela SEDF como a Plenarinha que ocorre de abril ao mês de outubro de acordo com calendário 

da educação infantil. 

 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODÓLOGICOS NORTEADORES DE PRÁTICA 

EDUCATIVA 

 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia Histórico-

Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é compreendido como um ser que aprende e 

se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. Os sujeitos são formados nas 

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

constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética, estética, 

por isso a educação integral perpassa todas as etapas e modalidades da educação básica, 

valorizando o diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos para que 

juntos adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele 

está inserido. Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental 

considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local. A educação deve 

ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo formativo integre as diversas 

dimensões que formam o ser humano. Defende-se um currículo integrado, pautado na integração 

das diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva 

da realidade. Devem ser levantados no grupo de profissionais, a partir da questão: Quais princípios 

orientam nossa prática? O conjunto de princípios e crenças fundamentais para a escola e que 

sustentam suas principais decisões e ações pedagógicas e administrativas. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Modulação Professores (as) e Monitores (as) – CEPI FLOR DE PEQUI 

 
Etapa 

Faixa Etária Número 
de 

Salas 

Número 
de 

crianças 

Professor(a) 
Turno 

Matutino(30h)  

Professor(a) 
Turno Matutino 

e 
Vespertino(40h) 

Monitores 
Turnos 

Matutino e 
Vespertino 

Data de 
nascimento 

Idade da 
criança 

B-I Até 31 de 
março 

Mínimo de 
4 meses 

01 12 01 00 02 

B-II Até 31 de 
março 

1 ano a 1 
ano e 11 
meses 

01 12 01 00 02 

M-I Até 31 de 
março 

2 anos a 2 
anos e 11 

03 66 00 03 06 

M-II Até 31 de 
março 

3 anos a 3 
anos e 11 

meses 

04 84 04 00 08 

TOTAL 09 174 06 03 18 

 

A nossa organização curricular é fundamentada no Currículo da Educação Infantil, 

seguindo também a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Proposta de 

Educação Infantil elaborada pelo Ministério da Educação e, por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96) que definem os fundamentos legais e explicitam a Educação 

Infantil como primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o desenvolvimento 
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integral da criança de zero até três anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Para contemplar o desenvolvimento integral da criança é preciso percebê-la como sujeito 

histórico e culturalmente localizado. Significa então, que a ação educativa deve oferecer a 

oportunidade para que ela desenvolva autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao 

bem comum. 

Ao tornar concreta essa proposta, compreende-se que sua organização didática deve ocorrer 

através de situações significativas, estruturadas por eixos como: as diversas formas de linguagem, 

as interações, a organização espaço-temporal, e brincadeiras. 

A linguagem evidencia-se em todos os momentos, nas variadas situações do cotidiano e 

deve ser trabalhada de forma que a criança possa manifestar suas opiniões, ouvir o outro, dar 

recados, recordar fatos, relatar acontecimentos, passeios, brincadeiras, demonstrar sentimentos 

e desagrados. Ter acesso a livros, revistas, vídeos e diferentes fontes de comunicação, também 

auxiliam no desenvolvimento da linguagem. As interações com os colegas e com os adultos que 

trabalham na instituição, que vão acontecendo no decorrer do trabalho pedagógico, são 

possibilitando as trocas, quando se configuram como situações de aprendizagem, nem sempre 

harmoniosas, mas que de alguma forma trarão crescimento. 

Como são organizados os espaços físicos, que tipo de material e como são colocados à 

disposição das crianças fazem parte do eixo espaço-temporal. Ao planejar cada atividade o 

professor deverá pensar em como vai dispor dos espaços e do tempo para que os objetivos sejam 

alcançados e a criança estimulada a participar. 

Considerar a brincadeira e o brincar como eixo fundamental do trabalho, significa 

compreender que através dele a criança estabelece vínculos entre o imaginário e o real. É através 

do brincar que ela reconstrói o mundo adulto de forma que seja capaz de adquirir significado do 

real, tendo a possibilidade de trabalhar com a imaginação e expressar a sua própria realidade 

reconstruída pela fantasia ao mesmo tempo em que a fantasia reconstrói a realidade. Assim, a 

brincadeira deverá constituir-se em momentos de aprendizagem, nos quais a criança tenha a 

possibilidade de elaborar papéis e ao mesmo tempo exteriorizar o que pensa e vivência. 

As significações elaboradas pela criança têm como referência o universo de experiências 

que lhes for possibilitado, logo, torna-se de fundamental importância a participação do educador 

em todo o processo, oferecendo situações diversificadas e enriquecedoras, a fim de que as 

crianças possam aprender e desenvolver suas capacidades, sempre considerando que cada uma 

tem o seu tempo. 
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A iniciativa da criança deve ser favorecida com vistas ao desenvolvimento da confiança e a 

conquista da autonomia. Assim, a criança ao ser encorajada na sua curiosidade e independência, 

confiará nas suas habilidades para construir conceitos, expressar-se e lidar construtivamente com 

as diferentes situações cotidianas, sejam elas de alegria, prazer, medo, ansiedade. 

Para que nossas ações sejam significativas buscamos devolver educadores e educando nos 

projetos internos e naqueles oferecidos pela CRE, como a Plenarinha, que neste ano tem a 

temática: Projeto Transição, preparando nossas crianças para a saída da Instituição e uma nova 

realidade; Projeto alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir; 

Projeto O brincar como direito dos bebês e das crianças, e a Feira Ciências, com visitações. 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

10.1. Organização escolar 

 

A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na condução e consolidação 

do processo educativo, sobretudo na Educação Infantil. Para orientar o trabalho pedagógico do 

desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação educativa devidamente planejada, efetiva 

e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é imprescindível pensar os tempos, os ambientes, os 

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

Plano para implementação da Cultura de Paz na unidade escolar A Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), 

com o objetivo de realizar ações para a materialização da Cultura de Paz e a conscientização, 

prevenção e combate a todos os tipos de violência (BRASIL, 2018), apresenta o Caderno 

Orientador “Convivência Escolar e Cultura de Paz”. Trata-se de proposta de atualização do 

caderno “Política de Promoção da Cidadania e Cultura da Paz: Definição, Encaminhamento e 

Prevenção”, publicado em 2008. O objetivo é disponibilizar um referencial informativo e formativo 

capaz de oferecer à comunidade escolar e à rede de proteção (educação, saúde, segurança, 

justiça, assistência social, cultura, outros), um compilado prático que alinha os conceitos ligados 

ao campo dos Direitos Humanos, da Cultura de Paz e da Mediação de Conflitos para uma ação 

educativa, integrada e interventiva. Seu conceito surge do reconhecimento da cultura de 

guerra/violência do modelo de sociedade vigente e reúne estratégias para a transformação dos 

valores de violência para valores de uma Cultura de Paz e Não-Violência. Compreendendo que a 

paz se configura para além de um contexto livre de agressões e violências diretas, busca-se o 

combate a qualquer violação de direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana. Desse 
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modo, a Cultura de Paz pode ser compreendida como um marco de respeito aos direitos humanos 

e se constitui como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida 

baseados no respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-violência por 

meio da educação, do diálogo e da cooperação; no pleno respeito e na promoção de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais; no compromisso com a solução pacífica dos 

conflitos; nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio-

ambiente para as gerações presente e futuras; no respeito e fomento à igualdade de direitos, 

oportunidades de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação; na adesão 

aos princípios de liberdade, justiça, protagonismo, democracia, tolerância, solidariedade, 

cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da 

sociedade; para assegurar os valores fundamentais da vida democrática, como igualdade e justiça 

social. Cabe lembrar, que as situações de conflito ocorrem nas interações entre pessoas e grupos. 

No caso da escola, as situações de conflito são fundamentais, para se promover uma Cultura de 

Paz, transformando-as em aprendizagem por meio do diálogo e de ações de fortalecimento de 

vínculos entre pares e na coletividade, visto que eles continuarão convivendo no mesmo espaço 

físico e social. É missão dos pais, educadores, professores que cuidam e acompanham as 

crianças ensiná-las como desenvolver e ser construtores da Paz. Pensando nisso o CEPI Flor de 

pequi elaborou um plano de ação a ser trabalho na UE, com as crianças comunidades e todos os 

profissionais de Educação. Ações: projeto mundinho de paz por meio de conversa informal, vídeo 

educativo, músicas temáticas; danças, desenhos, pinturas, colagem, palestras sobre situações de 

violência, bullying dentre outros; organização dos espaços, tempos e materiais com intuito de 

promover a formação, de prevenção que envolva toda comunidade escolar; incentivar a empatia 

que está relacionada ainda à escuta sensível, a um olhar atento e à abertura para conhecer outras 

realidades e visões de mundo; participação das crianças nas decisões, a participação deve ter 

como eixos orientadores a promoção da autonomia e equidade; estimulação da confiança para 

que peçam ajuda aos adultos. Com objetivos de compartilhar com professores/as, pedagogos/as-

orientadores/as educacionais, gestores/as, demais profissionais da educação, estudantes e 

agentes da rede de proteção informações que levem à compreensão dos pressupostos de uma 

Educação em e para os Direitos Humanos, bem como das principais violências e violações de 

direitos. Respeitar diversidade presente em uma sociedade exige que as peculiaridades dos 

diferentes grupos sociais. 
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10.2. Organização escolar: Regime, tempos e espaços.  

 

O ano letivo, independente do ano civil, tem a duração de, no mínimo, 200 (duzentos) dias 

letivos e dois semestres de efetivo trabalho escolar, ofertados a todas as crianças. A jornada de 

atividades é de 5(cinco) horas diárias de efetivo trabalho pedagógico acrescida de 5 (cinco) horas 

de atividades recreativas, sendo, portanto, de período integral. 

O funcionamento é de segunda a sexta-feira no horário das 7h30mim às 17h30min. A idade 

de atendimento é de 04 meses a 03 anos e 11 meses, o CEPI Flor de Pequi oferta 05(cinco) 

refeições diárias, obedecendo aos seguintes horários: 

 

REFEIÇÃO HORÁRIO 

Café da manhã 7h45 às 8h 

Lanche 9h40 às 9h55 

Almoço 11h45 às 12h05 

Lanche da tarde 14h45 às 15h 

Jantar 16h30 às 16h50 

 

A rotina pedagógica é bem dinâmica e além das refeições ofertadas nos horários específicos, 

à criança após a refeição faz higienização bucal com o auxílio de um adulto e em seguida 

repousam. Neste momento a maioria conseguem descansar tranquilamente e aqueles que não 

conseguem dormir ou descansar o educador o direciona para outra atividade concomitante. 

Após o repouso elas fazem o lanche da tarde e posteriormente são direcionadas às 

atividades lúdicas e ao banho; que é um ato de afeto, que é feito com calma. É um momento 

precioso porque o adulto interage individualmente com a criança e os cuidados são intensos e 

específicos. 

 

10.3. Relação escola comunidade 

 

A escola existe para atender à sociedade e a integração das famílias no processo 

pedagógico garantida tanto pela LDB como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O 

CEPI Flor de Pequi busca a constante relação através de reuniões presenciais, contato telefônico, 

agenda e rede sociais, com os envolvidos no processo educacional e conforme Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil acredita na rotina como um instrumento dinamizador 

de aprendizagem e facilitador das percepções infantis sobre o tempo e o espaço. 
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A organização das atividades pedagógicas é de extrema importância para a melhoria e o 

sucesso das atividades a serem desenvolvidas no âmbito escolar, e diante disso a creche organiza 

as horas das atividades com o intuito de contribuir para a construção da identidade e o 

desenvolvimento da autonomia de cada educando. 

Visando um atendimento de excelência a equipe pedagógica administrativa busca 

constantemente interagir-se com a comunidade escolar de maneira prática e dinâmica. Nesta 

perspectiva utilizamos o momento de coordenação que é feita todas as segundas e quartas-feiras 

com os professores e quarta-feira com os monitores em horários distintos, para tratarmos de 

assuntos referentes ao desenvolvimento do docente bem como para discutir assuntos do cotidiano 

escolar e práticas educacionais necessárias ao bem-estar da criança. Outra ferramenta utilizada 

para melhoria e sucesso das nossas práticas é a presença de um adulto no momento da entrada 

e da saída das crianças; esta ação facilita a comunicação entre escola e família bem como 

proporciona segurança tanto aos pais como às crianças; visto que estes são pequenos e merecem 

atenção específica. Outro aspecto relevante é o uso da agenda escolar que diariamente é 

preenchida pelo professor com o intuito de informar aos pais a rotina escolar do seu (a) filho (a). 

Idealizamos uma escola que propicie o melhor para as suas crianças, pais e responsáveis; 

para tanto promovemos três reuniões anuais nas quais duas são para leitura do relatório individual 

da criança e uma para dar uma devolutiva aos pais sobre o questionário avaliativo que é aplicado 

nos meados do mês de julho onde discutimos assuntos referentes ao processo pedagógico e bem-

estar das crianças. 

Visto que adotamos projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano letivo, na 

culminância de alguns destes como: Festa da Família, Festa Junina os pais têm participação direta 

nestes que é outro meio facilitador para uma prática pedagógica dinâmica e democrática. 

 

10.4. Atuação dos Profissionais de Apoio Escolar 

 

Jovem Aprendiz: A contratação do jovem aprendiz está condicionada a requerimento do 

Ministério do Trabalho, para cumprimento do artigo 429 da CLT. A instituição poderá contratar 

jovem aprendiz após criteriosa escolha entre o contingente inscrito em programa de aprendizagem 

e formação técnico profissional, compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, 

oferecidos por empresas com essa finalidade, como Casa de Ismael, que seja maior de 14 anos 

e menor que 18 anos e por um período de no máximo 02 anos; O jovem aprendiz deverá executar 

suas funções com zelo e diligência e cumprir com as tarefas solicitadas inerentes a sua função. 
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10.5. Metodologias de Ensino Adotadas 

 

Observando os princípios legais vigentes, o CEPI Flor de pequi integra o sistema de Ensino 

do DF tendo por objetivos nesse sistema: 

 Propiciar a socialização da criança através das atividades diversas. 

 Observar e explorar o ambiente com atitudes de curiosidades, percebendo-se como 

integrante dele, dependente e como agente transformador do mesmo, valorizando 

atitudes que contribuam para melhorá-lo. 

 Buscar a participação da família garantindo o princípio da coparticipação onde juntos 

trabalharão visando o desenvolvimento escolar e comunitário. 

 Oferecer à criança condições favoráveis para a aquisição da construção do 

conhecimento. 

 Buscar o aprimoramento moral e cultural da pessoa humana, conforme os princípios 

indissociáveis de cuidar e educar. 

 

A educação infantil visa a formação global da criança como ser livre, capaz de autoconstruir-

se e de ser crítico, criativo, descobridor e acima de tudo atuante na sociedade e na cultura da qual 

participa. 

Baseando nos princípios de que o conhecimento é o resultado de interações contínuas do 

sujeito com o meio físico e social, a descoberta de relações semelhantes e diferentes, o lúdico 

como meio para desenvolver a socialização, aprimorar a percepção a curiosidade, favorecendo o 

conhecimento do mundo, de si e do outro, o desenvolvimento físico-motor, intelectual e superação 

do egocentrismo. 

A metodologia proposta requer que a criança seja ativo no processo de aprender 

desenvolvendo sua criatividade, crítica e formação social 

 

10.6. Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na condução e consolidação 

do processo educativo, sobretudo na Educação Infantil. Para orientar o trabalho pedagógico do 

desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação educativa devidamente planejada, efetiva 

e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é imprescindível pensar os tempos, os ambientes, os 

materiais, bem como as rotinas que são organizadas nesse contexto educativo. 
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Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, brinquedos, jogos, 

papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, madeiras, gravetos, 

figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, 

artesanais, de uso individual e/ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e/ou manipuláveis, de 

diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades. Entretanto, a 

intencionalidade pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de 

transformar e criar por meio desses materiais no contexto educativo. Vale destacar que as crianças 

produzem cultura e são produto dela, de modo que a interpretação e releitura que fazem do mundo 

e das coisas que estão à sua volta revertem-se em possibilidades de novos conhecimentos e 

aprendizagens. 

Os ambientes da Educação Infantil têm como centro a criança e precisam ser organizados 

em função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário adequado. É interessante 

que os ambientes, seja dentro dos espaços da instituição de Educação Infantil ou fora de seus 

muros, permitam explorações individuais, grupais, simultâneas, livres e/ou dirigidas pelos 

profissionais da educação, não limitando a intencionalidade das atividades propostas. É 

importante que as crianças vivenciem experiências diversificadas em espaços que disponibilizem 

uma variedade de atividades, percebendo os formatos, cores, texturas, odores, dentre outros 

aspectos que podem ser sentidos e compartilhados entre as crianças. 

Tempos quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que lidam 

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

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

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

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

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

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

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

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

organizado a partir de suas manifestações, isso em relação às brincadeiras, de seus momentos 

de descanso e de outras questões que permeiam a organização do trabalho pedagógico no 

contexto da Educação Infantil. 

Rotina é importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o 

cotidiano. Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário, clima, 

alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou dirigida, 

narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina da turma, o professor deve 
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considerar os elementos: materiais, espaços e tempos, bem como os sujeitos que estarão 

envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade das crianças. A rotina pode ser 

o caminho para evitar atividades esvaziadas de sentido, rituais repetitivos, reprodução de regras 

e fazeres automatizado. Para tanto, é fundamental que a rotina seja dinâmica e flexível. Barbosa 

(2006) aponta que a rotina inflexível e desinteressante pode vir a ser “uma tecnologia de alienação” 

se não forem levados em consideração o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a 

realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de 

sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos. A rotina é uma forma de organizar o coletivo infantil 

diário e, concomitantemente, espelha a Proposta Política Pedagógica da instituição de Educação 

Infantil. Ela é capaz ainda de apresentar quais as concepções de educação, de criança e de 

infância que se materializam no cotidiano educativo. Com o estabelecimento de objetivos claros e 

coerentes, a rotina promove aprendizagens, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o 

movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança, o 

suprimento das necessidades biológicas (alimentação, higiene e repouso), isso porque contém 

elementos que devem proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança. No caso 

da jornada em tempo integral, sugere-se que, no período da manhã, sejam incluídas atividades 

físicas, observando o tempo e a intensidade de calor ou frio. Já no período da tarde, podem ocorrer 

atividades como sono ou repouso e banho, ou seja, práticas sociais que envolvem as 

necessidades vitais dos seres humanos. Nas jornadas de tempo parcial, por serem mais curtas, 

tais práticas sociais aparecem com menor frequência, ainda que também estejam presentes. É 

essencial abrir espaço e reservar tempo para as brincadeiras, sejam livres ou dirigidas, isso em 

contextos de Educação Infantil de tempo integral ou parcial. Vale destacar que as ações da rotina 

devem se pautar nas necessidades das crianças, e não nas relações de trabalho dos adultos. Os 

horários de lanche, almoço, limpeza das salas, funcionamento da cozinha, ou seja, as atividades 

relacionadas às crianças precisam estar sintonizadas com suas próprias necessidades. Por vezes, 

as crianças querem ou propõem outros elementos que transgridam as formalidades da rotina, das 

jornadas integrais ou parciais, dos momentos instituídos pelos profissionais da educação. 

O trabalho pedagógico da instituição é organizado com o objetivo de promover experiências 

na formação pessoal e social, que prioriza os processos de construção da identidade e autonomia 

das crianças e Conhecimento de Mundo, que aborda a construção das diferentes linguagens 

adquiridas pelas crianças e suas relações com os objetos de conhecimento, sendo norteados 

pelos Eixos: cuidar e educar/brincar e interagir, compreendendo os campos de experiência: O eu, 

o outro e o nós; Corpo, gesto e movimento; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tem o 
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objetivo de fortalecer os laços familiares e o desenvolvimento adequado, contribuindo como 

veículo de transformação social. Alcançar mudanças significativas estabelecendo prioritariamente 

a base familiar, onde podemos acompanhar e orientar as condições de desenvolvimento 

emocional, social e econômico a todos integrantes da Comunidade Escolar. Ações junto às 

famílias com reuniões mensais de apoio à família a fim de manter contato direto com a 

comunidade, construindo um relacionamento harmonioso de forma a que os pais percebam a 

importância de sua participação para a concretização de uma Instituição de Ensino de qualidade; 

reuniões semestrais para finalização do semestre entre a Instituição e a família, para tratar de 

assuntos relacionados ao desenvolvimento da criança; ações sociais e Projetos desenvolvidos 

pela instituição com apresentação de oficinas de capacitação e palestras educativas, oferecendo 

ainda ações para mediar a avaliação com a família, a qualidade do ensino-aprendizagem e a 

instituição como um todo. 

São realizados atendimentos com educadoras para obtermos resultados concretos. Para 

atender este tópico é preciso ser feito um trabalho em conjunto entre pais, instituição e 

especialistas (voluntários), que deverão estar envolvidos com um único objetivo que é ajudar a 

criança. É imprescindível que os pais estejam atentos, conheçam seus filhos e conversem 

frequentemente com eles para que possam detectar quando algo não vai bem. 

Torna-se necessário orientar a criança, família e equipe de profissionais, para que juntos, 

possam encontrar estratégias para lidar com as crianças/filhos, que apresentam dificuldades no 

seu desenvolvimento. Cada pessoa é uma, uma vida é uma história de vida. É preciso saber o 

que a criança tem e como ela aprende. Se ele construiu algo, não pode ser destruído. A instituição 

ajuda a promover mudanças, intervindo diante das dificuldades enfrentadas pela comunidade 

escolar, trabalhando com os equilíbrios/desequilíbrios e resgatando o desejo de aprender. 

Com o objetivo de proporcionar momentos de aprendizagem e troca de experiências, 

compartilhar vivências e conquistas, a coordenação das professoras de 30h ocorre segunda e 

quarta-feira das 13hs às 15h30min, às professoras de 40h ocorre terça e quarta 16h30min às 

18h30min e quinta-feira das 16h30mim às 17h30min juntamente com a coordenadora pedagógica. 

As monitoras realizam planejamento na quarta-feira das 9h às 10h, juntamente com a 

coordenadora pedagógica. 

 

FUNÇÃO/CARGA HORÁRIA HORÁRIO DE COORDENAÇÃO 

Professor 30h Segunda e Quarta-feira – 13h às 15h30min 
Quinta-feira – 16h30min às 17h30min 

Professor 40h Terça e Quarta-feira – 16h30min às 18h30min 

Monitor 44h Quarta-feira – 9h às 10h 
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10.7. Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais de 

educação 

 

Os cursos de aperfeiçoamento oferecidos aos profissionais educadores têm como objetivo: 

 Melhorar a qualidade do ensino; aperfeiçoar a formação, desempenho profissional e 

realização pessoal; maior integração com os colegas. Os profissionais do CEPI participam de 

todos os projetos de capacitação desenvolvidos pela Secretaria da Educação, ou pela própria 

instituição escolar. Reforçamos que podem ocorrer encontros formativos organizados pela 

Coordenação Regional de Ensino (CRE), pela Subsecretaria de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação (EAPE), ou pela Diretoria de Educação Infantil (DIINF), que podem ser 

oportunizados nos momentos de coordenação pedagógica. Diante de uma nova realidade de 

trabalho pedagógico, é fundamental investir tempo para os momentos de formação. Nesse 

sentido, ressaltamos a importância e a necessidade da formação continuada como processo de 

educação, a necessidade da atualização constante de informação e a busca de novos 

conhecimentos por parte dos profissionais da educação infantil, principalmente, com a abertura 

de espaço para o diálogo, a reflexão e troca de experiências e o fazer pedagógico. Normalmente 

quando se fala em formação continuada temos em mente a participação em cursos, treinamentos 

feitos dentro ou fora da instituição que se trabalha, entende-se que é dentro da escola o professor 

aprende, trabalhando, colocando em prática os conhecimentos, as habilidades, as atitudes 

apropriadas em situações concretas de seu cotidiano. Contudo, sendo a formação continuada 

uma necessidade legalizada conforme a LDB 9394/96, faz-se necessário um maior envolvimento 

dos gestores escolares para o seu cumprimento, valorizando assim o professor e promovendo sua 

autoestima através de estratégias que não só beneficie o professor como também a criança, seu 

aprendizado e desenvolvimento. Sabendo, contudo, que em uma organização educacional, deve-

se pensar sempre na qualidade do trabalho e as contribuições no processo de ensino e 

aprendizagem da criança. 

 

10.8. Plano de permanência e Êxito escolar dos estudantes 

 

Manter os vínculos afetivos e o contato próximo com as crianças é um desafio para 

educadores. Para acompanhar de perto as crianças, a escola desenvolve parcerias com as 

famílias para que todos tenham a consciência da importância de não deixar nenhum para traz, 

sendo assim gestores e professores têm se mobilizado para realizar buscas ativas das crianças a 

fim de garantir a permanência de todos na rotina escolar. Como forma de manter o engajamento 
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das crianças durante as aulas presenciais são elaboramos estratégia semanal: A ação que ocorre, 

através da busca ativa que é direcionada às famílias e responsável legal das crianças com 

pendências nas atividades, com pouca participação nas aulas ou baixa interação com a turma, 

tentamos acolher as crianças conversando com a família, sondamos os motivos pelos quais estão 

ausentes das atividades escolares e, quando é o caso, tentamos solucionar ou amenizar o 

problema, fortalecendo o vínculo entre família e escola. Cada professor é responsável pela sua 

turma para monitorar e acompanhar o desenvolvimento da criança. Se houver a necessidade de 

intensificar a ação envolvemos demais profissionais como os gestores, coordenadores entre 

outros. 

 

11. Avaliação dos Processos de Ensino e da aprendizagem: Concepções e práticas 

 

12.1. Avaliação para as aprendizagens 

 

A avaliação é contínua, o professor acompanha e analisa os avanços e dificuldades de toda 

a turma e de forma individual, pois cada criança possui seu modo de agir, sentir e pensar. A 

abrangência da avaliação não se limita apenas aos aspectos cognitivos, a mesma deverá ser 

planejada e desenvolvida sempre com instrumentos a favor da criança e do seu tempo de 

apropriação do conhecimento. Uma das estratégias de avaliação da aprendizagem é a avaliação 

formativa, ela é parte integrante de toda organização do trabalho pedagógico. Acontece através 

de mediação afetiva que considera a melhora da autoestima, favorecendo a autonomia, a 

confiança e sua capacidade de tomar decisões. Todos esses fatores favorecem a aprendizagem 

e o sucesso escolar. A ação avaliativa na educação infantil deverá ser essencialmente contrária a 

uma concepção de julgamento de resultados. O que possibilitará um retorno de confiança nas 

próprias possibilidades das crianças, negando a determinação a priori de comportamentos 

esperados, e por introduzir a perspectiva da avaliação como fundamento da ação educativa a 

partir da valorização das crianças em suas manifestações. De acordo com Referencial Curricular 

Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1998), os principais instrumentos avaliativos são a 

observação e o registro, através dos quais o professor pode fazer a abordagem contextualizada 

dos processos de aprendizagem das crianças, das qualidades de interações e acompanhar os 

processos. Já de acordo com a BNCC, “parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, 

organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a 

pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. A instituição tem 

como objetivo avaliar e “realizar uma análise global e integral das crianças”. diagnosticar a 
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situação de aprendizagem de cada criança, em relação à programação curricular, não priorizar 

apenas o resultado ou o processo, mas a prática de investigação, interrogar a relação ensino 

aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma 

dialógica, relacionando os conhecimentos que já possui com os novos conhecimentos que vão 

sendo adquiridos, admitindo uma melhor compreensão. O RDIC é realizado duas vezes ao ano, 

primeiro e segundo semestre, e é construído a parti de anotações e observações. O professor 

menciona as atividades que foram desenvolvidas e a vida escolar dá no período analisado e, na 

sequência, o desempenho da criança. O relatório é narrativo e descritivo, e todas as habilidades 

desenvolvidas durante o semestre são de acordo com os campos de experiencias e os objetivos 

de aprendizagem em desenvolvimento e das competências da BNCC. 

 

11.2. Conselho de classe 

 

O conselho de Classe objetiva encontrar eventuais pontos de dificuldades, tanto na criança, 

quanto na própria instituição na figura de seus educadores. Assim possibilita a tomada de decisões 

um novo fazer pedagógico, favorecendo mudanças e estratégias mais adequadas ao processo 

avaliativo e a aprendizagem de cada turma e/ou criança. Sendo assim ele será um espaço de 

construções alternativas. Acontece em forma de reunião realizada regularmente a cada bimestre 

entre professores, coordenação pedagógica e direção. As principais questões discutidas no 

conselho de classe são: Desenvolvimento das crianças com foco emocional, psicológico, social e 

de aprendizagens das crianças; atuação dos docentes; alterações documentais, avaliações das 

estratégias de ensino utilizadas. Sendo responsável pelo processo coletivo de acompanhamento 

e avaliação de ensino/aprendizagem e possibilidade a inter-relação entre os profissionais, crianças 

e todos que são inseridos no processo de ensino. No Conselho de Classe buscamos debater 

temáticas variadas, ouvir sugestões críticas sobre o desenvolvimento da criança e o atendimento 

na creche e possíveis intervenções. Esses momentos são registrados no livro Ata específico. 

 

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

Construir o Projeto Político Pedagógico de uma escola significa investigar as ações, 

concepções e desejos institucionais históricos, atuais e prováveis, para garantir um presente 

democrático, qualificado, operacional e socialmente referenciado. A produção envolve o coletivo 

que, direta ou indiretamente, atua na ação educativa para a construção efetiva de uma sociedade 
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crítica, participativa e mais justa. O Projeto Político Pedagógico está em constante elaboração, é 

pautado em diretrizes educacionais amplas e universais e articula, por meio de diálogos locais, as 

transformações nas práticas do cotidiano escolar. A primeira tarefa na construção do Projeto 

Político Pedagógico é identificar como a escola se organiza no momento atual e analisar quais 

foram os fatores históricos que contribuíram para o presente. Também não se pode esquecer que 

o Projeto Político Pedagógico precisa de organização com a previsão de ações no calendário 

escolar. Datas e pautas a serem discutidas sustentam as futuras ações durante o ano letivo, 

envolvendo toda a comunidade escolar. 

O CEPI Flor de Pequi em sua gestão administrativa e pedagógica procura oportunizar o 

diálogo e a livre expressão de todos os segmentos da creche: família, direção, mantenedora, corpo 

docente secretária de educação e técnico pedagógico informalmente ao longo do fazer 

educacional, como pelo uso sistemático de instrumentos formais de comunicação. 

Tendo em vista o exposto, a instituição garante uma gestão participativa, pois proporciona 

um trabalho em equipe se comprometendo com a missão, as ações e o resultado do trabalho 

desenvolvido. Privilegiando o trabalho de equipe e buscando o cumprimento pleno do 

compromisso coletivo de cuidar e educar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

Objetivos         Metas  Ações  Avaliações das Ações Responsáveis  Cronograma 
1.Gestão Pedagógica: 
Fortalecer trabalho em 
equipe, as ações 
pedagógicas e a 
participação da 
comunidade escolar, 
promovendo uma 
educação de qualidade 
que vise à construção 
da identidade 
oferecendo uma 
educação igualitária, 
democrática. 
 

1.A-Realização de dois 
encontros mensais durante o 
ano letivo com intuito de 
possibilitar aos educadores 
condições de construir 
conhecimentos de maneira 
crítica respeitando-os como 
sujeitos bio- pisco- sócio 
histórico, culturais, garantindo 
a inserção e permanência da 
criança na creche. 
B- Promover uso responsável 
dos recursos humanos e 
materiais, durante o processo 
de ensino aprendizagem. 
C- Promover ações de apoio 
à família quando se fizer 
necessário, ou seja, através 
de convocações periódicas 

1.A- Organização dos espaços, 
tempos e materiais com intuito de 
promover a formação social, 
cognitiva e motora da criança; 
 

B- Incentivar o reaproveitamento de 
material, incentivar a troca e a 
reciclagem;  
 

C- Oficinas, passeios de temas 
como saúde, educação, finanças, 
alimentação, artesanato e 
momentos de socialização, entre 
pais, criança e educadores. 
 

1. A- É realizada de forma 
participativa, utilizando 
como instrumento, os 
Indicadores da Qualidade na 
Educação infantil, 
considerando os pontos de 
vista de todos envolvidos no 
processo; 
 

B- Na roda de conversa por 
meio da escuta sensível, 
Participação de 
Atividades e utilização dos 
recursos pedagógicos;  
 

C- Por meio da participação 
e disponibilidade das 
famílias e o retorno das 
ações. 

1.A- Direção, 
Coordenação 
pedagógica, 
Professoras e 
monitoras; 
 

B- Direção, 
Coordenação, 
Professoras e 
monitoras; 
 

C-Direção e 
coordenação 
 

1.A - Durante o 
ano letivo; 
 

B- Durante o 
ano letivo; 
 

C- Durante o 
ano letivo. 

2. Gestão de 
Resultados 
Educacionais: 
Conscientizar as 
famílias, educadores e 
parceiros sobre a 
importância do apoio 
na educação dessas 
crianças e a 
valorização do trabalho 
da instituição. 
 

2.A- Realização de quatro 
encontros anuais com a 
família para apresentar as 
principais dificuldades em 
participar da formação da 
criança, os motivos das faltas 
o que podemos planejar para 
atendê-las melhor.  
B- Buscar maior 
comunicação com os 
parceiros e juntos propor 
estratégias de trabalho com 
a comunidade escolar 
durante o ano letivo. 

2.A- Organização de espaços para 
expor as produções de temas 
variados, das crianças, convidando 
as famílias e parceiros para 
visitação organização de passeios 
para socialização entre pais, filhos e 
educadores; 
 

B- Organização de encontros entre 
parceiros e famílias para a 
realização de mutirões de 
atendimento à saúde, 
reaproveitamento de alimentos, 

2.A- É avaliada a 
participação dos pais e 
através de relatório 
individual. 
 
B- Através da participação e 
disponibilidade das famílias, 
parceiros e o retorno das 
ações na vida da criança e 
suas famílias. 
 

2.A- Direção e 
Coordenação 
Pedagógica; 
 
B- Direção, e 
Coordenação 
Pedagógica. 
 
 

2.A- Semestral 
e quando se 
fizer necessário; 
 
B- Semestral e 
quando se fizer 
necessário. 
 
 
 



 

 

alimentação saudável e auto-
estima. 

3.Gestão 
Participativa: 
Estimular a 
participação da 
comunidade escolar no 
desenvolvimento das 
ações e atraí-los a 
participar nas reuniões 
escolares visando um 
consenso para uma 
organização eficaz. 

3. Integrar a comunidade 
escolar na participação das 
decisões e apoio nas 
atividades institucional, 
envolver toda a família e 
equipe pedagógica para 
fortalecimento dos vínculos, 
nas reuniões, manhãs de 
convivência, durante o ano 
letivo. 

3.Encontros com a comunidade 
escolar, reunião com a família e 
equipe pedagógica. 

3.Através das atas de 
reuniões e questionários, 
edebate avaliativo. 
 

4.Direção 
Coordenação 
Pedagógica. 
 

3.Durante o ano 
letivo. 
 

4.Gestão de Pessoas: 
Estimular a motivação 
e o interesse dos 
funcionários na 
realização de um 
trabalho de qualidade. 

4. Manter uma equipe 
profissional de qualidade que 
atenda às necessidades da 
instituição. Trabalho 
executado dia a dia.  

4. A- Funcionário destaque; 
 
B- Qualificação profissional através 
de cursos e formações. 

4. A- Através de votação 
pelo quadro da equipe, em 
que são avaliados: 
Assiduidade e pontualidade, 
compromisso, criatividade; 
B- Através de oficinas e 
seminários. 

4.Direção e o 
setor de Recursos 
Humanos. 

4.Sempre que 
se fizer 
necessário 
 
 
 
 

5. Gestão Financeira: 
Manter um controle 
eficiente das contas e 
obrigações financeiras 
da instituição. 

5. Organização das contas e 
obrigações financeiras da 
instituição. Esse controle 
acontece mensalmente. 
 

5. Elaboração de um plano de 
trabalho para alocar os recursos 
necessários. 
 
 

5. Através do cumprimento 
do plano de trabalho e 
verificação do atendimento 
às necessidades da 
instituição. 

5. Setor de 
prestação de 
contas. 
 

5. Durante o 
ano 
 

6. Gestão 
Administrativa: 
Zelar pela estrutura da 
instituição. 

6. A- Controlar entrada e 
saída de materiais 
semanalmente.  
B- Assessorar na aplicação e 
execução dos recursos 
financeiros. 

6. A - Elaboração de planilha com 
controle do estoque; 
 
B- Levantamento das necessidades 
de materiais. 

6. A- Através de verificação 
dos estoques. 
 
B- Através de contato com o 
diretor e professores. 

6. A-Coordenador 
administrativo. 

6. A- Semanal, 
Mensal e Anual 



 

 

13.  PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 

13.1.   Coordenação pedagógica 

 

Ações Objetivos Estratégias Cronograma Responsável 

1. Planejamento individual e coletivo; 
confecção de material pedagógico; 
Organização das atividades a serem 
Executadas dentre elas, suporte 
aos professores em sala de aula, a 
organização dos registros de 
atividades; fornecimento de 
feedbacks para melhoria contínua de 
todos os profissionais da instituição. 
2. Mensurar os avanços que 
ocorrerão ao longo do tempo 
conteúdos, materiais e métodos, 
atividades complementares, datas, 
resultados esperados, ações 
intermediárias 
3. Analisar os indicadores de 
aprendizagem. 
4. Observar as condições oferecidas 
pela escola 
5. Refletir sobre as estratégias 
didáticas. 
6. Envolver os demais segmentos no 
processo avaliativo. 
7. Aprimorar o conselho de classe. 

1. Planejar e organizar, discutir 

o fazer pedagógico, formação e 

capacitação continuada de 

professores para promover uma 

integração teórico-prática, 

promover a transformação da 

realidade escolar e das práticas 

pedagógicas e garantir a 

articulação. 

O planejamento 

registrado e enviado no 

e-mail da coordenação 

pedagógica 

semanalmente. 

1. Professor de 30h  

Segunda e Quarta-feira das 

13h às 15h30min  

2. Professor 40h  

Terça e Quarta-feira 

das16h30min às 18h30min  

Quinta-feira das 16h30min às 

17h30min 

Coordenador e 

Professores e 

monitores 

 

 

 



 

 

14. PROJETOS ESPECÍFICOS OU INTERDISCIPLINARES DA UNIDADE 

ESCOLAR 

 

Os projetos de trabalho também chamados de pedagogia de projetos constituem 

uma ação pedagógica específica e planejada que dá sentido social e imediato às 

aprendizagens das crianças. Têm como finalidade recriar o papel da escola, levando em 

conta as mudanças sociais e culturais que acontecem em cada época. 

O trabalho com projetos vislumbra um aprender diferente, ele propicia a noção de 

uma educação para a compreensão. Essa educação organiza-se a partir de dois 

aspectos que se relacionam: aquilo que as crianças aprendem e aquilo que eles estão 

vivendo no seu dia a dia. 

Os projetos são planejados de acordo com acontecimentos atuais, festivos culturais 

e históricos. Por meio deles se pode ensinar melhor, pois a criança aprende de forma 

significativa e contextualizada. 

Os Temas Transversais e os Projetos de trabalho são atividades desenvolvidas de 

forma integrada aos conteúdos/atividades, observando-se a dosagem a cada faixa etária. 

Tais atividades são desenvolvidas através de diferentes estratégias, para as 

crianças como: jogos variados, brincadeiras, passeios culturais, ecológicos e de lazer, 

excursões, dramatizações, imitações, apresentações artísticas, comemorações cívicas e 

sociais, entre outras. 

A Instituição trabalha com Projetos que visam à construção de novos 

conhecimentos com temas que auxiliem as crianças a refletirem e descobrirem sobre o 

mundo de forma lúdica, com diferentes linguagens, atividades planejadas que 

possibilitam a participação da família e até da comunidade no qual estão inseridas, 

tornando a aprendizagem mais significativa, prazerosa e principalmente mais próxima da 

criança sendo ela a protagonista. 

O mundo das descobertas do CEPI Flor de Pequi tema trabalhado durante o ano 

letivo, desencadeando os demais projetos como: 

Projeto meio ambiente: campo de experiência: O eu o outro e o nós; foi trabalhado 

cuidados com o meio ambiente; com o tema uma criança que aprende, desde cedo, que 

ela é parte da natureza e não proprietária dela terá uma relação mais sustentável com o 

Meio. Com objetivo de conscientizá-las e sensibilizá-las em relação aos problemas 

ambientais; fomentar seu interesse em relação ao cuidado e melhoria do meio ambiente; 

desenvolver na infância a capacidade de aprender sobre o meio que nos cerca; 

desenvolvimento da coordenação motora fina, imaginação e atenção, revitalização e 

plantio da horta, confeccionar regadores com material reciclável contação de história 

referente à natureza, plantio de mudas diversificadas no jardim da instituição, verde, 

atividades na área externa para explorar os elementos da natureza, confeccionar painel 

coletivo com folhas, flores e galhos, confecção de cartazes. Exposição dos trabalhos 

produzidos pelas crianças; brincadeiras livres e dirigidas. Confecção de brinquedo com 

sucata; reaproveitamento; vídeo educativo; documentários; realização de brincadeiras 

(jogos, músicas e atividades educativas) uma criança que aprende, desde cedo, que ela 

é parte da natureza e não proprietária dela terá uma relação mais sustentável com o Meio 

Ambiente. 

Projeto Cultural: campo de experiência Escuta, Fala Pensamento e Imaginação: 

O Projeto Diversidade Cultural, propõem uma discussão não só com as crianças, mas 



 

 

também com toda a comunidade escolar sobre a diversidade cultural na educação e na 

sociedade existentes em nosso país. Aborda temas como: diferentes famílias, 

diversidade na educação e na sociedade, com atividades, onde será desenvolvido com 

as crianças durante o ano letivo. São trabalhadas apresentações, teatros, histórias 

cantadas, regionalidades, costumes, danças e o respeito pelo próximo, participação dos 

pais no conto e reconto de histórias; brincadeiras faz de conta, pesquisas; lugares de 

paisagens naturais dentre outras atividades lúdicas para um desenvolvimento integral 

das crianças. Os objetivos desses projetos são desenvolver a compreensão da 

diversidade cultural, popular, estimulando o interesse pelas culturas regionais e 

diferenciar as características, estimular o respeito às diferenças raciais, a importância 

das datas comemorativas, conscientização e preservação do meio ambiente, através do 

processo de conhecer, descobrir e interagir e apropriar-se de novos conhecimentos de 

forma prazerosa, rica e envolvente formando cidadãs críticos, autônomos que participam 

do processo social consciente de seus direitos e deveres na sociedade com base no 

respeito mútuo, proporcionando a identidade de sua cultura, tornando a criança um 

protagonista no processo educativo. Esses projetos são realizados ao longo do ano, com 

a participação dos educandos, professores, educadores, nutricionista e familiares. As 

atividades desenvolvidas compreenderam a confecção de trabalhos manuais, datas 

comemorativas, Leis Distritais e Federais, realizadas através de confecções de cartazes, 

murais e maquetes, exposições, degustações de comidas típicas, apresentações teatrais 

(crianças e professores), contações de histórias (com uso de fantoches), apresentação 

de dança cultural, desfiles, festas comemorativas, experimentos científicos e por meio de 

passeios culturais. 

A família na escola: campo de experiência: O eu, o outro e o nós: o projeto 

realizado durante o ano com a participação da família o envolvimento e a participação da 

família no ambiente escolar são um componente importante para o sucesso do processo 

de ensino e aprendizagem e para a garantia da qualidade de vida da criança, 

assegurando a sua saúde, lazer e segurança em casa e na escola. O ambiente escolar 

tem sem dúvida, uma função importantíssima, enquanto instituição educativa, porém, 

sem o envolvimento da família na vida da criança e nas atividades da escola, tal função 

perde sua força. Por isso se faz necessário que a família procure acompanhar o 

desenvolvimento da criança em todo o seu processo de aprendizagem, participando das 

ações promovidas na escola e atuando ativamente na educação da criança, garantindo 

o mínimo necessário para seu desenvolvimento em manhã de convivência, reuniões, 

atividade com família, festa junina, feira cultural, com a finalidade de promover integração 

da família com a equipe do CEPI, e o bem-estar das crianças envolvidas no processo de 

a interação e integração com o outro. Por meio de atividades diversificadas e com 

objetivo de valorizar a família e as pessoas que moram na mesma casa; conhecer a 

história da vida da criança; desenvolver a autonomia, a autoconfiança e autoestima; 

compreender o crescimento humano (ciclo de vida); respeito e valorização por si e pelos 

outros (respeitar as diferentes famílias); identificar os membros de sua família, 

considerando os diferentes papéis por eles desempenhados. As atividades foram 

desenvolvidas dentro e fora de sala, para os bebês e crianças bem pequenas, por meio 

da roda de conversas, expressão através de desenhos, pinturas, colagens e modelagem; 

conhecer a própria história e da sua família a partir da apreciação de fotografias suas e 

de seus familiares; mural, músicas, e brincadeiras livre e dirigidas. 



 

 

Projeto alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar educar, brincar e 

interagir: campo de experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações: O presente Caderno Guia traz uma ampla abordagem sobre a 

alimentação na infância, passando pelo fazer pedagógico para uma alimentação 

saudável, pela introdução alimentar, a Educação Alimentar e Nutricional, o auto 

servimento na hora da alimentação, o comportamento alimentar na infância, a saúde das 

crianças, aspectos da cozinha e do comer, as brincadeiras de faz de conta e a 

alimentação como prática social, a sustentabilidade e a alimentação, a pressão 

capitalista nas práticas alimentares das crianças e das famílias, a jardinagem, as hortas, 

a consciência corporal e as práticas alimentares. O direito a uma alimentação saudável 

é apresentado como um dos princípios da Declaração dos Direitos da Criança (1959), 

assim como previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990). O projeto 

alimentação é realizado com a participação das crianças de todos os seguimentos, 

professores, monitores, nutricionista e equipe pedagógica, durante ano letivo com ações 

como: Alimentação saudável, desperdícios, aceitabilidade, Mini Chef Cozinha, 

piquenique, cozinha experimental, Antropometria e Auto servimento. 

Projeto Plenarinha: 2022 Com o tema Criança arteira: faço arte, faço parte, deseja 

favorecer a percepção e a sensibilidade, bem como a expressividade das crianças por 

meio das diferentes linguagens artísticas. O Currículo em Movimento do Distrito Federal 

- Educação Infantil (2018) traz em sua proposta o reconhecimento de que a criança nasce 

imersa na cultura e passa a conviver com diferentes manifestações culturais veiculadas 

por meio da brincadeira, das dramatizações, da dança, dos jogos de faz de conta, das 

sonoridades e das cores presentes em seu cotidiano. O documento adota uma 

organização, à luz da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017), que emerge dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, buscando assegurar às crianças condições 

para que aprendam em situações nas quais possam desempenhar papéis ativos em 

ambientes que lhes desafiem. Dos direitos de aprendizagem emergem os cinco campos 

de experiência, partindo dessa premissa, neste texto, chamamos atenção para um 

específico, “Traços, sons, cores e formas”, no qual está mais fortemente destacado o 

trabalho educativo que evidencia as manifestações artísticas. Na infância, a arte 

proporciona a construção do conhecimento, permite a comunicação e o desenvolvimento 

de sensibilidades que norteiam a noção estética do mundo. A presença da arte é fator 

construtivo para o desenvolvimento infantil. Por meio de atividades diversas como 

musicalização, danças, desenhos, pinturas, tetros, dobraduras, histórias cantadas, 

dentre outras. 

Projeto O brincar como direito dos bebês e das crianças (Lei nº 13.257/2016): 

campo de experiência: O eu o outro e nós. A brincadeira deve ser vista como eixo 

essencial para que a Proposta Política Pedagógica em cada instituição de educação seja 

construída coletiva e colaborativamente. Para que isso aconteça, as instituições de 

Educação Infantil precisam inicialmente levantar suas próprias considerações sobre o 

que é o brincar para as crianças da primeira etapa da Educação Básica. O segundo 

passo é investir na formação de cada professora e professor desta etapa, para que 

tenhamos possibilidades de ampliar as concepções dos adultos que estão nos espaços 

de aprendizagem com as crianças. Será trabalhado durante todo ano letivo, pois é nos 

momentos de brincadeiras que as crianças desenvolvem as mais diversas habilidades. 

É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Ela está 



 

 

inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo um dos seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. Com objetivo de vivenciar a brincadeira e o brinquedo como 

ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral; promover 

interações e o direito de aprendizagem e desenvolvimento ao brincar. Brincadeiras que 

envolvem o exercício da autonomia nas atividades física, cognitiva e emocional e os 

educadores são cientes da importância de suas intervenções, para que as crianças se 

mantenham ativas em suas descobertas. Vale dizer que são os bebês e as crianças que 

iniciam, controlam e estruturam o processo de brincar e inventar. Tudo isso faz das 

crianças protagonistas, seres brincantes e inventores de um mundo melhor. A Semana 

do Brincar está no calendário escolar 28 de maio, data ensejada pelo Dia Mundial do 

Brincar. O CEPI realiza diversas atividades como, brincadeiras livres e dirigida, Jogos 

diversos, músicas, danças, história cantada; brincadeira de esconde-esconde, o musical, 

confecção de brinquedo; brincadeiras de rodas, confecção de brinquedos com material 

reciclável, e vídeos educativo. 

Projeto Corpo Humano: campo de experiência: Corpo Gesto e Movimento: as 

crianças têm curiosidade natural sobre o corpo humano, que pode ser estimulada e 

ajudará a abordar outros temas relacionados, como: saúde, higiene, identidade, 

autonomia atividades sensoriais; movimento corporal; os 5 sentidos. Por meio de história, 

músicas, dinâmicas, jogos, desenhos, pinturas, carimbo, vídeos educativos, brincadeiras 

livres e dirigidas. Sendo a criança protagonista em todas as atividades desenvolvidas 

durante o projeto. Desenvolvemos ainda projetos relacionados com os temas propostos 

nos dias temáticos previstos pelo calendário escolar de acordo com a SEDF. 

 

Elegemos os seguintes Projetos para serem desenvolvidos durante o ano:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADROS DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NO CEPI FLOR DE PEQUI 

 

Meio Ambiente 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Possibilitar espaço onde as crianças possam vivenciar de 
forma lúdica corporal e revelações da natureza e sua 
relação integrada aos ciclos naturais; com a percepção 
ambiental; semear amor, respeito por todos os seres para 
uma atuação mais consciente no planeta em que vivemos. 

Água, 

Lixo 

Dengue 

Seres vivos 

Horta 

Gestão Pedagógica, 

Coordenação 
Pedagógica, 

Professoras 

Monitores. 

A avaliação deverá ser 
contínua, através de 

observação e participação 
com registro de fotos e 

vídeos. 

Projeto família na escola 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Fazer com que a criança reconheça que é parte integrante 
da sua família, e da escola, por meio de diversas 
atividades que desperte o interesse e o respeito por 
demais grupos, lembrando por meio de diversas 
atividades que desperte o interesse e o respeito pelos 
demais. 

Inclusão da família nos 
projetos da creche; 

Festa da família; 

Projeto Sentimentos e 
emoções. 

Gestão Pedagógica, 

Coordenação 
Pedagógica, 

Professores e 
Monitores. 

 

Participação da família nas 
diversas atividades registro 

com fotos, e vídeos. 

 

 

Projeto Plenarinha: criança arteira: faço arte, faço parte 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Vivenciar arte, danças, teatro e o brincadeira como 
ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de 
maneira integral, valorizando a aprendizagem por meios 
lúdicos e vivências e a plenarinha veio a somar com 
propostas de trabalho com a criança; desenvolver 
linguagem oral; desenvolver o pensamento reflexivo e 
crítico; explorar os diversos tipos de linguagem como 
plástica, corporal, musical e dramática. Explorar os 
diversos tipos de linguagem como plástica, corporal, 
musical e dramática. 
 

Músicas da diversidade 
cultural; Teatros 

musicais Histórias 
cantadas Expressão 

corporal; Interpretação 
Musical; Cantigas de 

roda; Movimento 
corporal Confecção de 
instrumentos musicais. 

Confecção de 
instrumentos musicais. 

Gestão Pedagógica, 
Coordenação 
Pedagógica, 

Professores, e 
Monitores 

Registro por escrito, fotos e 
observação Peça teatral na 

instituição. 



 

 

Projeto Cultural lei 10639-2003- 11648-2008 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Reconhecer a diversidade cultural como os seus 
costumes; promover reflexões sobre a extensa 
diversidade cultural e racial existente no país; destacar a 
importância e a necessidade de respeitar todas as culturas 
quaisquer que sejam elas. 

Diversidade cultural; 

Festa das Regiões; 

Chá Literário; 

 Sacola Literária; 

Consciência negra. 

Gestão Pedagógica, 

Coordenação 
Pedagógica 

Professores, e 

Monitores. 

Participação da 
nutricionista. 

Observação periódica com 
registros da participação das 

crianças. 

 

 

Projeto Alimentação: Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Promover a importância dos bons hábitos alimentares com 
dinâmicas, brincadeiras e manipulação dos alimentos, 
reconhecendo a importância de alimentar-se bem na 
infância, refletindo a uma qualidade de vida melhor na fase 
adulta, além do incentivo a uma alimentação saudável 
para toda a família. 

 

 

Projeto horta 

Projeto Mini chef; 

Alimentos culturais; 

Alimentação saudável 

Educação nutricional 

Cozinha experimental; 

Antropometria  

Auto servimento. 

 

 

Nutricionista, 

Gestão Pedagógica, 

Coordenadora 
Pedagógica, 

Professoras, Monitores. 

 

 

 

Acompanhar a aceitabilidade 
das crianças quanto ao 
consumo das frutas e 

verduras pelos projetos 
educacionais alimentares, 

incentivar a família a consumir 
alimentos manipulados em 

casa e preparado pela família 
através do projeto mini chef, 

observar a evolução da 
autonomia no projeto auto 
servimento e monitorar o 

ganho ou a perca de peso 
através da antropometria. 

Projeto O brincar como direito dos bebês e das crianças 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Garantir o direito da criança nas diversas brincadeiras; 

compreender o processo lúdico onde a criança comunica-
se consigo mesma e com o mundo. Elaborar sua 
autonomia e organizar as emoções; proporcionar 

Brincadeiras antigas; 

 Brincadeiras de roda; 
Brincadeiras cantadas; 

Brinquedos de encaixe; 

Gestão Pedagógica, 

Coordenadora 
Pedagógica, 

Acompanhar o 
desenvolvimento das crianças 

através das brincadeiras. 



 

 

brincadeiras em que a criança exercita todos os seus 
direitos que estabelece contato com os campos de 

experiência, como protagonista de seu desenvolvimento. 

 

 

Brincar de faz de conta; 

Brincadeiras com tintas; 

Brincadeiras 
psicomotoras 

Brincadeiras livres; 

Brincadeiras com 
utensílios de casa; 

Piquenique. 

Professoras e 
monitoras. 

Projeto Corpo Humano 
OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Possibilitar o desenvolvimento das diferentes funções 
do corpo humano, despertando na criança a consciência 
do seu próprio corpo e de suas partes; ampliar a 
percepção da criança de sua autonomia em momentos de 
higiene para o bem-estar do corpo e saúde; conhecer e 
identificar o corpo humano; nomear partes 
do corpo humano; desenvolver a observação, criatividade 
e linguagem oral. 

- Cuidados com a saúde 

- Higiene corporal; 

- Higiene bucal; 

- Projeto sensorial; 

- Movimento corporal 
Identidade 

-Autonomia 

Os 5 sentidos 

Gestão pedagógica 

Coordenadora 
pedagógica 

Professoras, 

Monitoras 

Gestão pedagógica 

Coordenadora 
pedagógica 

Professoras 

Monitoras. 

A avaliação deverá ser 
contínua, através de 

observação e registro com 
fotos, vídeos da participação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO 

 

As ações desse Projeto Político Pedagógico são avaliadas processualmente em 

momentos como: coordenações pedagógicas, reunião de pais, dias letivos temáticos e 

através de registros das ações desenvolvidas durante o ano letivo. Levamos em 

consideração as observações e consideramos as mudanças que julgarmos necessárias. 

Em todos esses momentos são dados espaços para considerações que servem para a 

avaliação documental. Definindo como instrumento para análise e avaliação do 

programa, os registros, os dados quantitativos e qualitativos para o desenvolvimento da 

criança tomaram por referência os objetivos estabelecidos pelo plano de trabalho e 

seguidamente sendo discutido e aprovado pela equipe. Esta avaliação não tem por 

objetivo estabelecer critérios para o acesso ao ensino fundamental, mas o 

aprimoramento do Projeto Político Pedagógico de forma contínua, visando à promoção 

do desenvolvimento integral das crianças. 

Vale ressaltar que a avaliação dos projetos inseridos nesse documento se 

dará de forma em que todo corpo pedagógico colabore de forma fiel e valiosa para uma 

avaliação eficaz em caráter de dar continuidade à proposta para os nos anos segui. 
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17. ANEXOS 

 

Fotos das Atividades Pedagógicas 

 
 

 

 

 

 

        

   

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acolhimento, inserção e ambientação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Cultural 

 

 



 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio ambiente 

 

   
 

   



 

 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana do brincar 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Plenarinha: Eu faço arte, eu faço parte 



 

 

Educação Nutricional 09/08/2020 a 08/08/2021 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Projeto antropometria 

 

 

  

 

 

 

 

 

Auto servimento 
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