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A infância é quando ainda não é 
demasiado tarde. É quando 
estamos disponíveis para nos 
surpreendermos, para nos 
deixarmos encantar. Quase tudo 
se adquire nesse tempo em que 
aprendemos o próprio sentido 
do tempo. 

 (Mia Couto) 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este Projeto Pedagógico é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido com a 

comunidade escolar do Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá. O trabalho foi desenvolvido 

com vistas a favorecer uma reflexão sobre o papel de cada profissional da instituição, na 

promoção de uma educação de qualidade para as crianças atendidas. 

 Neste documento encontram sistematizadas as ideias, as concepções, propostas e 

projetos dos professores, das equipes de apoio e aprendizagem, da direção da escola, dos 

servidores da escola (Limpeza e conservação, merenda e segurança) para o CEI 01/ 2021.  

Em razão da Pandemia do Covid 19 e respeitando as recomendações de saúde para 

evitar o contágio do vírus as aulas acontecerão de forma remota, por isso, as aulas, as 

atividades, os projetos serão pensados para esse momento de aulas remotas que estamos 

vivendo. 

 Entendemos que o PP não é um documento estático e definido, ele se constitui um 

processo dinâmico e que deve ser revisto periodicamente. O documento estipula quais são os 

objetivos da instituição e o que a escola, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-

los. O documento funciona como um mapa para que a instituição alcance seu potencial 

máximo, adequando-se ao contexto no qual está inserida e contribuindo para o crescimento e 

o desenvolvimento de seus alunos e com isso propor um trabalho em busca de uma educação 

pública de qualidade para as crianças de educação infantil do Paranoá/Itapoã.  

      Este Projeto Pedagógico deverá nortear a atuação da escola de forma remota, devendo ser 

constantemente avaliado e acompanhado, permitindo no decorrer do ano, reajustes que possam 

aperfeiçoá-lo, visando uma educação de excelência para todas as crianças. 

CEI 01 LUGAR DE CRIANÇA FELIZ!!      

https://conteudos.somospar.com.br/lp-infografico-pontos-de-atencao-na-hora-de-revisar-o-projeto-politico-pedagogico/?utm_source=conteudo&utm_medium=post&utm_campaign=tudo-sobre-ppp


                             
       CEI 01 

6 

 

2. HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

  Nome da Instituição Educacional: Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá 

 Endereço Completo: Quadra 16 conjunto E lote 01 – Área Especial 

 Telefone: (61) 3901-7557 

 Localização: Zona Urbana do Paranoá, Região Administrativa do Distrito 

Federal. 

 Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino: Coordenação Regional de Ensino 

do Paranoá/Itapoã. 

 Data da criação da Instituição Educacional: 06 de novembro de 1998. 

 Registros: 

 Resolução nº 6385 de 06 de novembro de 1998. 

 Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2004. DODF nº 14 de 21 de janeiro de 2004. 

 

Em 06 de novembro de 1998, o Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá foi 

autorizado a funcionar no início do ano letivo de 1999. Com planta estrutural elaborada com 

instalações físicas para atender a modalidade creche e educação infantil, a escola foi instalada 

à Quadra 16 conjunto E lote 01, Paranoá, Distrito Federal. 

Iniciando suas atividades em fevereiro de 1999, a escola oferecia apenas a educação 

infantil – cinco e seis anos (2º e 3º Períodos, respectivamente) e a então Educação Precoce, 

destinado a atendimento educacional especializado às crianças de zero a três anos, em dois 

turnos: matutino e vespertino. No ano de 2007 com a mudança do Ensino Fundamental para 

nove anos, a escola passou a atender crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil (1º e 2º 

Períodos) e Educação Precoce. 

Em 2016 a escola passou por reformas alterando sua estrutura física para aumentar a 

quantidade de vagas. Atendendo agora aproximadamente 687 (setecentos e oitenta e sete) 

alunos no Ensino Regular e Educação Precoce. O CEI 01 do Paranoá possui hoje  80 (oitenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

funcionários divididos em direção, corpo docente, auxiliares administrativos, portaria, 

monitores e terceirizados. 
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3. ESPAÇO FÍSICO 

 

Atualmente estamos trabalhando de forma remota (teletrabalho) de acordo com o 

Decreto nº 41.841 de 26 de fevereiro de 2021 devido a Pandemia do Covid 19. 

O Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá fica localizado na quadra 16 conjunto E 

lote 01 – Área Especial - Telefone: (61) 3901-7557 

 

 Área do Terreno: 2.819,10 m² 

 Área Construída: 1.483,12 m² 

 Número de Pavimentos: 03 

 

Pavimento Superior: 

 

 01 Sala de Recursos; 

 02 Banheiros feminino adulto; 

 01 Banheiro feminino infantil; 

 01 Banheiro masculino infantil; 

 05 Salas de Aula para atender Turmas Reduzidas e Inversas  

 01 Cozinha; 

 01 Refeitório; 

 01 Despensa 

 

 Pavimento Térreo: 

 

 01 Sala de Direção;  

 01 Sala de coordenação;  

 01 Secretaria;  

 01 Sala de Aula (Classe Especial)  

 01 Depósitos;  

 01 Copa;  

 01 Banheiro Feminino   

 01 Banheiro Masculino   
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 01 Almoxarifado; 

 01 sala de professores 

 

 02 Salas de Aula (Ensino Regular);  

  Salas da Educação Precoce 

 01 Banheiro feminino infantil 

 01 Banheiro masculino infantil 

 

 01 Pátio Interno;  

 01 Brinquedoteca;  

 01 Casa de Máquina  

  

Pavimento Inferior: 

 06 Salas de Aula com Banheiros Conjugados; 

 01 Pátio Interno; 

 02 Parques Infantis; 

 01 Estacionamento. 

 

Recursos Humanos:  

 Diretora: Raquel Gomes Alves Mendes 

 

 Vice-Diretora:  Jociane Fernandes de Paiva Maciel 

 

 Supervisora Pedagógica: Leiliana de Carvalho Monte 

 

 Chefe de Secretaria: Valda de Jesus Nasareth 

 

 Auxiliares de Educação / Portaria:   Heleni Bezerra da Silva 

 

 

 Professores da Educação Infantil (1º e 2º Períodos): 

Amanda da Costa Soares Martins 

Ana Cristina Santos Teixeira 

Cristina Ferreira Lisboa de Oliveira 

Daiane Neres de Oliveira  
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Danielle Aparecida Nascimento 

Elane da Costa Mendes 

Eliane Alves da Silva Castro  

Erika Oliveira de Sousa 

Erimar Oliveira do Nascimento 

Fabiana Nucelina da Silva Paiva 

Fabiana Bispo dos Santos 

Fernanda de Oliveira Lima  

Francisca Maria Farias  

Gilberto Laurindo de Queiroz Filho 

Ivoneide Ferreira de Araújo 

Joyce Rancielle Balbino 

Josiane Francisco Pires 

Karina Santana Guimarães 

Luciane Rocha da Silva 

Luzia Antônia da Silva 

     Márcia Rocha da Silva  

Mônica Nascimento Rocha 

Paula Cristina Santiago de Oliveira 

Potyra do Espírito Santo Lima 

Silvana Damiana da Silva de Azevedo 

Silvana Teixeira de Sousa 

Vera Lúcia Pereira de Oliveira 

 

 Coordenadoras da Educação Infantil: 

 

 Professores da Educação Especial 

Aline Francisca dos Santos 

Ana Lúcia Carneiro de Mendonça 

Carmem Lucia Miranda Martins 

Cleidiane Santos Oliveira 

Izabel Pereira Soares 

Valéria Caixeta Borges de Carvalho 
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 Professoras da Educação Precoce: 

Alan Gustavo Ribeiro Rabelo 

Aline Rejane Pereira Costa 

Aroldo Ferreira Mendes 

Cintia Rocha Ribeiro Damecena 

Daiane Caprine dos Santos 

Denise Portela Xavier 

Deyvison Vanderley da Silva 

Gerciane Máximo Alves 

Gilson da Silva Gomes 

Ives Plinio de Jesus Oliveira 

João Calimério Alvarenga de Freitas 

Juliana Brasil Silva Resende 

Junay Nancy dos Santos 

Pollyanna Mariano Silva Lemos 

Maria de Fátima Maciel do Calmo Guimarães 

Telka Mara de Oliveira Candido 

      Tiago Alves Ferreira 

 

 Coordenadora do Ensino Especial / Educação Precoce: 

       Débora da Silva Ferreira 

 

 Professora da Sala de Recursos:  

       Márcia Sousa de Abreu 

 

 Serviço de Apoio a Aprendizagem Pedagoga: 

 Glaydes da Cunha Melo 

 

 Orientadora Educacional:     

Walmirene Barriolo Moncao 
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 Funcionários Terceirizados / Serviços Gerais / Conservação e Limpeza: 

       Ana Célia Silva 

       Eliane Batista dos Santos 

       Edilson Sousa Silva 

       Ivaneide da Silva Barros 

       João Ferreira Santos Neto  

       Manoel Borges Guedes 

       Mirtes Heliane de Sirqueira 

       Pedro Coelho Rodrigues 

       Rosa Maria da Silva Macedo 

       

 Funcionários Terceirizados / Cozinheiros 

      Mariza Rodrigues da Silva 

 Antônio Marcos de Freitas 

 Maria Luiza 

 Elizângela Ferreira da Silva 

 Adriana Silva Dias 

 Funcionários Terceirizados / vigias 

                  Sérgio Lopes da Abadia 

                  Glaydson Ferreira Alves 

                  Maurilio Marques de Sousa Brandão 

 
 

 

 
 

CEI 01 DO PARANOÁ 
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4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A escola é a única Instituição de Ensino da Rede Pública que atende exclusivamente a 

Educação Infantil e Precoce na zona urbana do Paranoá, Itapoã, Paranoá Parque, condomínios 

e zona rural que apresenta uma população de aproximadamente 65.533 habitantes.  

Para fins de suprimento da grande demanda a escola funciona em dois turnos: matutino 

e vespertino, atendendo 536 (quinhentos e trinta e seis) crianças no Ensino Regular e 13 (treze) 

crianças no Ensino Especial. Hoje o CEI 01 trabalha com as seguintes turmas: 16 turmas de 

classe comum, 10 turmas de integração inversa e 06 turmas de classe especial. 

A escola oferece ainda o Programa de Educação Precoce que se caracteriza por 

atendimentos individualizados e em grupos, com pedagogos e educadores físicos, às crianças 

com necessidades educacionais especiais, crianças de risco, com atraso no desenvolvimento, na 

faixa etária de zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias. Faz atendimento 

aproximadamente118 crianças. 

Devido a Pandemia da Covid- 19 e de acordo com o Decreto nº 41.841 de 26 de fevereiro 

de 2021 as aulas na Secretaria de Educação do Distrito Federal estão acontecendo de forma 

remota, em 23 de março de 2020, a Portaria N°61 regulamentou o teletrabalho na SEDF em 

caráter excepcional e provisório enquanto não for seguro retomar as atividades presenciais. 

 As crianças têm acesso as aulas e aos professores via Plataforma Google sala de aula, 

nos grupos de WhatsApp, por telefone e através de apostilas impressas que são disponibilizadas 

quinzenalmente na escola.  Nesse momento de aulas remotas a participação da família na vida 

escolar de seus filhos é de fundamental importância pois, é através da participação das famílias 

que conseguimos acessar a criança.  

A participação mais efetiva de pais na vida escolar de seus filhos evidenciam a 

compreensão desses pais sobre a importância da educação na vida dos seus filhos e a 

valorização da educação infantil na nossa sociedade. Com isso, a criança se sentirá apoiada e 

acolhida mesmo estando longe da escola. As famílias engajadas nas atividades da escola, seja 

no grupo de WhatsApp, acessando e disponibilizando atividades na plataforma google sala de 

aula ou buscando atividade impressa na escola, a criança se sentirá fortalecida e mais 

responsável diante dos deveres escolares e com isso terão um olhar mais positivo sobre a 

importância da aprendizagem e da escola em sua vida. 
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5. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A escola de educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional-, tem como finalidade “o desenvolvimento integral da criança até 

cinco anos em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, comtemplado a ação da 

família e da comunidade”. 

E, conforme o artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil – DCNEI de 2010, a Educação Infantil é oferecida em estabelecimentos de educação, 

que se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Esses estabelecimentos são 

públicos ou privados e precisam educar cuidando e cuidar educando, compreendendo a unidade 

indissociável desses Eixos Integradores, entre crianças de zero a cinco anos e onze meses de 

idade no período diurno, em jornada integral ou parcial. 

Em seu artigo 8º, as DCNEI ressaltam que o objetivo principal da primeira etapa da 

Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento integral das crianças ao garantir 

aprendizagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos. 

Diante do exposto, é inquestionável a importância da escola da infância, que tem a 

O BRINCAR como um propulsor 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. 

A brincadeira é, portanto, uma parte fundamental da aprendizagem e do 

desenvolvimento da criança, momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece 

contato com os campos de experiência, como protagonista de seu desenvolvimento. 

A partir dos seis direitos, a BNCC estabeleceu também os campos de experiência, 

fundamentais para que a criança possa aprender e se desenvolver: 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 
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 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

O CEI 01 do Paranoá é uma escola onde os processos de ensino e aprendizagem 

têm por princípio a participação das crianças como protagonistas na busca pelo conhecimento 

e dos educadores como facilitadores e inspiradores dessa busca. 

A concepção democrática de escola respeita a criança como ser único que 

desenvolve seu aprendizado e é sempre capaz de encontrar a melhor maneira para construir seus 

conhecimentos, além disso, propõe o compartilhamento das decisões entre crianças, gestores, 

educadores, funcionários e pais, inserindo toda a comunidade escolar no processo de decisão. 

Trata-se de uma escola que vem propondo a construção de uma educação para todos e sempre 

em busca de melhoria na qualidade do ensino. 

A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e 

as experiências da criança, pois pela brincadeira apropria-se de sua imagem, espaço e meio 

sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade. A Escola tem o papel de, a partir da 

brincadeira, difundir conteúdo e estimular a interação da criança com seus pares, apresentando 

regras de convívio social e desafios, a partir dos quais a criança irá construir sua moralidade, 

afetividade, autonomia, conhecimento e socialização. Nesse sentido, o brincar, de diversas 

formas, em diferentes espaços e tempos e com diferentes pares é responsável por ampliar e 

diversificar o universo infantil, criando novas possibilidades. 

As participações e as transformações introduzidas pela criança na brincadeira 

devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seu conhecimento, 

imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 

cognitivas, sociais e relacionais. A Escola parte do princípio que ao educador cabe promover o 

estímulo da criança pela busca de conhecimento, facilitando o exercício dessa busca por meio 

de brincadeiras.  

O espaço é organizado pelo professor/facilitador de modo a estimular as 

brincadeiras, sua seleção, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a socialização 

do espaço lúdico e sempre respeitando a vontade de seus atores.  O momento da brincadeira é 

uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende, 

experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e 

organiza suas emoções. 
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O principal objetivo da brincadeira é explorar. Para uma criança pequena, tudo é 

experimento, até jogar e brincar com o prato de comida. A brincadeira é um espaço para explorar 

sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas habilidades. A brincadeira surge de 

objetos estruturados e não estruturados, disponibilizados para as crianças. A partir da 

brincadeira, observamos que a exploração e a sequência lúdica dependem, única e 

exclusivamente, de cada criança ou, por vezes, de um grupo de crianças dispostas a 

compartilhar o brincar. 

Através do brincar e a partir do sentimento que aflora em cada brincadeira, a criança 

faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele, recria, repensa, imita, desenvolvendo, além 

de aspectos físicos e motores, aspectos cognitivos, bem como valores sociais, morais, tornando-

se cooperativo, sociável e capaz de escolher seu papel na sociedade. Quando a criança tem a 

oportunidade de escolha, que inicia com o brincar, ela exercita a sua liberdade e assim se torna 

uma criança mais observadora e crítica, não aceitando com facilidade que seja comandada.  

Para enfrentar o mundo, temos que ser sociáveis, manifestar desejos e expressar 

opiniões, assim, a criança precisa saber o seu papel, seja na sua casa, na escola, na rua, no seu 

bairro, por fim, na sociedade para, a partir desse conhecimento, apropriar-se de suas escolhas. 

No brincar a criança explora, coleta, seleciona, coleciona e constrói conforme a sua vontade 

e/ou através de observações de experiências anteriores. Assim, ela aprende a elaborar suas 

reflexões, estratégias, independência e criatividade, permitindo que aumente a sua experiência 

e do grupo na qual está inserida. As brincadeiras contribuem no desenvolvimento infantil de 

forma decisiva, construindo um adulto que acredita em seu potencial transformador, cultivando 

dentro de si uma forte vontade de viver em um mundo melhor. 
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6. MISSÃO 

 
O Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá tem por finalidade promover a educação 

às crianças de quatro e cinco anos, na Educação Infantil, garantindo a inclusão de alunos com 

necessidades especiais em turmas regulares de integração inversa e Atendimento Educacional 

Especializado na Sala de Recursos além de oferecer, Classes Especiais com turmas de TGD e 

DMU, o Programa de Educação Precoce, às crianças de zero a três anos, onze meses e vinte e 

nove dias. 

Considerando os princípios éticos, políticos e estéticos, nossa Instituição tem como 

missão proporcionar as nossas crianças uma educação que possibilite o seu desenvolvimento 

integral, contribuindo para a formação de um ser autônomo, crítico e criativo.  

A escola é o espaço de socialização, bem como espaço para a difusão sociocultural e 

também um espaço no qual os sujeitos podem se propiciar do conhecimento e que por meio da 

apropriação é capaz de analisar, refletir e agir sobre o mundo que o cerca, sendo assim, capaz 

de transformar a sua realidade de vida. 

O processo educativo exige múltiplas ações e não se dá somente na escola, mas em 

conjunto com a sociedade e a família. Entretanto, a escola é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento desse processo educativo. E é fundamental ressaltar, a importância dos tantos 

sujeitos envolvidos (Direção, Docentes, Auxiliares de Educação e Educandos) imbuídos em 

conjunto numa comunidade educativa como centrais desse processo de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

7. EIXO INTEGRADOR DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

DA EDUCAÇÃO INTANTIL 

 

 

 

O CEI 01 do Paranoá, assim como a SEDF, adota como eixo integrador da Educação 

Infantil a junção de elementos basilares do trabalho educativo com crianças de zero a cinco 

anos: o educar e cuidar, o brincar e interagir. 
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Entendendo o Educar: 

Dessa forma quanto ao conceito de educar, o Referencial Curricular para a Educação 

Infantil explicita que: Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento 

das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma atitude 

de aceitação, respeito e confiança e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos 

da realidade social e cultural, desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento 

das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 

contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 

 

Cuidar: 

Quanto ao cuidado o mesmo referencial afirma que: o cuidar precisa considerar, 

principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, 

podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de 

cuidado também precisam seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir o objetivo 

dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas é 

necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos 

sobre desenvolvimento biológico, emocional e intelectual das crianças, levando em conta 

diferente realidade sociocultural. 

Enfim, educar e cuidar na Instituição de ensino CEI 01 do Paranoá significa respeitar e 

garantir os direitos de todas as crianças ao bem-estar, a expressão, ao movimento, a segurança, 

a brincadeira, ao contato com a natureza e com o conhecimento científico, independentemente 

de gênero, etnia ou religião. Cuidar e educar significa também compreender que o espaço/tempo 

em que a criança vive exige um esforço particular, e a mediação dos adultos deve proporcionar 

ambientes que estimulem que a curiosidade com consciência e responsabilidade. 

 

Brincar: 

Friedman (2009) relata que pensadores e historiadores de diferentes épocas e de 

diferentes áreas do conhecimento imprimiram ideias a respeito do jogo e do brincar, afirmando 

que se trata de uma atividade em si mesma, instrumento de desenvolvimento da linguagem e 

do imaginário, que oportuniza a aprendizagem de significação social e necessária a vida 

humana. 
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A necessidade de brincar tem intrínseca relação com o desenvolvimento da criança e as 

brincadeiras são, em geral, ações coletivas e de grande elaboração mental (VYGOTSKY, 200; 

LEONTIEV, 1988). Pela brincadeira ela fala, elabora sentidos para o mundo expressa suas 

percepções dos fatos estabelecem relações. 

O brincar proporciona condições para se desenvolver e aprender estabelece interações 

interpessoais e envolve uma complexidade de movimento e elaboração do pensamento. As 

brincadeiras são formas peculiares de a criança experimentar, se comunicar, interagir, construir 

e reconstruir saberes, organizar-se e constituir-se enquanto sujeito. 

Sendo a brincadeira pertencentes à criança e a infância, se faz necessário que as práticas 

pedagógicas, em respeito as peculiaridades da criança, considerem a importância do brincar, 

valorizando-o enquanto atividade que oportuniza desenvolvimento e aprendizagem, a partir das 

relações com os outros adultos e crianças, com o espaço, com o meio ambiente e com os 

elementos culturais, adquirindo novos conceitos e ampliando sua capacidade observadora e 

criadora. 

 

Interagir: 

A brincadeira, por sua própria natureza, contribui para o processo de interação das 

crianças, a partir das oportunidades de livre escolha e de estabelecerem trocas, contribuindo 

positivamente para o processo de aprendizagem e construção de novos conhecimentos. É fonte 

de estímulos ao desenvolvimento cognitivo, físico, psíquico, social e afetivo da criança e 

também uma forma de auto expressão. 

Sendo assim a interação é um aspecto importante e merece conquistar tempo e espaço 

no planejamento e nas atividades, entretanto, não nos esqueçamos de quem exerce a mediação 

entre o mundo cultural e a criança e a pessoa adulta, no caso da escola o (a) professor (a). 
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8. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

        DIREITOS DE APRENDIZAGEM: 

 

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

rentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à 

cultura e às diferenças entre as pessoas. 

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

tes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções cul-

turais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocio-

nais, 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, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, de-

senvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicio-

nando. 

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

mações, relacionamentos, histórias, objetos, 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. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sen-

timentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de dife-

rentes linguagens. 

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

gem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuida-

dos, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu con-

texto familiar e comunitário. 
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9. CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

 

 

O eu, o outro e 
o nós 

Respeitar e expressar sentimentos e 
emoções. 
Atuar em grupo e demonstrar interesse em 
construir novas relações, respeitando a 
diversidade e solidarizando-se com os 
outros. 
Conhecer e respeitar regras de convívio 
social, manifestando respeito pelo outro. 

Corpo, gestos e 
movimentos 

Reconhecer a importância de ações e 
situações do cotidiano que contribuem 
para o cuidado de sua saúde e a 
manutenção de ambientes saudáveis. 
Apresentar autonomia nas práticas de 
higiene, alimentação, vestir-se e no 
cuidado com seu bem-estar, valorizando 
o próprio corpo. 
Utilizar o corpo intencionalmente (com 
criatividade, controle e adequação) como 
instrumento de interação com o outro e 
com o meio. 
Coordenar suas habilidades manuais. 

Traços, sons, 
cores e formas 

Discriminar os diferentes tipos de sons e 
ritmos e interagir com a música, 
percebendo-a como forma de expressão 
individual e coletiva. 
Expressar-se por meio das artes visuais, 
utilizando diferentes materiais. 
Relacionar-se com o outro empregando 
gestos, palavras, brincadeiras, jogos, 
imitações, observações e expressão 
corporal. 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

Expressar ideias, desejos e sentimentos 
em distintas situações de interação, por 
diferentes meios. 
Argumentar e relatar fatos oralmente, em 
sequência temporal e causal, 
organizando e adequando sua fala ao 
contexto em que é produzida. 
Ouvir, compreender, contar, recontar e 
criar narrativas. 
Conhecer diferentes gêneros e 
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portadores textuais, demonstrando 
compreensão da função social da escrita 
e reconhecendo a leitura como fonte de 
prazer e informação. 

Espaços, 
tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

Identificar, nomear adequadamente e 
comparar as propriedades dos objetos, 
estabelecendo relações entre eles. 
Interagir com o meio ambiente e com 
fenômenos naturais ou artificiais, 
demonstrando curiosidade e cuidado 
com relação a eles. 
Utilizar vocabulário relativo às noções de 
grandeza (maior, menor, igual etc.), 
espaço (dentro e fora) e medidas 
(comprido, curto, grosso, fino) como meio 
de comunicação de suas experiências. 
Utilizar unidades de medida (dia e noite; 
dias, semanas, meses e ano) e noções 
de tempo (presente, passado e futuro; 
antes, agora e depois), para responder a 
necessidades e questões do cotidiano. 
Identificar e registrar quantidades por 
meio de diferentes formas de 
representação (contagens, desenhos, 
símbolos, escrita de números, 
organização de gráficos básicos etc.). 

 

  

         NO CEI A CRIANÇA É PROTAGONISTA! 
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10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

Materiais - Oportunizar diferentes ações, permitir a exploração e propiciar interações. 

É fundamental que: 
- Provoquem, desafiem, estimulem a curiosidade, a imaginação e a aprendizagem; 

- Fiquem ao alcance da criança, tanto para serem acessados quanto para serem 

guardados; 

- Estejam disponíveis para o uso frequente e ativo; 

- Estejam adequadas as crianças com deficiência; 

O CEI oportuniza diversos materiais pedagógicos aos professores, como: diferentes 

tipos de papéis, tintas, giz de cera, lápis de cor, palitos, barbantes, diversos brinquedos 

pedagógicos, brinquedos para aulas de psicomotricidade, bolas, cordas, bambolês, livros 

literários infantis, etc. Cabe aos professores planejarem de forma criativa e dinâmica atividades 

com esses materiais para que os alunos se desenvolvam de maneira integral. 

No momento atual, primeiro semestre de 2021, o CEI 01 do Paranoá está funcionando 

de forma remota devido a Pandemia do Covid-19 e de acordo com o Decreto nº 41.841 de 26 

de fevereiro de 2021. A escola disponibiliza quinzenalmente apostilas impressas, ficha do 

nome, jogos confeccionados pelos professores, material como papel, palito, barbante, giz 

branco, etc. que acompanham as apostilas para que as crianças possam aplicar nas atividades 

propostas. Disponibiliza também kit de material escolar com lápis, borracha, lápis de cor, giz 

de cera e cola para as crianças que não podem adquirir, para que possam realizar as atividades 

em casa. 

 

Ambientes - Devem ser organizados em função das necessidades e interesses das 

crianças: mobiliário adequado, acolhedor, estimulante e seguro favorecendo a independência, 

autonomia, acessibilidade e exploração de movimentos.  

Os ambientes do CEI são diversificados e bem distribuídos. No entanto existem algumas 

limitações: falta de quadra para exercício de psicomotricidade, problemas de alagamento do 

pátio e de salas de aula em dias de chuva, a sala utilizada pelas Classes Especiais e as salas da 

Educação Precoce são pequenas e sem ventilação, com janelas altas e com pouco espaço para 

entrada de ar e ventilação. A escola já solicitou a troca das janelas por meio de documento no 
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SEI e está aguardando a finalização do processo e o despacho com as devidas providências. O 

planejamento respeita todas essas limitações.  

Devido a Pandemia da Covid- 19 e de acordo com o Decreto nº 41.841 de 26 de fevereiro 

de 2021 as aulas na Secretaria de Educação do Distrito Federal estão acontecendo de forma 

remota, por isso, às interações com as crianças, estão acontecendo de forma online, ou seja, via 

computador ou celular, no qual, são postadas aulas com vídeos, brincadeiras, histórias, desafios 

além dos momentos ao vivo, com aulas ao vivo, no Meet. O espaço da escola agora é a casa e 

seus espaços, muitas vezes, os materiais didáticos, são os objetos encontrados em casa, no 

quintal de cada criança. Durante as aulas professores procuram explorar os espaços da casa da 

criança, explorar o seu dia a dia, resgatar as histórias e brincar, interagir, dialogar com as 

crianças e com os espaços da melhor maneira possível. O objetivo principal é não perder o 

vínculo com a criança e com a família, a pandemia obrigou a nos distanciar fisicamente, 

entretanto, o vínculo entre o professor e a criança precisam ser diários para que a educação e os 

desenvolvimento da criança efetivamente aconteça.       

 

Tempo - as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro de um 

determinado tempo. Esse tempo é articulado, ou seja, o tempo cronológico (do calendário) 

articula-se com o tempo histórico (construído nas relações socioculturais e históricas) e o tempo 

vivido, incorporado por nós como instituição social e que regula nossa vida. 

Com as aulas online estamos interagindo à distância e com o tempo da criança e da 

família e respeitando as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria uma criança 0 a 2 não 

as expor a nenhum tipo de tela, 2 a 5 anos de idade expostas a tela no máximo 1 hora por dia. 

No CEI 01 os professores do Ensino Regular, a Educação Precoce e as Classes 

Especiais, procuram interagir com as crianças com a atividades síncronas via google Meet pelo 

menos 1 (uma) hora de aula por semana, através de vídeo chamadas, ligações para as famílias, 

postando atividades e vídeos na Plataforma google sala de aula (Ensino Regular e Classes 

Especiais). A Missão dos professores é não perder o Vínculo com a criança e com a família e 

que a aprendizagem e o desenvolvimento realmente aconteçam no tempo da criança. 
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11. ATIVIDADES OFERECIDAS NO CEI 01 

 

No Período Presencial: 

 

Acolhida/Entrada- A acolhida Coletiva no CEI 01 acontece duas vezes por semana no 

tuno matutino e três vezes por semana no turno vespertino. As turmas do Ensino Regular se 

reúnem no pátio da escola para iniciar as atividades do dia. Os protagonistas deste momento 

serão as crianças que apresentarão músicas, teatros e atividades lúdicas e infantis preparadas e 

ensaiadas por elas juntamente com a professora da turma. As temáticas a serem desenvolvidas 

no momento da Entrada Coletiva dependerão dos assuntos que estão sendo desenvolvidos em 

sala de aula, do projeto em andamento ou datas comemorativas de grande relevância, 

A Entrada Coletiva:  Turno matutino de 7h45 às 8h00  

                                  Turno vespertino 13h10 ás 13h30  

O objetivo da Entrada Coletiva é proporcionar um momento grupal de 

compartilhamento, no qual as crianças possam conhecer as demais professoras, possam receber 

informações pertinentes sobre a escola e apreciar apresentações educativas e culturais. 

Fica estabelecida um dia da semana para a Hora Cívica, na qual será executado o Hino 

Nacional, com a presença da Bandeira Nacional.  

 

Roda de conversa/Rodinha/ Hora da Roda – É o momento em que os professores 

acolhem as crianças na sala e iniciam as atividades do dia. Neste momento são realizadas 

algumas atividades permanentes e rotineiras como: ouvir as vivências, novidades e curiosidades 

das crianças, explorar a sala e trabalhar o Quantos somos, Chamadinha, Tempo, Rotina do dia, 

história e Introdução do conteúdo do dia. 

 

Hora da história – é um dos momentos que acontece em sala de aula, onde o professor 

de acordo com seu planejamento escolhe um livro ou por sugestão das crianças faz a leitura 

para a turma. Aproveita-se desse momento para utilizar de diversos materiais lúdicos para 

vivenciar o momento da história: fantoches, teatro ou fantasias. 

 

Atividade Dirigida – é o momento em que a professora apresenta uma atividade 

sistematizada para a aprendizagem da semana ou do dia. Podem ser xerocadas, realizadas em 

folha branca, com materiais diversos ou no espaço externo da sala de aula. 
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          Hora do brincar-   O espaço é organizado pelo professor/facilitador de modo a estimular 

as brincadeiras, sua seleção, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a 

socialização do espaço lúdico e sempre respeitando a vontade de seus atores. O momento da 

brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança pois através do brincar ela 

aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação 

e organiza suas emoções. 

 

Lanche – é o momento em que as turmas se dirigem ao refeitório e compartilham o 

lanche. A escola oferece lanche para todos, porém algumas crianças trazem lanche de casa. 

Nesta ocasião a aprendizagem de hábitos alimentares saudáveis são destacados e estimulados. 

 

Hora do descanso – é o momento de no máximo 5 minutos onde as crianças têm um 

tempo para relaxar e reestabelecer o seu equilíbrio após uma atividade de maior movimento, 

como parque e brincadeiras no pátio. São utilizados músicas e dinâmicas. 

  

Higiene– é o momento coletivo onde as crianças têm a oportunidade de lavar as mãos, 

ir ao banheiro, escovar os dentes e aprender sobre a importância dos hábitos de higiene. 

              

Agenda – é o momento em que a professora repassa uma notícia ou informações para 

a família. As crianças trazem de casa uma agenda que se transforma em num importante 

instrumento de diálogo com a família. Por meio dessa agenda a professora manda recados e 

informa situações à família, entre outros. 

 

Atividade de Casa – serão enviadas uma vez por semana. Ficará a critério do professor 

o envio da atividade de casa.  

 

Bolsa da leitura-  O Projeto tem como objetivo desenvolver o gosto pela boa leitura e 

estimular a criatividade dos alunos. Além da participação e Integração dos pais na vida escolar 

dos filhos, que participam do projeto fazendo a leitura desses livros em casa, proporcionando 

assim um momento prazeroso com os filhos. 
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Atividades Ocasionais: permitem trabalhar com as crianças, em algumas 

oportunidades, um conteúdo considerado valioso, embora, sem correspondência com o que está 

planejado. 

Projetos didáticos – Em 2021 a equipe pedagógica, juntamente com os professores 

trabalharão o tema norteador “Infância” que estará inserido em quatro projetos que serão 

trabalhados ao logo do ano letivo 2021.    

 

Datas Comemorativas - As datas comemorativas fazem parte da nossa cultura e desde 

muito pequenas nossas crianças vivenciam algumas dessas datas no ambiente familiar. Nossa 

intenção enquanto escola não é a de eliminar as datas comemorativas do nosso trabalho 

pedagógico e nem de nortearmo-nos por elas, mas de dar significância a estas quando 

necessário. As datas a serem trabalhadas serão incluídas no Planejamento Coletivo, 

considerando sempre a importância que terá para a vida de nossas crianças. São oportunidades 

para trabalhar alguns conceitos, como respeitar ao próximo, valorizar a vida, trabalhar 

coletivamente, ser criativo e fazer uma leitura de mundo mais crítico. 

 

 

No Período Remoto:  

 

No momento atual, primeiro semestre de 2021, o CEI 01 do Paranoá está funcionando 

de forma remota devido a Pandemia da Covid-19, de acordo com o Decreto nº 41.841 de 26 de 

fevereiro de 2021.  A escola segue o Guia da Secretaria de Educação do Distrito Federal com   

“ Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas 

e Presenciais” 2º edição e Guia da Escola em casa ( Planejamento Curricular Educação Infantil) 

que apresentam as Temáticas semanais, os Campos de Experiências e os Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento que serão utilizadas para o planejamento das ações das 

Unidade Escolar, junto ás famílias e as crianças, de forma sincronizada com as demais ações 

que são planejadas pela SEEDF.   

No CEI 01, os professores interagem com as crianças em atividades síncronas todos os 

dias letivos. Na Plataforma Google sala de aula, são postadas atividades diariamente, com 

vídeos e orientações produzidos pelos professores.  Os professores se dispõem em, no mínimo, 

1 (uma) hora de aula, no Google Meet, por semana e interagem com as crianças e fortalecerem 
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os vínculos com as crianças e com as famílias. Quando necessário, os professores realizam 

vídeo- chamadas ou ligações para às famílias das crianças no particular. 

A escola disponibiliza quinzenalmente apostilas impressas, ficha com o nome da 

criança, jogos pedagógicos e materiais como papel, palito, barbante, canudo, giz branco, entre 

outros, que acompanham as apostilas para que as crianças possam manusear e aplicar nas 

atividades propostas. Disponibilizamos também, um kit de material escolar com lápis, borracha, 

lápis de cor, giz de cera e cola para as crianças que não podem adquirir para que possam realizar 

as atividades em casa. 

Diante deste cenário, o Centro de Educação Infantil, vem proporcionando as 

aprendizagens no sentido de proporcionar aos estudantes adequações curriculares, promovendo 

sua autonomia e criticidade. Promovendo subsídios que estabeleçam uma relação pedagógica 

entre professores e famílias, considerando, a mediação dos adultos, que nestes momentos, se 

tornou essencial. Com isso, primamos em atividades que possam ser realizadas com seus filhos 

e com materiais disponíveis em sua casa, além das atividades impressas que são 

disponibilizadas quinzenalmente. Aos alunos que apresentam dificuldades o professor deve 

proporcionar adequações curriculares e realizar as intervenções com apoio da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem. Em alguns casos, depois de várias tentativas e 

intervenções, o aluno é encaminhado à E.E.A.A para melhor acompanhamento da queixa 

escolar para intervenções peculiares. Foram identificados alunos com inquietação e 

impulsividade, alunos que não estavam conseguindo iniciar as atividades escritas, alunos com 

dificuldade de compreensão dos comandos, alunos com dificuldade de fala, alunos com 

dificuldade na coordenação motora fina, grossa e ampla, dentre outros. As intervenções estão 

acontecendo de acordo com a necessidade de cada aluno, pois a partir do reconhecimento da 

especificidade de cada um e da compreensão de que todo sujeito precisa de caminhos 

específicos para aprender e desenvolver, devemos aplicar uma prática que valorize a 

diversidade, com possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento a todos as crianças, seja 

pessoa com deficiência ou não. Dessa forma, adotamos o acolhimento, empatia e respeito à 

diferença em todos seus aspectos. Cada um aprende de um jeito, cada um tem seu tempo, todas 

as pessoas são diferentes, e essas características constituem crescimento para todos, e o papel 

principal da Educação Infantil é o brincar, cuidar e interagir, e não alfabetizar. 

Então, as intervenções na Educação Infantil acontecem por meio das brincadeiras, 

interações, conhecimento da família, observação sistemática via Google Meet ou chamada de 

celular, mediação da família, e principalmente proporcionando outros meios que proporcionem 
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à aprendizagem, reorganizando espaços e tempos, discutindo estratégias e realizando as 

intervenções com planejamento e avaliação destas ações pedagógicas. 

 Busca Ativa das crianças que ainda não acessaram ou as famílias apresentam 

dificuldades de acesso. Busca de novos contatos, ligações, em vários momentos do dia 

e até nos finais de semana, vídeos chamadas, acolhimento e escuta da família. 

 

 

 

12. PROJETOS INSTITUCIONAIS 

 

Durante do ano letivo de 2021, o tema inspirador INFÂNCIA, busca planejar ações 

pedagógicas que proporcionem ocasiões de trocas de vivências e experiências entre as diversas 

infâncias existentes, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de cada criança como 

sujeito que se constitui também nesse espaço social. 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio 

social. A escola é um universo social diferente do da família o que favorece novas interações e 

amplia, assim, os conhecimentos da criança a respeito de si mesma e dos outros. Um dos 

objetivos do trabalho da Ed. Infantil deve ser a construção da identidade e autonomia por meio 

das brincadeiras, das interações socioculturais e da vivência de diferentes situações, de maneira 

a fortalecer o respeito pelo outro e sua autoestima.  

Como tem se visto, os conceitos que identificam a infância se constituíram ao longo da 

história até se depararem com a criança definida como sujeito histórico de direitos, atuante e 

protagonista na constituição de sua identidade pessoal e coletiva.  Mediante suas interações, 

relações e práticas cotidianas, a criança utiliza o brincar, a imaginação, a fantasia, a observação, 

as narrativas, os questionamentos, “experimenta, aprende e constrói sentidos sobre a natureza 

e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2010a, p. 12).   

Partindo dessa compreensão de criança, cabe observar suas infâncias e seus percursos 

como produtoras de cultura, pois há inegável diversidade cultural brasileira que se reflete na 

composição do Distrito Federal, dadas suas peculiaridades que comportam tanto os modos de 

viver das crianças do campo, indígenas, quilombolas e migrantes do território nacional.  

Segundo o Currículo em Movimento “o trabalho educativo nas instituições que 

ofertam Educação Infantil pressupõe a ampliação do olhar voltado às infâncias 
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constituídas historicamente no território distrital”, pois:  

 “Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos 

social e culturalmente. O modo como são percebidas e 

compreendidas interfere, direta e indiretamente, na organização do 

trabalho pedagógico a ser realizado nas instituições educativas 

para a primeira infância (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 21).” 

Dessa forma, elaborou-se os projetos bimestrais, com o objetivo de realizarem atividades 

que possibilitem as crianças e a comunidade escolar o conhecimento de si mesmos, de suas 

origens, seus direitos, o valor do pertencimento e a valorização e o cuidado de seu corpo e do 

outro e dos ambientes em que vivem. Assim, temos os seguintes projetos para 2021: 

 

PASTA DA LEITURA 

 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, as 

emoções e os sentimentos de forma prazerosa e significativa. O reconhecimento da importância 

dessa literatura dá-se por meio do incentivo ao hábito da leitura, principalmente, na infância.  

   Para a criança, ouvir histórias é um acontecimento muito prazeroso, pois estimula sua 

criatividade, já que, geralmente, ela interage com a narrativa ao acrescentar detalhes, 

personagens ou fatos. 

Assim, a Educação Infantil é uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento 

integral da criança. Os estímulos recebidos nesses primeiros anos de vida são significativos 

para o sucesso escolar. Pensando nisso, desenvolvemos o Projeto “Bolsa da Leitura”, com o 

intuito de, por meio da literatura infantil, contribuir par o desenvolvimento social, emocional e 

cognitivo da criança. 

O projeto é desenvolvido nos finais de semana. Toda sexta-feira, a criança leva um livro 

(acervo da sala de aula) para ser lido em casa com a família depois realiza um desenho sobre a 

história. Na segunda-feira, com a turma, a professora faz questionamentos sobre o livro para a 

conclusão da atividade: “Como foi feita a leitura?”, “Do que mais gostou|?”, “Quem eram os 

personagens?”, “Do que fala o livro?” etc. 

O Projeto “Pasta da Leitura”, além de outros benefícios, favorece e fortalece o vínculo 

afetivo entre a família (contador) e a criança. Contar e ouvir uma história, aconchegado a quem 

se ama, é compartilhar uma experiência gostosa, na descoberta do mundo das histórias e dos 
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livros. Neste ínterim Lerner (2000, p. 60) afirma que “Ler é adentrar-se em outros mundos 

possíveis. É questionar a realidade para compreendê-la melhor [...]”. 

O planejamento das atividades específicas ao longo do ano, ocorrerá nas coordenações 

pedagógicas de forma a assegurar o planejamento coletivo, o envolvimento de todos os 

profissionais da educação, a participação das famílias e/ou responsáveis e da comunidade, o 

atendimento à diversidade e a consideração dos sentimentos das crianças e dos adultos. 

Ressalva-se ainda, que os Campos de Experiências, os Direitos de Aprendizagem e os 

princípios éticos, estéticos e políticos, previstos nas DCNEI e no Currículo em movimento serão 

considerados na realização dos projetos. 

 

SEMANA DE INSERÇÃO 
 

            De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica - “A qualidade do 

acolhimento garante o êxito da adaptação. E, para que isso ocorra, fundamental se faz 

empreender esforços no sentido de compreender que o processo de inserção exigirá tanto da 

criança que busca adequar-se a essa nova realidade social e de seus pais, quanto do educador e 

da instituição que precisa preparar-se para recebê-la. Em suma, o estabelecimento de vínculos 

positivos depende fundamentalmente da forma como a criança e sua família são acolhidas na 

escola.” 

Esta semana tem como objetivo; promover a interação da criança com as demais; estabelecer 

uma relação afetiva entre a criança e a professora, proporcionando afetividade e segurança. 

 

PROJETO MOMENTOS EM FAMÍLA 

 

  A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também a sua casa. A 

escola entra na vida dela ampliando sua noção de espaço e seu sentimento de integração ao 

mundo. Preocupado com essa proximidade familiar, a Orientação Educacional do CEI 01 do 

Paranoá, pensou em um projeto onde traríamos sugestões de atividades que irão ajudar a pro-

mover a interação, o diálogo e momentos divertidos entre os membros da família, dentro do 

aconchego do seu lar.  

 

Objetivo Geral:  

•Propiciar à criança e seus familiares e as pessoas que a rodeiam, atividades lúdicas e 
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divertidas, que despertem dentro do seu convívio familiar a interação, trabalhando a 

importância desses momentos.  

 

Objetivos específicos:  

•Valorizar a família como um todo  

• Promover eventos entre os membros da família para que os vínculos se fortaleçam  

 • Resgatar o valor da família  

• Proporcionar ideias para momentos de diversão  

• Desenvolver na criança a percepção da importância da afetividade no convívio familiar 

  

A necessidade de passar um tempo coma família nasce através do desejo de com-

partilhar experiências enriquecedoras com as pessoas que amamos. Esses momentos são 

ideais para desenvolver vínculos que podem resistir ao tempo e superar as dificuldades. 

É bom planejar atividades para aproveitar a companhia da família sempre que 

houver um momento livre. Brincar, conversar pode ser suficiente para aumentar a con-

fiança e a harmonia do lar.  

Atualmente, alguns costumes em família já não são mais tão comuns, principal-

mente porque as pessoas têm um ritmo de vida acelerado. Por isso, é importante manter 

a tradição de passar mais tempo junto às pessoas que amamos.  Por isso, pensamos em 

um projeto que busca a participação da família, que junto com as crianças realizarão 

atividades transformando os momentos e fortalecendo os vínculos familiares.  

Nessas ocasiões, serão sugeridas atividades como resgate de brincadeiras de in-

fâncias, auxílio na elaboração de rotina para as aulas online, dicas de filmes, construção 

de brinquedos com sucatas, dicas de receitas entre outras atividades divertidas onde a 

criança com um ou mais participantes, construam esses momentos, onde certamente será 

internalizado em sua memória como um momento de afetividade junto ao seu familiar.  

O lazer em família pode ser uma das melhores terapias aplicadas nos dias de 

hoje. A partir do contato de forma divertida e relaxada com seus filhos, os momentos de 

felicidade e gratidão serão ampliados no círculo familiar, tornando essa relação cada vez 

mais harmônica e sólida ao longo do tempo. Aproveite e desfrute dos momentos em 

família para criar vínculos reais e significativos. Compartilhar momentos em família é 

essencial para a educação dos filhos. 
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PROJETO CUIDANDO DE QUEM CUIDA 

 

Segundo o minidicionário Aurélio da língua portuguesa, cuidar é um verbo transitivo e 

significa ¨(...) imaginar, cogitar, julgar, supor, aplicar a atenção, o pensamento, a imaginação, 

ter cuidado, fazer os preparativos, prevenir-se, ter cuidado consigo mesmo¨. (FERREIRA,2004) 

Partindo dessa compreensão o projeto: Cuidando de quem cuida apresenta a proposta 

de cuidar das famílias dos estudantes das Classes Especiais de TEA e DMU do Centro de 

Educação Infantil 01 do Paranoá.  

A ideia desse projeto surgiu diante desse momento de pandemia e dos relatos das 

famílias que estão sobrecarregas com esse novo período. Desse modo, percebemos quantas 

mães/pais/cuidadores que se sentem sozinhos e não acolhidos por sua família, amigos, 

comunidade ou sociedade, que acabam excluindo as crianças e, consequentemente, suas 

famílias.  

Sendo assim, o projeto torna-se importante diante das necessidades das famílias em 

serem acolhidas, cuidadas e empoderadas de conhecimento, reflexões e autocuidado consigo 

mesmo.  

A família é a nossa principal aliada para que o ensino remoto alcance seu objetivo, 

reconhecemos que é um novo desafio para todos, mas com esse projeto pretendemos resgatar a 

autoconfiança e autoestima das famílias, bem como, proporcionar momentos de reflexão e de 

conhecimento a respeito das particularidades dos estudantes, os desafios que cada deficiência 

traz e os pontos a serem potencializados.  

Esse cuidado com a família reflete, consequentemente, na vida dos nossos estudantes, 

ou seja, uma família bem cuidada e acolhida terá mais condições de êxito na realização das 

atividades remotas. Tudo isso irá refletir de forma significativa na vida e no desenvolvimento 

dos nossos alunos. 

O tema inspirador cuidar, busca planejar ações pedagógicas que proporcionem 

momentos de autocuidado, relaxamento, leituras, vivências, exercícios, reflexões, entre outras, 

ampliando as possibilidades das famílias de manter uma qualidade de vida, criando assim uma 

rede de apoio e de trabalho conjunto, fortalecendo a parceria família e escola em benefício dos 

estudantes. 

PROJETO ENCONTROS PEDAGÓGICOS 
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Esse projeto é voltado aos educadores e comunidade escolar, no qual consiste em mo-

mentos de formação continuada e de autoformação. Utilizando como temas de estudos o Guia 

de Planejamento Curricular para atividades remotas (2020), Manual de Orientações Pedagógi-

cas para Atendimento Remoto na Educação Infantil (2021) e o Currículo em Movimento 

(2018). Segundo o Currículo em Movimento: 

 

Cabe ao professor dessa etapa ocupar seu lugar no desenvolvimento [...] assumindo o 

papel de um organizador do espaço educativo que tenha como principal foco o desen-

volvimento da criança por meio das atividades propostas, planejadas e ordenadas. 

(DISTRITO FEDERL. 2018, p, 78) 

 

Para tal, o professor de Educação Infantil torna-se um investigador juntamente com suas 

crianças e pares e possibilita a participação colaborativa da comunidade, bem como eventual-

mente de parceiros das áreas específicas quando desejado. 

Esses momentos de formações também são previstos nas Diretrizes de Formação conti-

nuada da SEEDF (p, 33) que prevê: 

 

A formação continuada é compreendida como atividade crítico- -reflexiva e de natu-

reza teórico-prática, que possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional dos edu-

cadores, assim como o desenvolvimento da instituição educacional. A organização 

dessa formação parte de ações pedagógicas constituídas em práticas sociais. Nesse 

sentido, a prática pedagógica na formação insere-se na prática social mais ampla, que 

envolve um conjunto de condicionantes históricos, políticos, sociais e culturais que 

não podem ser compreendidos somente pelo fazer imediato (SANTOS, 2010). 

 

Assim o Projeto Encontro Pedagógico, visa articular, coordenar e incentivar práti-

cas pedagógicas condizentes com os documentos oficiais para o atendimento às crianças nessa 

etapa da educação básica. 

Ressalta-se que esse projeto tem intuito de continuidade, acontecendo com aula re-

motas ou aulas presenciais. 

” A infância dever ser um tempo de brincadeira, pois é brincando que as crianças têm 

suas primeiras lições de vida.” 

                                                                        (autor desconhecido) 
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PROJETO: TRANSIÇÃO 

( DOS ALUNOS QUE IRÃO SAIR DA ESCOLA) 

 

Foi percebido pela E.E.A.A., juntamente com as Equipes do Paranoá, a necessidade de 

orientar os professores e a família dos alunos do segundo período desta Instituição, quanto à 

necessidade da preparação destes para o ano de 2020, pois irão para outra escola, com estrutura 

e professores diferenciados. Foi percebido que as crianças que irão sair da escola e também a 

sua família, mesmo antes do final do ano letivo, já se apresentam demonstrando insegurança, 

ansiedade ou medo, também devido ao medo do novo e da falta de orientação neste momento 

de mudança, e que para a criança, é significativa e necessária nesta fase da sua vida. A família 

também deve ser orientada. 

 

#ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR: 

 

 Relate para as crianças que elas encontrarão novos amigos; 

 Que também terão momentos diferentes e prazerosos, tais como: hora do recreio, quadra 

de esportes, festa junina, festa da família, atividades desafiadoras. 

 Terão também outros amigos de idades diferentes e que são de outras salas; 

 Terão espaços maiores para brincar e correr, explique o que é uma quadra de esportes. 

 Passar segurança para a criança, falar o melhor possível da nova escola e da nova pro-

fessora. 

 Enfatizar que no ano que vem eles irão aprender a ler e escrever, cada um a seu modo e 

a seu tempo. Enfatizar que cada um aprende do seu jeito, que ninguém é igual a nin-

guém!  

 Orientar a família da criança para que não passe insegurança para a criança, pois foi 

percebido que as mães demonstram insegurança quando seus filhos saem desta escola, 

pois em nossa escola as mães percebem um ambiente mais acolhedor de toda comuni-

dade escolar, também devido às crianças estarem na mesma faixa etária. Dentre outros 

motivos. 

 Para as crianças que apresentam dificuldade de adaptação ou com diagnóstico de TEA 

– Transtorno do Espectro Autista ou DMU – Deficiências Múltiplas, vamos pedir à fa-

mília, juntamente com a professora, a Equipe de Apoio e o aluno, para fazermos uma 

visita na nova escola, ainda este ano, para reconhecimento do ambiente, devendo ser 
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anteriormente agendado na nova escola. Assim que for deferido a nova escola para o 

aluno marcaremos a data. 

 

#ORIENTAÇÕES PARA A FAMÍLIA: 

 Passar segurança para a criança deste o primeiro dia de aula; 

 Elogiar a nova escola e a nova professora; 

 Acolher a criança e planejamento de atividades que englobem o brincar; 

 Acompanhar a semana de adaptação na nova escola e compreender que faz parte do 

processo o choro e desapego, mesmo que já tenha demonstrado boa adaptação no CEI. 

 Não demorar a pegar a criança na escola, principalmente nos primeiros dias de aula, 

esta situação causa insegurança em demasiado na criança. Foi percebido que mesmo 

que a criança esteja bem adaptada ao ambiente escolar, a demora em ir buscá-la causa 

grande insegurança e baixa autoestima. 

 

 

PROJETO CEI NA REDES 

 

A era digital em que vivemos revolucionou a forma como nos comunicamos. A rapidez 

conseguida por meio da tecnológica proporciona o acesso em tempo real a informações do 

mundo inteiro.  

E as redes sociais são as principais responsáveis por isso, nossa proposta é utilizá-la para 

um maior alcance das informações de ações que serão realizadas pela escola.  

 

 

 

13. COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Os momentos de coordenação coletiva são oportunidades para que os professores 

exponham suas experiências e busquem na coletividade soluções para eventuais dificuldades 

em sala. São oportunidades para relatar experiências bem sucedidas, discutir e planejar o que 

será realizado em sala. Sabe-se que os momentos de troca são de grande riqueza para todos. 
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Às quartas-feiras serão utilizadas para formação continuada dos docentes do CEI via 

google Meet. Os temas serão sugeridos tanto pela Coordenação Pedagógica quanto pelos 

próprios professores.  

A formação continuada poderá ser realizada por convidados externos à escola, pelas 

próprias coordenadoras pedagógicas, pelo serviço especializado de atendimento à 

aprendizagem e pelos professores, no intuito de compartilhar experiências bem sucedidas em 

sala de aula, temas inovadores e de interesse coletivo. 

 

ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

A Valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são fundamentais para a 

construção de uma educação de qualidade. Sendo assim, cabe registrar como o CEI 01 

Paranoá, atua neste sentido:  

 

●Garantia dos espaços de escuta e acolhimento de necessidades, dúvidas, críticas e sugestões 

nas Reuniões Coletivas e em outros momentos;  

 

●Valorização do espaço das coordenações individuais e coletivas para trocas de experiências e 

estudos;  

 

●Incentivo à participação nos cursos ofertados pela EAPE, seminários e congressos da SEDF, 

das universidades e outras instituições educacionais;  

 

●Reconhecimento de saberes das profissionais da própria equipe que se tornarão formadoras 

das colegas contribuindo na atuação pedagógica;  

 

●Formação de parcerias com estudiosos (as) e pessoas de referência em temáticas e questões 

pedagógicas relevantes demandadas pela equipe pedagógica para desenvolver seus trabalhos;  

 

●Efetivação de planejamentos coletivos e colaborativos com participação de todas; 
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● Oportunização de conversas individualizadas para escuta de demandas individuais, 

construções de possibilidades com cada profissional;  

 

●Construção de possibilidades pedagógicas para mediação de conflitos;  

 

●Divulgação das lives e textos para estudos durante o período de teletrabalho;  

 

●Compartilhamento das Portarias, Decretos e Leis de interesse, referentes ao que orienta o 

nosso trabalho, para ciência e análise da equipe pedagógica;  

 

●Garantia de espaços de discussão e reflexão sobre pautas da categoria das professoras;  

 

●Valorização da participação da unidade escolar nas mobilizações, reuniões, frentes de ação do 

Sindicato dos Professores pelos representantes sindicais;  

 

●Participação junto ao Fórum de Educação Infantil;  

 

●Celebração da conclusão de projetos e ações;  

 

●Busca de espaços fora da escola para refletir sobre o trabalho pedagógico, realizar 

coordenações coletivas, realizar reuniões de avaliação e, inclusive, aproveitar momentos de 

confraternização;  

 

●Contratações para melhorias de serviços ofertados aos profissionais pela própria escola já que, 

muitas vezes, os serviços da SEDF são insuficientes;  

 

●Construções e melhorias no espaço físico buscando promover o bem-estar e contribuir na 

qualidade do trabalho com mudanças de sala, reformas, pinturas, móveis, etc;  

 

●Propostas para o período de teletrabalho: organização de espaços virtuais com dispositivos 

específicos para acolhimento, estudo, troca de experiências a partir das demandas da equipe. 
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FAMÍLIA E ESCOLA – PARCERIA QUE DEU CERTO! 

 

 

14. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação na Educação Infantil inclui a avaliação da aprendizagem e do 

desenvolvimento. É responsabilidade da escola. O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, preconiza que: “a 

avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. 

Assim sendo, a avaliação das crianças tem como referência os objetivos do projeto 

político pedagógico da instituição e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias, 

muito menos uma prática para avanços de estudos. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 05/2009) explicitam que as pré-escolas devem 

elaborar e aplicar formas de avaliação que apreciem o acompanhamento da organização do 

trabalho pedagógico e o desenvolvimento da criança: 

Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, isto é, tomando as 

crianças concretas, em suas histórias de vida, seus ambientes sociais e culturais e co-construtoras de 

um processo dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal e social. Variados devem ser os registros, 

tais como a escrita, a gravação de falas, diálogos, fotografias, vídeos, os trabalhos das crianças etc. As 

professoras anotam, por exemplo, o que observam, as impressões e ideias que têm sobre 

acontecimentos; descrevem o envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as interações 

entre as crianças etc. E usam esses registros para refletir e tirar conclusões visando aperfeiçoar a 
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prática pedagógica (Grupo de Trabalho- Educação Infantil: Subsídios para construção de uma 

sistemática de avaliação, 2012: 14). 

 

A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não em comparação a seus 

pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do 

conhecimento, o desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses, guias 

primordiais do planejamento e das práticas pedagógicas. O olhar sensível, a observação e o 

registro sistemáticos e o cuidado na escolha das intervenções pedagógicas que produzem 

aprendizagens são fundamentos de uma avaliação formativa. 

A avaliação das crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá se 

dará principalmente pela observação sistemática no momento da rodinha, da história, das 

brincadeiras de pátio, no parque, na brinquedoteca, no refeitório,  nas brincadeiras coletivas e 

livres, nas atividades de mesa com brinquedos, jogos, desenhos, colagens, etc., exposição das 

produções pelas crianças e do  Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral 

- RDIA, este terá sua finalização semestral, porém sua elaboração é diária. 

Temos que considerar que nesta etapa se faz presente, de maneira forte e determinante, 

a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. Esta avaliação 

possibilita a observação das suas manifestações de aprendizagem e progresso. Orienta-se ainda 

que a avaliação deva ser formativa, possibilitando que as crianças acompanhem suas conquistas, 

suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu aprendizado, e ao professor que 

compartilhe com elas seus avanços e possibilidades de superação de suas dificuldades. 

Neste sentido os professores do CEI utilizam-se de alguns instrumentos de avaliação 

formal que os auxiliarão a compor o RDIA: 

 Sanfona do grafismo – que pretende compreender a trajetória expressiva da 

criança a partir do desenho da criança e da evolução do seu grafismo; os professores retiram 1 

(uma) atividade de desenho livre por mês para ao final do ano conseguirem visualizar a 

evolução do grafismo da criança. As atividades devem ser realizadas com lápis de cor ou giz de 

cera. Perceber que a criança passa por fases do desenvolvimento do grafismo como: rabiscação, 

células, garatujas, figuras isoladas, cenas simples e cenas completas. 

 Conselho de Classe – são reuniões agendadas para as coordenações coletivas 

que visam à discussão e avaliação do trabalho desenvolvido em sala de aula, ao longo do 

semestre. Nestes momentos os professores podem observar entre seus pares como andam as 
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aprendizagens das crianças do CEI e refletir sobre as suas aprendizagens. Visa promover uma 

reflexão crítica sobre o fazer pedagógico e promover trocas de saberes entre os profissionais da 

escola. 

 Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – RDIA -

é de responsabilidade do docente que responde pela turma que ministra. A colaboração de outros 

profissionais será bem-vinda para qualificação do que se procura registrar. Ele não substitui o 

diário de classe, complementa-o, é obrigatório. Precisa conter elementos da avaliação 

diagnóstica observados pelo docente, as aprendizagens evidenciadas e aquelas dificuldades 

percebidas devem ser descritas na primeira parte deste documento. Em seguida, devem-se 

apresentar as estratégias utilizadas ou as intervenções conduzidas para sanar as dificuldades 

encontradas. Por fim, apresentam-se resultados dessas intervenções e outras orientações que se 

fizerem necessárias para que o RDIA seja utilizado de maneira formativa. Não se permite neste 

documento o uso de rótulos, expressões constrangedoras e outras que dizem respeito à avaliação 

informal quando conduzida sob intenções de exclusão ou punição. Também alertamos para que 

não ocorram relatos ou termos desabonadores destinados às famílias, as condições sociais e 

outras que não servirão para qualificar o processo de ensino e de aprendizagem. 

Quanto à avaliação institucional do Projeto Político Pedagógico, será realizada de forma 

contínua ao longo do desenvolvimento do mesmo de forma a proporcionar uma ação-reflexão-

ação das práticas educativas para, ao se detectar problemas, levar alternativas para enfrentá-los. 

Tudo em processo permanente de reflexão e discussão pelo diálogo construtivo para que 

juntos possam alcançar os objetivos propostos. 

Pois, de acordo com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal – Educação Infantil 04 e 05 anos (2008), todo processo avaliativo: 

 

[...] deve fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo em que observa, registra e identifica, também aponta orientações ara 

uma retomada de caminho, de planejamento, de objetivos e/ou conteúdos; enfim, ele contribuirá para reflexões significativas sobre as 

condições de aprendizagem e sobre todo o processo didático-pedagógico. 

 

 

 

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

   

Um Projeto Pedagógico não é um documento acabado e livre de ações desnecessárias. 

Pelo contrário, está sempre em construção, necessitando ser avaliado constantemente. E este 

documento será discutido sempre que possível nas reuniões pedagógicas, com o objetivo de 
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acrescentar projetos e ações necessárias para que a missão do Centro de Educação Infantil 01 

do Paranoá seja alcançada. 

 

Às quartas-feiras serão momentos para que professores, coordenadores, SEAA, Sala de 

Recursos e direção estudem o Currículo em Movimento da Educação Infantil fazendo sempre 

uma relação com o PPP da escola. Ao final do segundo semestre, será realizado uma reunião de 

pais para uma avaliação do PPP, a fim de que todos expressem suas opiniões em relação ao que 

foi desenvolvido na escola e dê sugestões do que pode ser acrescentado ao documento para o 

ano letivo de 2021. 

 

Como indicadores de acompanhamento e avaliação elencamos: 

 Pesquisa de opinião com a comunidade escolar; 

 Acompanhamento constante nas coordenações coletivas sobre a implementação 

do PPP; 

 Feedback das coordenadoras sobre implementação do PPP; 

 Acompanhamento dos instrumentos de avaliação do CEI 01; 

 Feedback do Conselho Escolar; 

 Desenhos das crianças sobre o ambiente escolar. 
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17.  PLANOS DE AÇÃO 
 

 

PLANO DE AÇÃO 2021 – COORNENAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter os espaços de 

uso coletivo 

organizados para um 

melhor aproveitamento 

dos materiais e 

espaços. 

Organização dos 

espaços de uso 

coletivo. 

Organizar os espaços de 

uso coletivo: depósitos 

de materiais, armários 

de jogos, armário de 

livros, brinquedoteca, 

sala de vídeo. Organizar 

os horários das 

atividades, permitindo 

um tempo maior de 

atividades fora de sala. 

Diariamente, durante 

o uso dos espaços e 

materiais. 

 

 

 

Coordenadoras Durante todo o ano. 

Incentivar e estimular a 

formação continuada 

durante as 

coordenações. 

Formação continuada 

nas coordenações. 

Selecionar e preparar 

materiais para os 

encontros durante as 

coordenações. 

Nas ações da prática 

pedagógica diária e 

nas coordenações. 

Coordenadoras e 

Supervisora 

pedagógica. 

Durante todo o ano, nas 

quartas-feiras. 

Documentar 

estratégias e decisões 

tomadas pelo corpo 

docente para consultas 

posteriores. 

Registro das 

coordenações. 

Registrar as 

coordenações por meio 

de fotos e atas. 

Registro das atas. Coordenadoras Durante todo o ano, nas 

quartas-feiras. 

Acompanhar e auxiliar 

os professores nos 

planejamentos 

coletivos. 

Planejamentos de aula 

de acordo com o 

Currículo da Educação 

Infantil e o PPP da 

escola. 

Programar e realizar 

momentos de 

planejamentos 

coletivos. 

Durante o 

planejamento e na sua 

execução.  

Coordenadoras Durante todo o ano, nas 

quartas-feiras. 
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Auxiliar o professor na 

busca de estratégias 

para sanar dificuldades 

de comportamento e 

aprendizagem em sala 

de aula. 

Diminuir as 

dificuldades de 

aprendizagem e 

comportamento. 

Organizar momentos 

para troca de 

experiências e busca de 

estratégias com o 

objetivo de sanar 

dificuldades em sala. 

Pesquisar materiais e 

recursos e metodologias 

diferenciadas. 

Em conversas durante 

as coordenações e nos 

resultados das 

avaliações 

Coordenadoras e 

supervisora pedagógica 

e Equipe SEAA. 

Durante todo o ano. 

Incentivar a 

participação dos 

professores em todas as 

ações pedagógicas 

promovidas pela 

SEEDF. 

Formação Continuada 

e Conhecimento das 

atividades 

desenvolvidas pela 

SSEDF. 

Comunicar e incentivar 

a participação dos 

professores. 

Durante as conversas 

de coordenação e na 

prática diária. 

Supervisão e 

coordenação. 

Durante todo o ano. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2021 – GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Oferecer aos 
educandos um 
ambiente acolhedor e 
facilitador da 
aprendizagem. 

Ambiente acolhedor e 
facilitador de 
aprendizagem. 

Conscientizar os 
professores da 
necessidade de um 
ambiente acolhedor e 
de salas de aula 
adequadas à 
aprendizagem. 
Planejamento de ações 

Observação dos 
professores e demais 
funcionários da escola 
em relação a 
resistência das 
crianças para 
permanecer na 
escola. 

Ambiente acolhedor - 
todos os funcionários da 
escola. 
Ambiente facilitador de 
aprendizagem – 
professores. 

Durante todo o ano, 
mas em especial na 
semana de inserção. 
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para receber as 
crianças, em especial na 
semana de adaptação.  

Promover a 
participação da família 
no processo de ensino-
aprendizagem. 

Participação efetiva da 
família na escola. 

Promover reuniões com 
a participação dos pais, 
festas com participação 
de toda a família. 
Manter a comunicação 
com a família por meio 
da agenda individual da 
criança e por telefone 
por meio de linha de 
transmissão. 

Análise do 
quantitativo de pais 
presentes em 
reuniões, festas e 
demais eventos 
realizados na escola. 

Direção, coordenação, 
equipe SEAA e 
professores. 

Durante todo o ano. 

Permitir aos 
educandos 
aprendizagem e 
vivências fora do 
ambiente escolar. 

Enriquecimento 
cultural. 

Promover passeio a 
teatros, cinemas, 
exposições e parques. 

Conversas coletivas 
após os passeios. 
Desenhos em relação 
a atividade 
desenvolvida. 

Direção, coordenação e 
professores. 

Durante todo o ano, 
em datas 
programadas. 

Proporcionar aos 
professores 
conhecimento do 
Currículo e discussão 
sobre o mesmo. 

Explorar o tema 
Infância, 
Conhecimento dos 
Direitos de 
Aprendizagem, dos 
Campos de 
Experiências e do 
Currículo da Educação 
Infantil. 

Apresentações e 
discussões sobre 
Infância, os Direitos de 
Aprendizagem, os 
Campos de 
Experiências e do 
Currículo da Educação 
Infantil nas 
coordenações 
pedagógicas.  

Durante as 
coordenações e 
planejamentos 
coletivos. 

Coordenadores, direção e 
professores. 

Durante as 
coordenações 
coletivas. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Diminuir a 
infrequência dos 
alunos e saber o 
motivo que levam as 
crianças a faltarem. 

Manter a frequência 
dos alunos. 

Manter contato com 
as famílias sempre 
que as crianças 
faltarem por mais de 
três dias consecutivos. 

Final de cada 
bimestre. 

Chefe de secretaria e 
Supervisora 
pedagógica. 

Durante todo o ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 – GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Desenvolver 
atividades que 
priorizem a Gestão 
Participativa de todos 
os segmentos da 
Comunidade Escolar. 
Estreitar as relações 
entre direção, 
professores, 
funcionários e 
membros do 
Conselho Escolar. 
Incentivar a 
participação dos pais 
em reuniões e dias 
letivos temáticos 

Estimular a 
participação de toda 
a comunidade 
escolar em ações 
para o processo de 
tomada de decisões 
e eventos 
proporcionados pela 
escola. 

Marcar reuniões de 
pais. 
Promover debates e 
discussões com toda a 
comunidade escolar 
sobre o PPP da escola 
para definir a escola 
que temos e a escola 
que queremos, 
colaborando com 
sugestões de 
melhorias nos 
aspectos 
administrativos, 
pedagógicos e 
financeiros. 

Reuniões e conversas 
no encontro com pais 
e responsáveis. 

Direção, professores e 
pais. 

A cada bimestre ou 
quando surgir 
necessidade de 
informar sobre algum 
projeto a ser 
desenvolvido na 
escola. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 – GESTÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Envolver os 
profissionais da escola 
na construção e 
execução do PPP. 

Um PPP elaborado e 
desenvolvido por 
todos. 

Promover encontros 
em grandes e pequenos 
grupos para elaborar, 
implementar e avaliar o 
PPP. 

Durante os encontros. Direção e comissão do 
PPP. 

Encontros periódicos 
durante todo o ano. 

Levar ao 
conhecimento dos pais 
o PPP oportunizando a 
participação de toda a 
comunidade escolar 
na construção do 
mesmo. 

Família dos alunos 
conhecedores e 
atuantes no PPP. 

Promover reuniões no 
ano para apresentação 
do PPP as famílias. 
Avaliação do PPP por 
parte da família. 

Durante as reuniões. Direção. Duas vezes ao ano. 

Valorizar as relações 
na escola. 

Relacionamento de 
respeito entre os 
funcionários da escola. 

Promover momentos 
para interação e 
fortalecimento de 
vínculos. 

Nos relacionamentos 
do dia a dia.  

Direção. Durante todo o ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 – GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Otimizar a utilização 
dos recursos 
financeiros com a 
participação de toda a 
comunidade escolar. 
Adquirir 
equipamentos de som 
em toda a escola. 
Visando o bem estar 
das crianças autistas 
em especial. Para o 
usar o som ao invés de 
sirene. 
Adquirir em 
consonância com a SE 
câmeras de vídeo para 
monitorar as ações 
externas do 
estabelecimento de 
ensino, para 
prevenção de roubos 
e vandalismo contra o 
patrimônio público.  

Utilizar os recursos 
recebidos através das 
verbas do PDAF e 
PDDE, de acordo com 
as necessidades da 
escola – pedagógicas, 
administrativas, 
obedecendo a 
legislação vigente 
quanto a sua 
aplicação. 
Realização de festa 
junina, bazares e festa 
da família para 
aquisição de recursos 
a fim de realizar 
passeios educativos e 
realização de festejos 
em prol dos alunos 
(semana da criança. 
Aquisição de 
equipamentos 
eletrônicos. 
Aquisição de câmeras 
de vídeo. 

Convocar os 
membros do 
Conselho Escolar e 
APM para reuniões a 
fim de discutir, 
deliberar e 
acompanhar a 
utilização dos 
recursos financeiros 
recebidos. 
Discutir e identificar 
com a comunidade 
escolar as 
necessidades da 
escola em todos os 
seus aspectos. 
Apresentar 
prestação de contas 
de forma 
transparente onde 
todos possam 
conferir onde foram 
aplicados os 
recursos. 

Acompanhamento 
por parte de toda a 
comunidade escolar 
de todas as ações por 
meio de supervisão e 
controle. 

Direção, professores, 
servidores, pais, 
conselho escolar. 

Durante a aplicação e 
prestação de contas 
dos recursos 
recebidos- durante o 
ano. 

 

 



 

8 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2021 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter o espaço 
físico da escola 
adequado para 
atender os alunos. 
Conservar os 
ambientes limpos e 
arejados 

Espaço físico da 
escola conservado. 

Solicitar sempre que 
necessário 
manutenção e limpeza 
do espaço escolar 
(poda de árvores, 
manutenção elétrica). 
Organizar escalas 
entre os funcionários 
(conservação e 
limpeza) para que 
todos os ambientes da 
escola sejam 
atendidos. 

Observação e uso 
diário. 

Direção. Durante todo o ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 – ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional  

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:    Walmirene Barriolo Monção                             Matrícula: 243009-6                 Turno: Matutino  

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustenta-

bilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvi-

mento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

METAS: 

 

 Estruturação do espaço físico. 

 Organização dos instrumentos de registros. 

 Promoção da identidade do trabalho da Orientação Educacional. 

 Planejamento coletivo ( participação no PP da Unidade Escolar, elaboração do Plano de Ação, articulação de ações e projetos, etc ) 

 Intervenção e acompanhamento de profissionais da educação e demais instituições  
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TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 
 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

   

EIXO DE AÇÃO  

 

PERÍODO DE EXE-

CUÇÃO 

 

Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. Diver-
sid. 

Ed. Sus-
tent. 

Integração Ori-

entação Educa-

cional /Escola 

X   • Organizar o espaço físico. 
• Elaborar formulários, instrumentos de registros e ro-
tina de arquivamento 
• Estabelecer comunicação ativa e atualizada com a co-
munidade escolar a respeito das ações da Orientação Edu-
cacional  
• Apresentar a Orientação Educacional à comunidade b 
vescolar. 

Implantação da Orientação 

Educacional 
 

Promoção da 

Identidade do 

Trabalho da 

Orientação 

Educacional 

   

 Estabelecer comunicaça o ativa e atualizada com a 
comunidade escolar a respeito das aço es da Orientaça o 
Educacional 
 Apresentar a Orientaça o Educacional a  comuni-
dade escolar. 

Ações Institucionais  

Organização 
dos 
Instrumentos 
de Registros  

   

• Agenda Semanal das Atividades. 

• Livro Ata da Orientação Educacional. 

• Registro de acompanhamento individual e cole-

tivo. 

• Registro do planejamento a partir do Plano de 

Ação da Orientação Educacional. 

• Ficha de encaminhamentos externos e outras 

elaboradas e atribuídas a ação do(a) Peda-

gogo(a) - Orientador(a) Educacional 

• Solicitação de comparecimento do Responsável 

à Unidade Escolar. 

Ações Institucionais  
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• Termo de Compromisso direcionado aos pais 

e/ou estudante. 

• Registro do Conselho de Classe. 

• Rotina de arquivamento dos relatórios produzi-

dos pela Orientação Educacional e de documen-

tos que devam constar na pasta do estudante na 

Secretaria Escolar. 

• Criação e manutenção de arquivos para registro 

de atendimento realizado junto ao estudante, 

professor, equipe pedagógica, direção. 

  

Organização do 
Trabalho 
Pedagógico 

   

 Participação na construção coletiva d Proposta Pe-

dagógica da Unidade Escolar 

Ações Institucionais  

Cidadania     Atender individualmente os professores. 

 Promover a análise reflexiva e diálogo problematiza-

dor da convivência escolar. 

 Contribuir com as coordenações coletivas. 

 Realização de ações integradas com os professores. 

Ações Pedagógicas Junto 

aos Professores 

 

    

Cidadania     Acompanhar individualmente o estudante 
 Subsidiar a organizaça o do trabalho escolar e a ro-
tina de estudo. 
 Contribuir com a promoça o, garantia e defesa dos 
direitos da criança e adolescente. 
ENSINO REMOTO 
 Mapeamento de alunos que na o esta o realizando as 
atividades e/ou na o esta o tendo nenhum contato com a 
escola. 
 Sistematização dos dados do mapeamento para a 
realização da busca ativa destes alunos acima citados. 
 Acompanhamento/ Acolhimento dos estudantes de 
forma remota. 
 

 

 

Ações Pedagógicas Junto 

aos Estudantes 
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Integração 
Família/Escola  
Cidadania 

   

 
• Contribuir na construção e no fortalecimento 

da parceria família-escola 
• Informar e Orientar a família sobre o Sistema 
• de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente e de serviços de apoio social. 
• Acolher as famílias e, ou responsáveis,  
• mediando as situações-problema/desafios  

apresentados. 
 

ENSINO REMOTO 
 Acompanhamento/ Acolhimento das  familias por 
meio de ligações telefônicas e via whatsapp e, em 
alguns casos, de forma presencial 
 Projeto Momentos em Familia 
Objetivo:  
- Propiciar à criança e seus familiares  e as pessoas que a 

rodeiam, atividades lúdicas e divertidas, que despertem 

dentro do seu convívio familiar a interação, trabalhando a 

importância desses momentos. 

 

-Ações Junto às Famílias  

 

 

 

 

    

Integração 
Família/Escola  
Cidadania 

   

• Mapear as instituições e os parceiros da rede de 

Promoção, Garantia e Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, preferencialmente, no 

território local 

• Coordenar ações e projetos com os parceiros 

da Rede de Proteção Social. 

Ações em Rede  

    

Desenvolvi-

mento de Com-

petências Soci-

oemocionais 

   

- Postagem de textos  e vídeos 
pedagógicos/informativos  na plataforma  Google 
Classroom em parceria com a Sala de Recursos e a 
EEAA. 

- Ações em Rede.  
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

Estabelecer a avaliação por cada meta apontada 
 

Levantamento da participação dos estudantes à partir de instrumento diagnóstico 
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PLANOS DE AÇÃO DO SERVIÇAO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

UE:  CENTRO DE EDUCAÇA O INFANTIL Nº1 – PARANOA                 Telefone: 3901-7557 

Diretor(a): Raquel Gomes Mendes     Vice-diretor(a): Jociane Fernandes de Paiva Maciel 

Quantitativo de estudantes: 650     Nº de turmas: 35 Etapas/modalidades:  1º Perí odo, 2º Perí odo, Classe Especial de TGD e 

DMU, Educaça o Precoce. 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos (x) Orientaça o Educacional (x) Sala de Apoio a  Aprendizagem (x) Outro: ________________ 

EEAA: Pedagoga (o) Glaydes da Cunha Melo de Oliveira               Psico loga (o) : na o tem este profissional 

 
Eixos sugeridos: 

1. Coordenaça o Coletiva 
2. Observaça o do contexto escolar 
3. Observaça o em sala de aula 
4. Aço es voltadas a  relaça o famí lia-escola 
5. Formaça o continuada de professores 
6. Reunia o EEAA 
7. Planejamento EEAA 
8. Eventos 
9. Reunia o com a Gesta o Escolar 
10. Estudos de caso 
11. Reunio es bimestrais com a famí lia 
12. Projetos e aço es institucionais.



 

 

 

 

 

1 

 

                                                                                Eixo: Observação em sala de aula 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Diversos alunos 
encaminhados  

 

Observar o contexto da sala de 
aula; conhecer a metodologia 

de trabalho do professor; 
identificar os processos 

avaliativos utilizados com a 
turma; conhecer os motivos 

dos encaminhamentos 

Combinar com a 
professora a 
intervenção; 
interagir com 
estudantes; 
registrar as 
observações 

Com 
autorização 

prévia da 
professora 

Pedagoga EEAA 
 

A atividade 
ocorrerá no dia 

programado 
para observação 

e avaliação 
pedagógica. 

 
 
 

Eixo: Observação do contexto escolar- Coordenação Coletiva, Projetos e ações. 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Assessoria ao trabalho 

coletivo  
 

Reflexão junto ao corpo 
discente da instituição 

educacional, de como estes 
planejam, executam e avaliam. 

Acompanhamento do 
processo de ensino 

aprendizagem. Intervenções 
nas situações de queixa 

escolar. 
 

Acompanhamento 
do planejamento. 

Nas coletivas  

Pedagoga EEAA 
Supervisora 
pedagógica 

 

A avaliação ocorrerá 
durante todo ano 

letivo. 
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Eixo:  Relações voltadas à relação família escola 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Direcionamento à 
família de intervenções 

junto ao professor-
aluno e a família. 

  
 

Integração e comunicação da 
escola com a família. 

 

Participação e 
acolhimento da 
família; 
encaminhamentos, 
quando 
necessários. 

Nas 
convocações 
ou quando se 

fizer 
necessário. 

Pedagoga EEAA 
 
 

Através da 
devolutiva. 

Reuniões bimestrais 
com a família 
(Conselho de 

Classe). 

 
 
 

Eixo: Formação Continuada de Professores, projetos e ações institucionais. 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Auxílio aos professores 
para conhecimentos da 
Educação Infantil. 

 Explanação sobre a 
Sanfona do Grafismo: 

método avaliativo. 
Formação com a escola: 
Semana da Pessoa com 

Deficiência. 

  Conhecimento sobre os 
métodos avaliativos e projetos 

para intervenções e troca de 
experiências. 

 
Auxílio ao professor. 

 
Mapeamento Institucional. 
Construção do Plano de Ação. 
Queixa escolar dos 
professores. 

Explanação, 
reuniões, 

momentos de 
estudos. 

Nas coletivas  

Pedagoga EEAA 
 Sala de Recurso 

Orientação Educacional 
 

A atividade ocorrerá 
durante no início do 
ano letivo e durante 

todo ano letivo. 
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Apresentação das 
atribuições das Equipes 

de Apoio. 
Projeto: Trabalhando 

as Emoções! 
Dinâmicas de grupo  
nas coordenações de 
acordo com a 
necessidade percebida. 
Assessoramento aos 
alunos da Sala de 
Recurso. 

 
 
 
 

Acompanhamento pedagógico.  
 
 
 
 
 
 
 

Eixo: Reunião da E. E.A.A, Reunião com a Gestão Escolar, Planejamento, Eventos, Estudos de Casos. 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Reunião às sextas-
feiras, reunião com a 
Equipe Gestora, 
participação do 
planejamento, eventos 
de acordo com a 
programação da escola, 
Estudos de Casos para 

Participação junto ao corpo 
discente da instituição 

educacional, para construção 
do planejamento, avaliação 

das necessidades de Eventos. 
Estudo de Casos para 

direcionamento dos alunos. 
 

Acompanhamento 
do planejamento, 

participação 
efetiva nos Eventos 
e Estudos de Casos. 

Nas coletivas 
e quando 

necessário, 
durante todo 
o ano letivo. 

Pedagoga EEAA 
E demais profissionais 

envolvidos. 
 
 
 
 
 

Devolutiva as pais e 
professores. Avaliação 
com a Equipe Gestora. 
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as crianças especiais e 
Estudo de Casos 
Omissos. 
Elaboração do RIDE. 
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PLANO DE AÇÃO - AEE: SALA DE RECURSOS 2021 

 

 



Professora: Marcia Abreu Matricula:204823-x 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A construção de uma sociedade inclusiva exige reflexões, adaptações e flexibilidades 

de ideias e de práticas. Assim, a fim de subsidiar esse processo, a Educação Especial na 

Perspectiva da Inclusão, tendo como objetivo continuar o apoio e o suporte aos professores, 

famílias e toda comunidade escolar e, visando ofertar as ações do atendimento educacional 

especializado às crianças com deficiência, mesmo em um período de adversidade mundial fez-

necessário reinventar, recriar, buscar e realizar um o AEE com maior vínculo entre família e 

escola/professor para que assim acontecesse de fato um aprendizado. 

 

Eu, enquanto professora do AEE, senti-me desafiada a buscar uma proposta de 

atendimento pedagógico atraente e dinâmica para oferecer a continuidade dos atendimentos às 

crianças da Educação Infantil do CEI-01 do Paranoá. O Atendimento Educacional 

Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação de todos os alunos, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o 

dia a dia escolar em sala de aula, mesmo que virtual, porém, vale lembrar, que elas não 

substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, 

buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes, e participativas no mundo 

que vivemos. 

Portanto, a proposta de uma educação inclusiva em tempos de pandemia, coloca-nos 

frente a mais este grande desafio: novas formas de aprender e ensinar. 

 

 

“A escola tem que ser esse lugar em que as crianças têm a 

oportunidade de ser elas mesmas e onde as diferenças não são 
escondidas, mas destacadas.” (Mantoan) 
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OBJETIVOS 
 

Devido a Pandemia da Covid- 19 e de acordo com o Decreto nº 41.841 de 26 de fevereiro 

de 2021 as aulas na Secretaria de Educação do Distrito Federal estão acontecendo de forma remota. 

E de acordo com esse cenário a proposta do AEE em situação emergencial será: 

❖  Orientações gerais às famílias para manutenção das habilidades do ambiente escolar, 

conforme o perfil das crianças. 

❖ Alinhamento das necessidades educacionais específicas e estratégias junto 

às famílias; 

❖ Articulação com o professor do regente e equipe de coordenação pedagógica; 

❖ Envio de estratégias de estimulação podendo ser atividades, vídeos, jogos, 

aplicativos dentre outros, conforme o perfil da criança; 

❖ Realizar adequações, conforme os retornos realizados com as famílias, quando neces-

sário; 

❖ Manutenção do vínculo para favorecimento do processo de aprendizagem por meio da 

continuidade da orientação familiar; 

❖ Conforme o perfil do educando, o envio de sugestões de tarefas práticas, de aplicativos, 

das plataformas de aprendizagem, vídeos e/ou atividades; 

❖ Escuta especializada na tentativa de compreensão do contexto atual e orientação para 

estruturação de nova rotina de aprendizagem, construção conjunta família e escola; 

❖ Desenvolver diferentes atividades com os alunos complementando e/ou suplementando 

a formação dos mesmos, através da Sala de Recursos, mediando para terem cada vez 

mais autonomia e independência participando de todos os projetos desenvolvidos na 

Instituição de Ensino mesmo que de modo virtual. 
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METODOLOGIA 

 

A Sala de Recursos do CEI-01 do Paranoá é generalista e atende atualmente 22 crianças 

com diversas deficiências e TEA. Devido ao delicado momento da pandemia, precisamos nos 

reorganizar. Busquei conversar com as famílias para identificar quais recursos tecnológicos 

dispunham. Minha ideia era elaborar uma proposta pedagógica de atendimento condizente com 

as possibilidades das crianças, levando em consideração as condições de acesso à internet, 

computadores e celulares. A partir do contato que tive com os familiares dos crianças, 

resolvemos em um encontro virtual pelo GOOGLE MEET que seria melhor iniciarmos por 1 

atendimento virtual semanal, 2 atividades postadas na plataforma google classroom e com 

diversas atividades individualizadas específicas à cada criança e. Além de continuar 

explorando competências do currículo em movimento da SEEDF, as atividades contam com a 

participação dos familiares e permitem que o vínculo entre aluno, escola e docente permaneça.            

As vivências propostas sempre em consonância com as que estão sendo vivenciadas na 

instituição de ensino (CEI-01), e valorizando o aspecto lúdico da criança, pois a brincadeira 

está presente no universo infantil, sendo um ótimo caminho para que possamos atingir os 

objetivos. Assim como também visamos explorar os recursos tecnológicos, pois existem vários 

materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras o importante do trabalho é identificar 

e eliminar dificuldades de aprendizagem e fortalecer as potencialidades de cada um. As 

famílias são as responsáveis por mediar o processo nesse momento. 
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RECURSOS 

 

● Celular 

● Computador 

● WhatsApp 

● Google classroom 

● Google Meet 

● Canva 

● Inshot 

● Livros de Histórias diversos 

● Youtube 

● wordwall 

● Massa de modelar ou argila 

● Materiais como: tesoura, lápis, pincéis, 

● Materiais reciclados 

● Jogos Pedagógicos; 

 

 

 

 

 

 

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!” 

Paulo Freire 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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O QUE ESPERAMOS 

 

 

A inclusão é um direito antes, durante e depois da pandemia, assim espera-se que as 

crianças com deficiência possam e ter uma melhor vivência, podendo compreender melhor a 

rotina escolar. Também se espera, poder construir junto com os professores de turma, que 

possuem crianças com deficiência a elaboração de estratégias de planejamento individual e 

coletivo, avaliação e a adequação curricular para que se possamos acompanhar melhor o 

desenvolvimento destes alunos, vendo seu crescimento individual, respeitando suas 

necessidades, diferenças e potencialidades. O trabalho ao longo do ano de 2021 será 

acompanhado pela equipe gestora e supervisão pedagógica, e sempre procurando parcerias com 

os professores de turma e familiares, visando o melhor desenvolvimento das crianças atendidas. 

Realizando encontros com as famílias a cada bimestre para avaliação das estratégias 

pedagógicas (por enquanto virtualmente).  

A Sala de Recursos visa atender os alunos com necessidades educacionais especiais, 

garantindo a TODOS os alunos o direito de receber uma educação de qualidade, para que 

possam conviver na escola e na sociedade, de forma participativa e atuante, vivendo e 

respeitando as diferenças no nosso dia a dia. A avaliação educacional, enquanto um processo 

dinâmico que considera tanto o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às 

possibilidades de aprendizagem futura, configura-se em uma ação pedagógica processual e 

formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, 

prevalecendo nessa avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções 

pedagógicas do professor. A avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais 

deve ser elaborada através de Relatório Descritivo pelo professor da classe comum e do 

professor do Atendimento Educacional Especializado, considerando todos os aspectos do 

desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. A avaliação final deve conter a indicação de 

permanência ou avanço nos diversos níveis de ensino, estabelecendo consenso entre os 

professores, a equipe diretiva e a família dos alunos envolvidos. A proposta de avaliação do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) será através de registros e anotações diárias do 

professor, relatórios e arquivos de atividades dos alunos, em que vão relacionando dados, 

impressões significativas sobre o cotidiano do ensino e da aprendizagem. 
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PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

 

As crianças que são atendidas na sala de recursos do CEI são incentivadas a participar 

de todos os projetos desenvolvidos durante o ano. Porém 2 no decorrer do ano acontecem a com 

a promoção da sala de recursos e são previstos em calendário escolar da SEE_DF, são eles: 

 

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital n 5.714/2016) 

 

 

Prevista no calendário escolar da SEE-DF para 08 a 13/03/2021 

flexibilizada para 1 dia esse ano devido ao momento de pandemia e, se tratando se Educação 

Infantil estávamos na semana de Inserção e Acolhimento. Porém é um tema desenvolvido 

durante todo o ano. 

 

 

 O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: 

 
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. 

Essa data foi oficializada em 2005 pela Lei Nº 11.133, entretanto, já era comemorada desde o 

ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, 

estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e 

renovação da luta das pessoas com deficiência no CEI, tradicionalmente realizamos várias 

atividades de sensibilização e de informação para toda comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.” 

Paulo Freire 

SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: 
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PROJETOS DESENVOLVIDOS CONJUNTAMENTE COM A ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL E A EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À 

APRENDIZAGEM 

 

Devido ao momento delicado da pandemia sentimos a necessidade de construir um canal 
de comunicação com as famílias, que atingisse uma extensão maior de familiares e pessoas para 

disseminar informações verdadeiras da instituição de ensino e da própria SEE-DF. 

 

➔  Assim surgiu o Projeto CEI-01 nas Redes que será desenvolvido durante todo o 
ano e compreende toda a comunidade escolar. 

 

➔  Outro projeto criado e desenvolvido pela Equipe de de apoio e que faço parte dessa 
instituição, nasceu da necessidade de diversificar mais as atividades e atender a nossa 
comunidade escolar com outras demandas: O projeto Momentos em Família 

 

➔  O Projeto Transição será desenvolvido no segundo semestre e faz uma parceria 

com as escolas que receberão as crianças do CEI-01. 

 

 

 

 

Ressalto que todos os projetos citados aqui estão  na  Proposta Pedagógica do CEI-01 
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PROJETO 18 DE MAIO 

 

Projeto idealizado, construído, e executado por uma frente de trabalho por um grupo 

de profissionais do CEI-01 que resultou em uma apresentação em uma “live “ da rede social 

do Paranoá Itapoã no dia 18/05/201 no you tube da CRE Paranoá/Itapoã, porém envolveu 

toda a comunidade escolar bem como os professores e será um tema trabalhado durante todo 

o ano de 2021. 

 

 

“A educação é um processo social, é 

desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é  a própria vida.” John Dewey 


