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1 APRESENTAÇÃO 

 
A construção do Projeto Pedagógico é basilar no planejamento das instituições de 

ensino em seus vários níveis e modalidades e tem como objetivo principal instrumentalizar 

a comunidade educacional para a ação educativa. É importante que esse processo tenha 

a participação dos professores e da comunidade escolar, através de reuniões /discussões. 

Construído continuamente para organização do trabalho pedagógico, a fim de desvelar os 

conflitos e as contradições nascidos da própria realidade, tendo o compromisso da 

superação de problemas com a formação do cidadão. É o Projeto Pedagógico que 

demonstra o que a escola idealiza, quais suas metas e objetivos. 

Imbuídos desse espírito de construção coletiva que nós equipe diretiva do CEI, 

temos orientado nossas ações dentro dessa instituição nesse momento tão singular, que 

tem sido o enfrentamento da pandemia e seus desdobramentos em nossas vidas. 

Finalizamos o ano letivo de 2020, no qual fomos constantemente convidados a rever nossas 

metas e ações, com o sentimento de que só o trabalho coletivo entre a escola e as famílias, 

pode garantir que alcancemos nossas crianças permitindo que cada uma dentro da sua 

realidade consiga se desenvolver. A atual conjuntura por vezes nos deixou sem chão, 

sobretudo quando percebemos que aqueles alunos que mais precisam da nossa 

intervenção, são justamente os que não conseguimos alcançar, pois por falta de recursos 

eles não possuem meios de interagir de forma remota. Por eles e por todos nós, nos 

enchemos de esperança desejando que a vacina chegue a todos e nos proporcione o 

retorno das nossas atividades presenciais, para que possamos atender nossas crianças, 

utilizando todos as ferramentas e possibilidades que estão ao nosso alcance para ofertar 

uma educação de qualidade como elas merecem 

Em 2021, como todos os anos tivemos algumas mudanças em nossa equipe, tanto 

no quadro de apoio, quanto no de professores. Mesmo de forma remota, procuramos 

acolher os novatos da melhor forma possível, para que eles se sintam integrados à nossa 

equipe e possam compartilhar suas inseguranças e dividir os aprendizados. No início do 

ano letivo de 2021 a equipe Gestora foi autorizada a fazer a escolha de turma 

presencialmente, observando os protocolos de segurança com relação à contaminação do 

vírus da Covid 19. Após a escolha de turma iniciamos as discussões sobre a forma como 

trabalhamos em 2020 e posteriormente demos início a reestruturação da Proposta 

Pedagógica de 2020 para o uso em 2021. 
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Nossa forma de atuação em 2021, é um aprimoramento da nossa experiência com 

ensino remoto em 2020. Continuamos com os grupos de WhatsApp para manter a 

comunicação com as famílias e a plataforma fornecida pelo SEDF, e o material impresso. 

Por estarmos mais familiarizados com as ferramentas tecnológicas, a produção de material 

tem ficado mais fluida, porém nosso grande desafio é a participação das famílias. Tal 

dificuldade guarda relação com problemas que extrapolam a nossa capacidade de atuação, 

tais como: acesso à internet, dificuldades financeiras, falta de meios tecnológicos, baixa 

escolaridade, falta de tempo entre outros. 

Desde o nosso retorno de forma remota, temos nos superado diariamente para 

alcançar nossos alunos da melhor forma. Tivemos vários desafios nessa jornada: realizar 

os cursos da EAPE em tempo recorde, fazer levantamento da situação dos nossos alunos, 

aprender a utilizar a plataforma, planejar para a família realizar com os alunos, gravar 

vídeos, fazer templetes. A essa lista poderíamos acrescentar inúmeras ações, visto que 

continuamente aparecem situações que exigem de nós, adequações a serem conduzidas 

nesse contexto atual de trabalho. Porém o que queremos destacar é que o empenho de 

todos e a união do grupo têm sustentado nosso trabalho nesse momento tão complicado 

que estamos vivendo. 
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2 HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 
O Centro de Educação Infantil – CEI – 01 de Planaltina, criado pela Portaria DODF 

225, 24/11/2011 (p 14 – 15), foi inaugurado em 22 de março de 2013 e, até dezembro de 

2016 oferecia Educação Integral em Tempo Integral às crianças com idade entre 4 e 5 anos, 

em dez horas de atendimento, alcançando o funcionamento máximo de uma escola integral 

previsto na Estratégia de Matricula/2013. 

Tratava-se, até então, de uma instituição que fazia parte da Política Pública de 

Educação Integral do Governo do Distrito Federal intitulada PROEITI (Programa de 

Educação Integral em Tempo Integral), visando atender as necessidades, prioritariamente, 

da comunidade trabalhadora do Distrito Federal, buscando oferecer educação que possa 

desenvolver a formação integral do sujeito, ampliando as oportunidades de aprendizagem, 

garantindo o respeito aos direitos fundamentais das crianças, tais como educação, 

alimentação, saúde e lazer. 

Nossa instituição, até então, sustentava a proposta de educação integral, com 

espaços de movimentação e atividades extras, como salas multiusos, brinquedotecas e 

parques, o que permitia estímulos à aprendizagem da criança na escola, porém, é preciso 

ressaltar que a manutenção desses espaços com os materiais que lhe são adequados se 

mostravam como um grande desafio, pois não dispomos de recursos suficientes para a 

manutenção frequente que eles exigiam 

Desde sua construção até seu efetivo funcionamento, o CEI passou por diversos 

obstáculos, alguns previsíveis devido ao tipo de terreno e ao clima chuvoso em que foi 

construído, alguns imprevisíveis, como a reação química de alguns produtos na finalização 

da obra, alguns pedagógicos como aliar educação em tempo integral, à rotina da educação 

infantil, sem torná-la exaustiva, alguns sociais, pois a comunidade não entendia e até, hoje, 

mesmo sendo outras famílias, ainda não entendem, que o funcionamento desta escola não 

é tal qual o da creche, além de atribuir aos funcionários da escola papéis que não lhes 

cabem; alguns administrativos e financeiros, pois a escola acabara de nascer e ainda não 

possuía verba, muito menos orientação pedagógica já estruturada: tudo estava em total 

processo de construção. 

Não podemos negar que todos os envolvidos colaboraram de forma imprescindível 

para que a escola se organizasse e começasse seu novo trabalho, desde a Secretaria de 

Educação do DF, passando pela Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, até todos 
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os membros da comunidade escolar – que se entregaram plenamente para a realização do 

trabalho. Todos envolvidos, reunindo-se, discutindo, reavaliando estratégias, revendo 

decisões, reconsiderando as peculiaridades de uma escola, primeira em Planaltina, que 

nascia integral e mostrava toda a sua inexperiência, toda a sua vontade de aprender a 

fazer. 

Obviamente, a novidade desta proposta trazia os desafios de sua implementação: 

necessidade de uma diretriz pedagógica, administrativa e financeira coerentes com a 

estrutura de uma educação integral de 10 horas, adequação das linguagens aos tempos e 

espaços desta proposta, formação continuada e permanente da comunidade escolar (pais, 

alunos, professores, servidores) na e para a circunstância de uma educação integral de 10 

horas; garantia, com a ampliação do corpo de funcionários, do cuidar e educar, tão 

evidentes e necessários nesta fase da infância e tão defendidos enquanto princípios nos 

currículos e diretrizes para a Educação Infantil. 

Em 2013, tivemos acesso à verba do PDAF (Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira), correspondente a 50% do valor previsto. Em 2014, apenas 

verba emergencial e em 2015, também. Em janeiro de 2016, fomos contemplados com 

PDDE (Programa de Dinheiro Direto na Escola). Mas estas verbas, por se tratar de 

emergenciais, como o PDAF, ou em pequeno valor, como o PDDE, não tem suprido a 

necessidade da escola e isto tem gerado desconforto, descontentamento e falhas naquilo 

que depende dessa verba. Esperamos contar com a expectativa de regularização do PDAF, 

apoio direto das instituições vinculadas às Instituições, para sanarmos essa dificuldade na 

escola. 

Ao longo desses oito anos de existência, construímos, por meio da experiência, 

algumas estratégias que têm atendido algumas de nossas demandas e tem se consolidado 

como marca registrada do CEI 01 de Planaltina: 

2013 

Educação Física e Projeto Político Pedagógico: 

Os profissionais de educação física desenvolveram a ―Educação Física para a 

Infância‖ na perspectiva das necessidades físicas, cognitivas e não só motoras das 

crianças, o grande diferencial é que o planejamento dessas aulas não é feito de forma 

paralela ao trabalho, mas consonante, sempre ligado ao planejamento, sempre fazendo 

sentido, tornando-se referência nesta área e tradição no CEI 01 de Planaltina; 

 
Projeto Bem-Estar 



8  

Em 2013, demos início ao Projeto Bem-Estar, voltado para a Comunidade Local que 

tem como objetivo oferecer atividades físicas para a promoção da saúde. É um público 

muito rotativo, mas que ainda assim, se mantém frequente. Muitas são as conquistas desse 

projeto, conforme relato dos próprios participantes: emagrecimento, disposição física, 

autoestima, redução da depressão. Já estamos, com muito orgulho, na quinta edição do 

projeto e, ainda bem, que os profissionais de Educação Física compreendem e abraçam 

essa ideia; 

Observação: no ano de 2017, com a implantação do tempo regular, nosso projeto de 

Educação Física para a Comunidade teve seu último ano de existência: com a modificação 

do tempo de atendimento, a educação física só conta com um profissional, antes eram dois 

estes não consegue realizar todas as extensões de trabalho previstas, limitando-se apenas 

às horas/aulas previstas. Com o apoio da UniEB, entramos com a solicitação de Projeto 

Especial, sendo essa ação uma das atividades, mas o mesmo ainda se encontra em 

andamento. 

– Formação In loco – Subjetividade Docente em Foco 

Sem formação voltada para nossa realidade, a Equipe Gestora passou a organizar, 

juntamente com a Equipe de Coordenadores, momentos de formação que fossem ao 

encontro das necessidades específicas do CEI 01 e, ao mesmo tempo, ao encontro das 

necessidades profissionais dos docentes, considerando as subjetividades, as necessidades 

particulares, as habilidades de cada um. Temos um roteiro, uma linha do tempo das 

formações que já realizamos: 

• 2013 

Os Tempos e Espaços na Educação Infantil (Coordenação) 

Essa oficina teve como objetivo apresentar as formais mais variadas de explorar o 

ambiente escolar para as necessidades da Infância. 

A Formação da Educação Infantil – É Tempo de Educação Infantil (Parceria com a 

antiga GREB, hoje UniEB) 

Essa formação, que antes tinha dias exclusivos para sua realização, teve como tema 

principal a exploração das linguagens do currículo da educação infantil, estávamos todos 

os profissionais da Educação Infantil do Distrito Federal em estudo para a construção do 

Currículo em Movimento. 

Estudo do Currículo em Movimento da Educação Infantil (Encaminhamento pela 

equipe Gestora e Coordenação) 



9  

Estudo realizado nas coordenações, por meio de dinâmicas, leituras e debates, essa 

ação promovida pela Coordenação de Educação Infantil durou todo o ano de 2013, sendo 

ao final, gerado certificado a todos os profissionais envolvidos. 

Artes Visuais na Educação Infantil (Professora Francinéia Soares – Coordenadora 

da Regional de Ensino de Planaltina) 

Esse momento, muito rico, veio ao encontro dos debates sobre os materiais de 

exploração das habilidades de criar, produzir, apreciar para as crianças e para a reflexão 

sobre o uso de cópias na Educação Infantil. 

Experiências Pedagógicas na Educação Infantil (Coordenadoras Rosângela e Nice 

do Jardim de Infância Casa de Vivência) 

As professoras dramatizaram a rotina na educação infantil e trouxeram muitos 

materiais produzidos ao longo de suas experiências. 

 
• 2014 

Oficina sobre Trabalho Interdisciplinar (Selma – Gestora do CEI 01 de Planaltina) 

O objetivo desta oficina era explorar, a partir da música, as várias possibilidades com 

as linguagens do currículo, era a proposição de um planejamento interdisciplinar. 

Palestra com Fonoaudióloga (Articulado pela Pedagoga Deuzair Pacheco) 

Diálogo com as professoras sobre as dificuldades na fala de crianças no período da 

Educação Infantil, trazendo sugestões e orientações para o trabalho pedagógico na 

redução dessas dificuldades. 

Escuta Sensível da Fala da Criança (Orientada pela GREB e realizada pela 

Coordenação do CEI 01 de Planaltina) educação infantil. 

• 2015 

Oficina sobre Trabalho Diversificado (Ana Paula de Sousa – Coordenadora do CEI) 

Proposta da coordenação quanto às possibilidades de atividades que um mesmo 

tema pode gerar em sala, além de explorara as inúmeras possibilidades de verificar as 

habilidades das crianças em diversos campos do conhecimento. 

Planejamento Compartilhado I (Equipe Gestora e Coordenação) 

Momento de planejamento coletivo e compartilhamento de planejamento, com o 

objetivo de estreitar os vínculos entre os professores da turma e de tornar o planejamento 

mais prazeroso, além de claro, fomentar a criatividade de cada profissional envolvido, 

culminando em uma grande exposição no primeiro semestre, chamada Fazenda Infância. 
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Planejamento Compartilhado II (Juliana e Graciele – Educação Física do CEI 01 de 

Planaltina) 

Neste momento, a Educação Física se impôs enquanto promotora de ações ao 

planejamento, objetivando a exploração do movimento por meio de brincadeiras quase 

esquecidas na atualidade, um resgate das heranças de outras infâncias. 

 
Saúde Profissional I e II (Psicólogo Marcelo e Equipe de Profissionais do Centro de 

Saúde 04 da Estância) 

Esta atividade solicitada pela Equipe Gestora da Escola tinha como objetivo reduzir 

a angústia gerada pela política de Educação Integral nos professores, num primeiro 

momento, desabafo, reclamações, apontamentos de falhas, etc., num segundo momento, 

tranquilidade, calma e repensar do levantamento feito no primeiro momento, 

reconsiderando e modificando muitos aspectos negativos abordados. 

• 2016 

Tirando a Rotina da Rotina (Professora Anete UniEB/Planaltina) 

Nesse momento, a oficina foi voltada para a realização, pelos professores, de 

atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula, com reflexões acerca das 

impressões tidas pelas crianças, das versões que podem ser criadas e do fato de ter a 

Literatura Infantil como aliada no processo de desenvolvimento da criança. 

A fala das Crianças (Fonoaudióloga do Centro de Saúde 04 da Estância) 

Nesta oficina, o objetivo era como trabalhar na criança o abandono à fala de bebês, 

à fala manhosa, que no início desse ano se mostrou um grande obstáculo no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

É importante ressaltar que a organização para a realização de formação para os 

profissionais da escola mantém sua validade e se adapta a nova realidade de atendimento, 

envolvendo não só os atores participantes desta instituição, mas buscando parcerias e 

estendendo a quem interessar os benefícios, as vantagens e o enriquecimento que esta 

ação propõe. 

2013 – Linha de Trabalho I e Linha de Trabalho II: 

Entendendo que não poderíamos dividir as linguagens do Currículo em dois turnos, 

resolvemos então, respeitar os níveis de concentração e de cansaço dos alunos, 

construindo duas linhas de trabalho, a Linha I que envolve atividades que exigem mais 

concentração e a Linha II com atividades que priorizem construções, experimentações, 

dessa forma, é o tempo das crianças que é respeitado, podendo qualquer linguagem ser 
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priorizada em qualquer linha, além de garantir que eles possam passar por vivências em 

vários aspectos do seu desenvolvimento. A organização do trabalho pedagógico baseada 

nessas linhas não é mais norteadora do atendimento as crianças, porém, não será 

abandonado quanto ao respeito dos tempos em que a criança aprende; 

2013 – Avaliação Institucional por toda a Comunidade 

Ainda não tínhamos debatido o tema ―Escuta Sensível às Crianças‖ e, vimos que 

estávamos caminhando para sua efetiva concretização. Realizamos questionários com 

pais, reuniões com os professores e terceirizados e filmamos os desejos das crianças em 

relação à escola. Em dois mil e catorze, fizemos, com as crianças, debates, por tema, das 

suas considerações sobre a escola e registramos em ata suas assinaturas; fizemos uma 

dinâmica com os pais para a apresentação das concepções teóricas e uma plenária com a 

apresentação dos resultados, para a construção do PPP em 2014. 

Em 2015, não fizemos muitas modificações no PPP, mas as que fizemos foram 

fundamentais, como a definição de que a Educação Física se implanta enquanto projeto 

específico que deve ser apreciado e respeitado pelo grupo e a inserção do Planejamento 

Compartilhado, como prática comum e necessária na realização de grandes projetos na 

Instituição. Em 2016 trouxemos a Avaliação Institucional por meio dos Indicadores de 

Qualidade da Educação Infantil, a avalição escrita e ilustrada pelas crianças, o questionário 

realizado com os pais, além dos estudos realizados nos momentos de coordenação. 

Consideramos devido ao nível de importância e de garantia da construção de identidade da 

infância fazer da Plenarinha, evento específico da Educação Infantil princípio norteador da 

prática pedagógica. Para este ano à construção do PPP manteremos os 

instrumentos utilizados no ano anterior modificando o olhar sobre o tipo de atendimento e 

priorizando a família, inserindo-a nesse processo de caráter essencial chamado 

pertencimento/empoderamento. 

2014 – Exposição Pedagógica do CEI 

Sentimos a necessidade de expor nossos trabalhos e de matar as saudades dos pais 

do ano anterior, realizamos nossa primeira Exposição Pedagógica que neste ano já vai para 

a III Edição. A I abordou o tema Brasil Infância, onde mostramos a diversidade cultural 

brasileira pelo olhar da Infância; a II Edição com foco nas brincadeiras, orientada pelas 

professoras de Educação Física ―O Resgate das Heranças das Infâncias‖ onde o brincar 

foi o tema de planejamento e o foco da exposição. A III edição apropriou-se do tema da 

Plenarinha sediando o evento na instituição: A Cidade e o Campo que queremos, agora 

este ano a IV edição do evento terá como tema A Criança na Natureza. 
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2015 – Planejamento Compartilhado 

Idealizado pela gestora da Instituição, com parceria e organização fundamental da 

equipe de Coordenadoras, e, claro com a colaboração essencial das docentes, sem essa 

a qual ele não seria possível tem como objetivo a construção coletiva do planejamento por 

pares, priorizando os professores regentes de cada turma e o rodízio do planejamento entre 

todas as turmas da escola, seja em caráter simultâneo, todos os planejamento executados 

ao mesmo tempo, ou por etapas, um planejamento por vez, o que tem propiciado o 

estreitamento dos vínculos na bidocência e, por ser construído por grupos distintos, 

seguindo as ações orientadas pelo currículo, essencial ao desenvolvimento infantil, 

possibilitando a criatividade e o respeito às ideias de trabalho dos colegas, tendo como 

princípio estruturante, a flexibilização do mesmo ao perfil de cada turma. 

2016 – Inserção como instrumento de avalição do PPP, do estudo dos 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

Inovamos, com muito orgulho nosso instrumento de avaliação esse ano de 2019, 

estudamos os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil do MEC e analisamos os 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, chegamos ao grande consenso 

de que poderíamos construir o nosso, tendo como referências estes dois anteriores aliando 

à nossa experiência com as crianças e, assim construímos os Indicadores de Qualidade do 

Centro de Educação Infantil 01 de Planaltina. 

 
2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 
O CEI 01 apresenta, em sua estrutura, três blocos de Trabalho: 

Bloco Administrativo: 

01 sala de professores; 

01 sala de coordenadores (transformada em espaço para as professoras de 

Educação Física); 

01 sala de direção; 

01 sala de vice direção; 

01 sala de S.O.E. (Serviço de Orientação Educacional) utilizada pela supervisão, 

pois não temos profissionais atuando neste serviço; 

01 sala de reprografia (transformada em sala de coordenadores); 

01 depósito de materiais; 

01 banheiro feminino com quatro sanitários reservados; 
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01 banheiro masculino com quatro sanitários reservados; 

01 secretaria com sala para arquivo; 

01 copa; 

02 salas de recurso, 

01 banheiro masculino adaptado; 

01 banheiro feminino adaptado; 

01 bebedouro. 

Bloco de Salas de Aula: 

12 salas de aula com banheiros; 

01 espaço de brinquedoteca, com dois banheiros, um masculino e outro feminino, 

com três sanitários reservados cada, usado como local para teatro, cantinhos com mini 

móveis representativos de um lar para o exercício dos jogos simbólicos e oficinas com 

material reciclável; 

02 salas multiuso, uma usada como sala de vídeo e outra como ateliê para crianças, 

ambas com banheiro; 

01 parquinho de areia com brinquedos de madeira e de ferro; 

01 casinha de bonecas; 

01 espaço ao ar livre com chuveiros; 

01 depósito de materiais; 

02 bebedouros; 

01 espaço para canteiro suspenso; 

01 área verde que, com o apoio da comunidade escolar, foi transformado em pomar 

Bloco dos Funcionários: 

01 sala comum, com copa, para funcionários da limpeza e conservação, cozinha e 

segurança; 

01 banheiro masculino para os funcionários, com banho; 

01 banheiro feminino para as funcionárias, com banho. 

01 cozinha com fogão industrial, bancadas de mármore e três pias em aço inox; 

01 dispensa para alimentos; 

01 refeitório para os alunos, com bebedouro; 

01 depósito de materiais; 

01 banheiro infantil masculino com quatro sanitários reservados; 

01 banheiro infantil feminino com quatro sanitários reservados 
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2.2. DADOS DA IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: Centro de Educação Infantil 01 Planaltina 
 

CNPJ: 18.035.294/0001-52 
 

ENDEREÇO COMPLETO: Estância Nova Planaltina, Quadra 01 Rua A, Área Especial – 
Escola CEP - 73380-750 

 
TEL:3901-8160 / 9210-2251 / 8175-5390 

 
E-MAIL: cei01planaltina@gmail.com 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/135438193274240/ 
INSTAGRAN:https://instagram.com/cei01_planaltina?igshid=1npvbgnz8kx0l 
YOUTUBE: CEI 01 Planaltina 

 
LOCALIZAÇÃO: Zona Urbana. 

 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: Planaltina 

 
TURNOS DE FUNCIONAMENTO: MATUTINO – 7h30 às12h30 / VESPERTINO – 13h às 
18h 

 
NÍVEL DE ENSINO OFERTADO: Educação Infantil. 

 
ETAPAS, FASES, MODALIDADES DE ENSINO: Crianças de quatro e cinco anos de idade 

com turmas de 1º Período, 2º Período. 

mailto:cei01planaltina@gmail.com
https://www.facebook.com/135438193274240/
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2.3 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

DIREÇÃO: Francisca Clea de Andrade Figueiredo 

VICE-DIREÇÃO: Joenice Silva oliveira 

CHEFE DE SECRETARIA: Gilvania Maira 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA: Graciele Pereira Lemos 

ORIENTADORA EDUCACIONAL: Renê da Costa Ferreira 

COORDENADORAS PEDAGÓGICAS: 

Daniela Fernandes de Oliveira Souza 

Daniele Lima Rangel 

CONSELHO ESCOLAR (2017 a 2019): 

– PRESIDENTE; 

 
 

Renata Moreira Lima – PRESIDENTE (professora); 

 
 

Desiree Teixeira da Silva - VICE-PRESIDENTE (representante dos pais); 

Dulce Maria de Barros– SECRETÁRIA (carreira de assistência); 

Eliana Rodrigues da Silva - MEMBRO (representante dos pais); 

 
 

Apresentação da equipe 

 
 

Na tabela a seguir apresentaremos os membros que compõem nossa equipe 

neste ano de 2021, que tem sido de tantos desafios para todos nós. Foi solicitado a cada 

servidor que redigisse um texto de apresentação e um relato sobre a inusitada experiência 

que o trabalho remoto tem nos proporcionado. 

 
 

  

Chamo-me Francisca Clea, mais conhecida 
como Clea, ingressei na SEDF em abril de 1997, 
durante 15 anos trabalhei no CAIC Assis 
Chateaubriand, com crianças da Educação Infantil, 
com turmas de alfabetização e com Sala de 
Recursos. No final do ano de 2011, uma amiga de 
trabalhava na mesma escola, me perguntou se eu 
tinha interesse em fazer parte da Equipe Gestora 
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Clea - Diretora 

como Vice Diretora de uma escola que iria ser 
inaugurada no ano seguinte, e prontamente aceitei. 
No ano de 2012 o CEI seria inaugurado, mas devido 
alguns problemas estruturais, a inauguração só 
aconteceu em 2013. Nesse período, vistamos outros 
CEIs, fomos atrás de mobiliário, vimos e 
vivenciamos o projeto da escola do começo até a 
inauguração. Desta forma  tenho o CEI como se 
fosse um filho que vi nascer e cuido com muito amor 
e responsabilidade. 

Nossa escola sempre foi muito elogiada em 
todos os aspectos educacionais, sempre tivemos 
projetos maravilhosos que envolvia toda a 
comunidade escolar, festas lindas, e na medida do 
possível tentamos ajudar a comunidade de diversas 
maneiras. 

No ano de 2019, a diretora Selma, decidiu 
sair da direção e então optei por concorrer ao cargo. 
Procurei as professoras Joenice e Graciele Lemos 
para compor a equipe e as duas aceitaram o desafio. 

A   diretora   Selma,   me   ensinou    muito, 
pretendo fazer o melhor de mim para que o CEI não 

perca a qualidade que sempre teve na antiga 
gestão. 

Nossa equipe é composta por mim (Clea), 
diretora, Joenice (Jô), vice-diretora, Graciele (Gra), 
supervisora pedagógica e Gilvânia (Gil), chefe de 
secretaria. Começamos nossa Gestão muito 
animadas e com muitos projetos, mas infelizmente 
nos deparamos com a Pandemia do COVID 19 e 
tivemos que nos adaptar e nos reinventar. 
Procuramos dar suporte emocional, educacional e 
técnico para toda a comunidade escolar: pais, 
alunos, professores e servidores. 

Tenho muito orgulho da minha equipe de 
trabalho, do corpo docente, todos estão trabalhando 
de maneira exaustiva, para que tudo dê certo e que 
todos os alunos sejam alcançados. 
Desejo que tudo volte ao normal e que possamos 
tirar muitas lições desse momento delicado. Sonho 
em ver a escola cheia de crianças correndo, 
pulando, brincando, rindo, cantando e nos 
abraçando como era antes. Pois o carinho, a alegria 
e o brilho nos olhos dos nossos pequenos nos 
impulsionam a sermos sempre melhores, a fazer o 
melhor. Hoje vemos a alegria e o brilho através de 
vídeos ou fotos e ficamos sentindo saudades. 

 Me chamo Joenice Silva Oliveira, sou 
professora desde o ano de 2001, trabalho no Centro 
de Educação Infantil 01 de Planaltina desde sua 
inauguração. Atuei em regência de classe tanto no 
1° período como no 2° período, fui coordenadora 
pedagógica durante 3 anos, atuei no apoio 
administrativo quando me encontrava com restrição 
de sala de aula devido à uma depressão! Por fim, fui 
convidada pela então vice-diretora Cléa Figueiredo 
a compor uma chapa e concorrer à eleição para 
direção do CEI 01. Fomos referendadas pelo grupo 
de profissionais e pela comunidade. Atualmente 
estou como vice-diretora da escola. Começamos 
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Joenice – Vice Diretora 

nosso pleito de forma normal e tranquila até que, em 
março veio a pandemia por COVID 19 e tudo mudou. 
Tivemos que nos ressignificar afim de dar o suporte 
necessário à equipe docente. 
Este trabalho remoto, mediado por tecnologia tem 
sido desafiador tanto para a equipe gestora como 
para o grupo de professores e demais segmentos. 
Videoconferências, cursos, videoaulas e muitas 
incertezas, agora fazem parte do nosso cotidiano, 
porém, com o apoio, disposição e profissionalismo 
de toda equipe do CEI 01 o trabalho necessário vem 
sido realizado com maestria. 

 

 

Gilvania – Chefe de Secretaria 

Eu sou Gilvania, Secretária Escolar do CEI 
01 desde dezembro de 2013. Sou formada em 
Educação Física, mas nunca atuei na área. Meu 
trabalho é de escrituração escolar e atendimento a 
pais, alunos e professores. 

Embora seja responsável pela Secretaria da 
escola, eu participo de todas as atividades e 
eventos da escola, não só por fazer parte da equipe 
gestora, mas, porque todos somos envolvidos no 
processo político pedagógico da escola. 
Eu amo trabalhar no CEI 01, nossa escola é 
segundo lar para mim, gosto muito do serviço de 
Secretaria e de poder também participar e contribuir 
nas festas e projetos da escola, fazendo lindos 
murais. 



19  

 

 

Rodrigo – Secretário escolar 

Ingressei na SEDF em 04/01/2011 como Secretário 
Escolar, iniciei a atuação no CEM Stella dos 
Cherubins onde fiquei até 2013, em novembro de 
2013 passei a atuar no CEF Araponga onde fiquei 
até novembro de 2014, quando fui convidado a 
integrar a equipe da secretaria do CEF 01 de 
Planaltina. No CEF 01 de Planaltina atuei de 
novembro de 2014 até dezembro de 2019, sendo 
chefe de secretaria substituto para as ausências da 
titular, membro presidente do Conselho Escolar 
entre 2016 e 2018, quando deixei a presidência para 
assumir a função de supervisor administrativo, cargo 
em que permaneci até dezembro de 2019 quando 
encerrou a gestão que me convidou para atuar na 
unidade. Em 2020 comecei a atuar no CEI 01 de 
Planaltina. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Graciele – Supervisora Pedagógica 

Sou curiosa, o conhecimento para mim sempre foi 
algo fascinante, também gosto de conversar com as 
pessoas. Essas duas características da minha 
personalidade, explicam o fato, de me sentir à 
vontade com a profissão que escolhi. 
Sou formada em Educação Física pela UnB (2009), 
tenho especialização em Educação Física escolar 
pela UnB (2011) e sou mestre em Educação Física 
(2019) pelo PPGEF – UnB. 
Entrei na SEDF em 2010, incialmente lecionei para 
os anos finais do Ensino Fundamental. Em 2013, 
fiquei sabendo da oportunidade de atuar na 
Educação Infantil, o que era uma vontade antiga, 
visitei o CEI 01 e fiquei encantada. Fiz o 
remanejamento no mesmo ano e iniciei minha 
experiência com as crianças em 2014, foi um desafio 
muito gratificante, aprendi muito com os pequenos e 
com os amigos que fiz na escola. Com o sentimento 
de que precisava estudar mais para atuar com esse 
nível de ensino, em agosto de 2017peguei uma 
licença para cursar o mestrado em Educação Física 
e construí meu projeto voltado para Educação 
Infantil. Em novembro de 2019, retornei ao CEI de 
forma provisória e recebi o convite para ser 
Supervisora Pedagógica em 2020. Tem sido uma 
experiência desafiadora, sobretudo por conta da 
Pandemia, que fez com que tivéssemos que 
trabalhar de forma remota. Mas a união da equipe e 
o empenho de todos tem sido determinante na 
superação dos desafios e nos proporcionado muitos 
aprendizados. 
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Daniele - Coordenadora 

 
 

2020 foi um ano atípico, onde descontruímos e 
construímos muitos conceitos, superamos desafios 
e 2021 já chegamos ao ano letivo inseridos no 
Ensino Remoto, novos desafios foram lançados. Eu 
como educadora pronta ao novo q sou, estou 
esperançosa de que 2021 termine da maneira que 
amo. Vivências e convivências, risadas, reuniões 
presenciais, escola reluzente com nossos meninos 
abrilhantando corredores, salas, parques. Ansiosa 
estou para p nosso retorno, pronta estou para 
superar mais desafios e juntos com minha 
comunidade escolar vencermos. 

 
 

 

Daniela Fernandes- Coordenadora 

 

Sou professora há 18 anos, graduada em História e 
Pedagogia, com especializações nas duas áreas, 
escolhi essa profissão porque acho que os 
professores inspiram pessoas, é uma profissão em 
que estamos em aprendizado contínuo e depois que 
percebi que fazemos a diferença na vida de nossos 
alunos eu tive a certeza que havia escolhido a 
profissão certa. Meu tempo de atuação na Educação 
Infantil corresponde a 6 anos. Considero que a 
Educação Infantil é uma etapa importantíssima da 
vida de uma pessoa, pois é o começo da história de 
cada um, e sinto orgulho de fazer parte dessa 
história. 
2021 será um ano desafiador, pois o nosso contato 
inicial com as crianças e famílias será de forma não 
presencial, porém a expectativa do retorno às aulas 
presenciais nos traz a esperança de que essa 
situação vai passar, que vida aos poucos vai voltar 
ao normal e que logo estaremos alegres em nossa 
escola, recebendo nossas crianças. 

  

Eu Renê da Costa Ferreira, sou a Orientadora 
Educacional do CEI 01 de Planaltina, este é o meu 
segundo ano nesta escola, tenho expectativas 
positivas e inovadoras para o ano de 2021, primeiro 
porque acredito no trabalho desenvolvido por 
nossa equipe, segundo contamos com o suporte 
excelente da nossa Direção, temos uma equipe de 
funcionários, professores e coordenadores 
totalmente talentosos, comprometidos e 
extremamente competentes e a nossa comunidade 
escolar apesar de todas as dificuldades enfrentadas, 
na sua grande maioria, abraça a nossa escola de 
coração, sendo nossos parceiros em prol de garantir 
aos nossos alunos um ambiente saudável e 
acolhedor. Estou aguardando ansiosamente o dia 
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Renê – Orientadora Educacional 

em que poderemos receber nossas crianças e poder 
ver a escola novamente com vida e alegria, e esse 
dia creio está cada vez mais próximo. 

C 
 

 

Anyne – Professora Educação Física 

 

Sou formada em Licenciatura em Educação Física, 
pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional. Atuo na área de Educação Física 
escolar desde 2012. No GDF com o Projeto 
Educação com Movimento desde 2019 no CEI 01 de 
Planaltina. Durante a pandemia temos ministrado 
aulas online, criando materiais para a plataforma, 
vídeos explicativos que estão disponíveis no canal 
do Youtube da escola e impressos. Estamos 
ansiosos pelo retorno presencial, onde poderemos 
estar novamente em contato mais próximo com 
nossos alunos. 

 

 

 
 

 
Meu nome é Wladimilla, trabalho com Educação 
Infantil desde 2019, onde me identifiquei muito com 
esta faixa etária. Hoje me sinto realizada ao 
trabalhar com crianças! 
Estou rezando pelo retorno das aulas presenciais, 
pois sinto muita falta da escola e das crianças, todos 
nós sabemos que nada substituí o contato direto 
com as crianças. Ser professor te possibilita ter a 
certeza de que todos os dias você mudará 
positivamente a vida de alguém, pois fazemos parte 
da história de cada aluno. 
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Wladimila – 1º A MATUTINO  

 
 
 
 

 

 
Silvânia – 1º A VESPERTINO 

 
 
 
 
 
 

Sou professora há cinco anos na SEEDF, estou com 
a educação infantil há 4 anos e sinto-me privilegiada 
em poder contribuir nessa primeira etapa da 
educação e aprendizagem das crianças. 

Aguardo ansiosamente e com segurança a volta 
presencial para uma melhor interação com as 
crianças. Tendo em vista, que a interação professor/ 
aluno promove maior socialização e 
desenvolvimento. 

A turma do 1 período A, é uma classe de 
integração inversa composta por 18 alunos, sedo 
11 meninas e 7 meninos. 

 
 

 

Eu me chamo Marcela, tenho 34 anos e sou 
professora de atividades. Gosto muito da profissão 
e faz exatos 17 anos que estou nessa caminhada. 
Sou muito grata em poder trabalhar com o que 
gosto. Desde criança sonhava em ser professora e 
hoje estou aqui. 

Eu espero nesse momento é poder retornar 
ao presencial e que essa pandemia acabe. Tivemos 
uma mudança muito grande nesses últimos meses. 
A ideia de que as pessoas vão se tornar melhores 
isso vai depender, na verdade, de cada um. O que 
se percebe é que as virtudes, para quem já tem 
virtudes, estão intensificadas neste momento. Mas o 
mesmo vale para quem não as tem: o individualismo 
também está mais forte agora. A pandemia 
representa um laboratório de emoções. O modo 
como cada uma lida com essa situação mostra 
quem     é      mais ansioso,      mais obsessivo, 
mais solidário ou mesmo quem tem predisposição 
à compulsão. No entanto, as lembranças ruins 
deste período não devem durar muito tempo. Com a 
vacina, isso deve passar e, em um ou dois anos, não 
vai fazer mais parte da nossa vida, assim como 
aconteceu com outras epidemias. 

Estou sentindo a necessidade de estar 
frente a frente com meus alunos. Sinto-me triste 
sem o barulho da escola, meus alunos chamando: 
Tia, Tia! Não vejo a hora de estar no trabalho 
presencial 



23  

 
Marcela Santana – 1º B MATUTINO 

e poder abraçar as crianças e meus colegas de 
trabalho. 

 
 

 

Kátia – 1º B VESPERTINO 

Katia Crescencio Pereira, mãe de duas 
preciosidades (Isis e Antônio), casada com Marcos, 
filha e nora de educadoras, hoje já aposentadas. 
Nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse estar 
no universo da EDUCAÇÃO. Professora desde 
1998, habilitada a partir do curso de Magistério a 
nível profissionalizante (ensino médio), Pedagoga e 
Especialista em Orientação e Gestão Escolar, não 
me canso de estudar. Apaixonada e ansiosa por 
aprender cada dia mais, inquieta, busco diariamente 
a capacitação para mediar os conhecimentos da 
melhor maneira possível e minimizar quaisquer 
barreiras que os educandos venham a ter para que 
possam, com autonomia, desenvolver suas 
habilidades e construir com solidez suas 
aprendizagens. Atuo como professora desde 1999. 
São anos dedicados ao ensino privado e, a partir de 
2018, faço parte do seleto grupo de professores 
efetivos da SEEDF. As expectativas para um retorno 
presencial de forma segura e responsável é enorme. 
Como a maioria dos colegas, não vejo a hora de 
estarmos vacinados, os índices de 
transmissibilidade estarem tranquilos, a maioria da 
população estar vacinada também para que 
possamos atender aos nossos alunos sem que 
ninguém esteja em risco. Sonho com esse retorno, 
pois sei dos prejuízos que a comunidade escolar 
como um todo enfrenta com a pandemia do Covid 
19. Espero que tenhamos o apoio devido de nossos 
governantes para que nenhuma vida se perca e 
esse retorno seja seguro para todos. 

 
 

 

 
 
 

 
Olá, sou a professora Kelle. Formada em 
Matemática e Pedagogia, especializada em 
Educação Especial e Inclusiva. Professora desde 
2016. Atuei primeiramente no ensino médio, em 
outro estado e ingressei na SEDF em 2018 como 
pedagoga. Comecei a lecionar para a Educação 
Infantil em 2019 e permaneço até hoje. Gosto muito 
dessa fase da educação básica, os pequenos me 
encantam. O início das aulas em 2021 para mim foi 
mais desafiador, pois iniciamos o ano letivo sem o 
contato presencial com as crianças. O carinho, o 
abraço e a alegria delas fazem muita falta. Espero 
que tudo isso passe logo e que possamos voltar 
para a escola e ter aquela rotina agitada e bem 
divertida. Brincando e aprendendo. 
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Kelle – 1º C MATUTINO  

 
 

 

 

Gleysa – 1º C VESPERTINO 

 
 
 
 
 
 

Sou professora da SEEDF há cinco anos, esse ano 

estou trabalhando com a Educação Infantil, com os 
alunos de quatro anos, é muito importante ressaltar 
que a Educação Infantil é uma etapa muito 
importante para as crianças, pois é onde elas 
começam a existir fora do convívio da família 
aprendendo lidar com as diferenças e com os 
sentimentos. A minha turminha é composta por 25 
alunos, sendo 12 meninas é 13 meninos. A volta as 
aulas ao espaço físico da escola, tende a ser um 
momento delicado, mas essencial, visto que para 
Educação Infantil essa interação uns com os outros 
faz toda diferença na aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças 

 
 

 

 
 

Elzenir – 1º D MATUTINO 

 

Sou a professora Elzenir. Formada em licenciatura 
em Letras (Português) e Pedagogia, especializada 
em Educação Especial e Inclusiva. Sou professora 
há 7 anos. Iniciei minha profissão lecionando para 
turmas do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. 
Há 3 anos trabalho com turmas da Educação Infantil. 
Eu me identifiquei bastante com a Educação Infantil, 
pois são alunos carinhosos e se envolvem com 
entusiasmo com tudo que é apresentado para eles. 
Então, atender crianças dessa faixa etária é muito 
gratificante. O início das aulas de forma remota 
neste ano de 2021 foi um desafio, pois não tive um 
contato presencial com a turma e foi muito difícil 
essa realidade. Espero que as aulas presenciais 
retornem logo, pois eu sinto muita falta do dia a dia 
com as crianças e de viver diariamente novas 
experiências com a turma. 

 Meu nome é Valdirene, sou professora há seis anos, 

cinco deles me dedicando à educação infantil, área 

da educação que me identifico e amo trabalhar. 
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Valdirene – 1º D VESPERTINO 

Iniciamos o ano de 2021 ainda com a pandemia de 

Coronavírus e em aulas remotas. É muito desafiador 

trabalhar com crianças tão pequenas com o sistema 

de aulas remotas, mas o desafio me fez crescer 

profissionalmente, procurando me aprimorar com os 

meios tecnológicos e me reinventar a cada dia para 

amenizar os prejuízos causados às crianças, nesse 

período de pandemia de Coronavírus. 

 
 

 

 
Marcella Prado– 1º E MATUTINO 

 

Meu nome é Marcella Prado, sou professora da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 

2018, atuo na educação desde 2015, e esse é meu 

terceiro ano como professora da educação infantil. 

Neste momento, com os desafios do ensino remoto, 

surgem muitas dificuldades e fica evidente a 

necessidade de renovação e buscar sempre meios 

de atingir as famílias e tentar, mesmo que de forma 

remota, garantir às crianças o direito à educação. 

Para criar, fortalecer e manter o vínculo com as 

crianças venho utilizando as aulas via Google Meet, 

mas não vejo a hora de podermos voltar ao espaço 

escolar, para que possamos conviver, interagir, 

brincar, nos conhecer pessoalmente e juntos 

podermos aprender muito mais. Poder observar de 

pertinho o processo de aprendizagem das crianças, 

ver os seus avanços, pois todo esse processo deixa 

claro que pais não são professores e que a escola é 

fundamental para a aprendizagem, para a vivência, 

para a convivência e para a construção de uma 

sociedade melhor. Não vejo a hora de voltarmos, 

mas que todos estejam em segurança, para que 

realmente seja um retorno feliz, para as crianças, 

para as famílias e para todos os profissionais da 

educação. 

  

Olá, meu nome é Diego Ribeiro. Sou formado em 
pedagogia desde 2018. Estou concluindo, também, 
o curso de graduação em Letras português/ inglês e 
suas respectivas literaturas pela Universidade 
Estadual de Goiás, sede Nordeste (Formosa). Este 
é meu primeiro ano como professor na Educação 
Infantil. Já atuei na alfabetização e com 4º e 5º anos. 
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Diego – 1º E VESPERTINO 

Desde muito cedo eu soube que seria professor. Fiz 
trabalhos voluntários com EJA; com 6º e 7º anos do 
E.F.; com Educação Especial; e, com Educação 
Infantil. Todos como Educador Social Voluntário 
(ESV), salvo os trabalhos realizados com a EJA. A 
primeira escola que atuei como ESV foi o CEI 01 de 
Planaltina, em 2013, ano de sua fundação. Por isso, 
é um orgulho ainda maior voltar para esta instituição 
de ensino como professor. Em decorrência da 
pandemia por Covid-19 fui privado do contato físico 
com meus alunos e colegas de trabalho, contudo, 
recorro aos recursos tecnológicos para minimizar a 
saudade e conseguir, razoavelmente, socializar 
mantendo os padrões necessários de segurança 
sanitária. 

 
 

 

MELINA – 1ºF VESPERTINO 

 
Sou a professora Melina de Moura Rodrigues 
Parente, formada em pedagogia e pós-graduada em 
Linguística e Orientação Educacional tenho 19 anos 
de exercício em sala de aula sendo 6 anos com 
educação infantil, área na qual me identifico muito, 
as crianças pequenas são verdadeiras e têm o 
coração puro. 
A escolha em ser professora é a possibilidade de ter 
a certeza de que todos os dias pode mudar 
positivamente a vida de alguém, que fará parte da 
história de cada aluno. Ficar em contato com 
diversas realidades e poder contribuir fazendo um 
bom trabalho. 
As aulas remotas trouxeram bastante angústia, pois 
não me sinto bem em utilizar o celular, sou bastante 
tímida e não gosto de interagir com as pessoas pelo 
celular. Quanto à área da tecnologia sei apenas o 
básico. Entretanto, estou dedicando e realizando 
cursos na área de tecnologia, disponibilizados pela 
SEDF e assisto a tutorias de utilização de outros 
aplicativos como de produções de vídeos, para uso 
da plataforma. Faço o possível para interagir com as 
famílias no grupo do Whatsapp, chamada de vídeo 
e aula síncrona. 
Estou um pouco apreensiva em voltar a trabalhar na 
pandemia, embora que vou estar vacinada, mas 
meus alunos e seus familiares não estarão e essa 
situação me causa medo, pois o vírus ainda está em 
circulação. 

 Meu nome é Lauana Angelica Souza Almeida, sou 

formada no ―antigo Magistério‖, a nível de Ensino 

Médio, graduada em História e Pedagogia, com 

especialização em Orientação Educacional e Ensino 

Especial. Atuo na área da Educação desde 2001, 

passando pela rede privada por 1 ano, 12 anos pela 
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Lauana – 2º A MATUTINO 

rede Municipal de Planaltina-GO e desde 2014 

estou na SEEDF, são muitos anos acumulando 

diversas experiências. Em sala de aula, atuei do 

maternal aos anos finais durante todos esses anos 

e também já estive na coordenação pedagógica em 

Planaltina Goiás. 

Ser professora sempre esteve nos meus planos, no 

entanto, hoje em dia, mais do que nunca vejo o 

quanto é difícil esta profissão e ao mesmo tempo 

gratificante quando recebemos o reconhecimento do 

nosso trabalho da pessoa que no meu ponto de vista 

é quem mais importa neste processo, o educando. 

Desde o início de 2020 meu trabalho foi 

transformado, saí da sala de aula, do contato direto 

com meus alunos para o contato virtual, onde juntos 

tivemos que aprender a como lhe dar com tanta 

tecnologia até então desconhecida por nós. Para 

este ano de 2021, inicialmente tinha uma 

expectativa de poder estar de volta ao nosso 

―normal‖, porém mais uma vez fiquei em 

teletrabalho. Espero poder voltar o mais breve 

possível para as aulas presenciais com a Educação 

Infantil, uma etapa de grande importância no 

desenvolvimento da criança e que sempre teve um 

lugar especial no meu coração. 

 
 

 
Ana Paula – 2º A VESPERTINO 

 
 
 
 
 
 

 
Meu nome é Ana Paula, professora a 21 anos dos 
quais, 9 na SEEDF. Espero com ansiedade um 
breve retorno, com condições mínimas de saúde, 
vacinada e acima de tudo com bastante esperança 
e fé de anos melhores pra todos nós e nossos 
alunos! 

  
 
 
 

Meu nome é Karina, sou professora do 2° ano B 
matutino. Esse é meu terceiro ano na Sedf e meu 
segundo ano na escola, juntos passamos pela 
inovação no ensino decido a pandemia causada 
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Karina – 2º B MATUTINO 

pelo Covid 19. Foram muitos desafios, muitas 
buscas para que pudéssemos alcançar todas as 
famílias e obter um ensino de qualidade. Esse ano 
estamos mais fortes e esperamos com ansiedade 
pela volta ao ensino presencial, que seja algo 
próximo e um retorno com muita segurança e amor. 

 
 

 

Valzirene – 2º B VESPERTINO 

 

Sou a professora Valzirene Bispo, mas amo ser 

conhecida e chamada de Tia Val. Cursei o 

ensino médio magistério (1999), possuo 

graduação em pedagogia (2004), sou pós- 

graduada em Gestão e Orientação Educacional 

(2014). Sou professora há 22 anos e sempre 

estive atuando com turmas no Ensino 

Fundamental e Educação Infantil. Essa 

trajetória já me rendeu muitos momentos de 

felicidades e realizações profissionais. Ser 

professora é sem dúvida uma profissão 

gratificante e cheia de desafios. Nessa fase de 

aulas on-line tive que me reinventar e aprender 

uma nova forma de ensinar e alcançar os 

estudantes e famílias, superar meus medos e 

incertezas. Espero que a vacina seja acessível a 

todos e que possamos voltar para o ensino 

presencial o quanto antes, sinto falta do está 

junto com os estudantes, o olho no olho e 

acompanhar o desenvolvimento de pertinho. 
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Joana Darque – 2º C MATUTINO 

 
Sou formada em Pedagogia, com especialização em 
Gestão Escolar e Orientação Educacional. Sou 
professora há 13 anos na secretaria de educação do 
DF, sendo que 10 são dedicados à Educação 
Infantil. Me apaixonei pelos pequenos e desde então 
não me imagino trabalhando com outra faixa etária. 
Essa paixão se consolidou ainda mais quando 
cheguei ao CEI 01 em 2013, que foi o ano de sua 
inauguração. Amo o contato, o carinho dos 
pequenos que é único, especial e revigorante. 
O ano de 2021 continua sendo desafiador com o 
trabalho remoto e o ensino à distância devido à 
pandemia do Coronavírus. Espero uma participação 
maior das famílias nas atividades propostas e que 
em breve todos nós sejamos vacinados para que 
assim possamos voltar às nossas salas de aula de 
maneira segura e poder voltar a sentir o carinho das 
crianças. 

 
 

 

Maiza – 2º C VESPERTINO 

 
Olá sou a professora Maiza, atuo na Secretaria de 
Educação há quinze anos e sendo dez anos na 
Educação Infantil. Fiz o magistério, me formei em 
história e pedagogia. Tenho pós-graduação em 
Orientação Educacional e Gestão Escolar e 
especialização em Educação Infantil. 
Nunca pensei em ser professora a profissão me 
escolheu. E sou grata ao universo por ter me 
direcionado a essa profissão tão gratificante. Hoje 
ser professora para mim é ser amor, é dar amor, é 
receber amor. E ao meu entendimento não há nada 
mais valoroso nesta vida que este sentimento. No 
amor, eu ensino o que já aprendi e ainda aprendo, e 
vejo resultados lindos de crescimento cognitivo e 
emocional. Hoje os desafios são muitos, pois 
lidamos com estruturas familiares não vistas tempos 
atrás, rotinas bem peculiares, o que, claro, impacta 
diretamente na educação de cada criança. Ver os 
meus alunos aprendendo e se desenvolvendo 
emocionalmente dá uma sensação de dever 
cumprido, uma alegria e satisfação de saber que 
estou contribuindo de alguma forma na formação de 
seres humanos melhores. 
A minha força, a minha inspiração, o meu amor pela 
educação pode ser somado ao trabalho sério e 
competente deste grupo. Crianças sendo crianças, 
brincando muito e aprendendo muito também em 
suas brincadeiras. Estamos vivendo em um ano 
peculiar. A educação a distância em tempos de 
pandemia trouxe um leque de experiência que 
levarei para minha vida toda. 
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Dilene – 2º D MATUTINO 

Eu sou Dilene, trabalho a 15 anos na rede pública 
de ensino na função de professora. No GDF sou 
efetiva a nove anos. Nessa instituição (CEI 01) 
trabalho a 8 anos. Sou graduada em história e 
pedagogia e pós graduada em psicopedagogia e 
Educação infantil. Gosto muito de trabalhar com a 
educação infantil pois acredito que é uma das fases 
principais na formação cognitiva, social e emocional 
das crianças. 
Espero para o ano de 2021 o retorno das aulas 
presenciais com segurança para professores e 
alunos. Se não for viável o retorno espero que por 
meio das atividades planejadas e enviadas para as 
famílias espero que as crianças adquiram grande 
parte das habilidades necessárias para sua faixa 
etária. Espero também uma grande parceria entre 
escola e famílias. 
Acredito que as aulas pós pandemia será muito 
esperada e feliz e ao mesmo tempo desafiadora pois 
indubitavelmente tivemos muitas perdas cognitivas 
e socioeducativas. Mas diante desse cenário temos 
certeza que vamos criar medidas para tentar 
amenizar essas perdas e todo os reflexos negativos 
que a pandemia trouxe para a educação 
principalmente na vida escolar das crianças da 
educação infantil. 

 
 

 

 
 

 
Rita – 2º D VESPERTINO 

 
Sou professora da Secretaria de Educação desde o 
ano de 2018, onde atuei como Professor Substituto 
até o meio do ano de 2020, quando tomei posse, em 
agosto, como efetiva no cargo. Tenho formação na 
área de educação desde o ensino médio, pois fiz o 
curso técnico chamado Magistério, depois duas 
graduações: uma em Geografia e outra em 
Pedagogia, além da especialização na área de 
geografia. Em decorrência da atipicidade dos 
tempos que estamos vivendo espero conseguir 
desenvolver, pelo menos, minimamente as 
habilidades necessárias nos estudantes do 2º 
período, para iniciar a alfabetização no próximo ano 
com segurança. A perspectiva de um retorno pós 
pandemia é a melhor possível, tanto pela falta do 
contato com os alunos, com os demais profissionais 
da carreira e servidores da escola em geral, quanto 
pelo trabalho que considero o modelo presencial 
imprescindível na fase da idade dos alunos do 
Centro de Educação Infantil. 
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Lucilei – 2º E MATUTINO 

 
Sou a professora Lucilei, pedagoga desde 1999. 
Entrei na SEDF em 2013 e no CEI 01 de Planaltina 
no ano de 2014. Escolhi trabalhar na Educação 
Infantil por gostar muito de crianças. Infelizmente, 
esse ano com o ensino remoto, esse contato 
presencial está fazendo muita falta para os dois 
lados. Espero poder voltar logo com as aulas 
presencias e poder usufruir desse contato com as 
crianças. Fazer parte do início da vida escolar delas 
e para mim um desafio prazeroso. 

 
 

 

 
 

Vanda – 2º E VESPERTINO 

Chamo-me Vanda Silva Rodrigues, tenho 34 anos, 
ingressei na Secretaria de Educação em 2013 como 
contrato temporário e em 2020 tomei posse como 
efetiva. Escolhi trabalhar no CEI 01 de Planaltina por 
ser uma escola de Educação Infantil e por ter uma 
equipe pedagógica e administrativa que prezam 
pela qualidade no ensino. Iniciamos o ano letivo de 
forma remota devido à pandemia do novo 
coronavírus. Muitos foram e são os desafios nessa 
forma de aprendizagem, mas com muita dedicação, 
responsabilidade, pesquisa e planejamento 
pedagógico, estamos levando aprendizagem 
significativa aos educandos. É com muita ansiedade 
e perspectiva que aguardo o retorno das aulas 
presenciais para o segundo semestre, acredito que 
após a vacinação dos profissionais de educação, 
conseguiremos retornar ao modo presencial com 
preparação e planejamento. Continuaremos a tomar 
os devidos cuidados para mantermos a segurança 
das crianças e dos profissionais de ensino. 

  
Meu nome é Thanmela, trabalho com educação 
infantil desde 2018, onde me identifiquei e me 
apaixonei! Hoje sou realizada de trabalhar com 
crianças! 
Estou ansiosa pelo retorno das aulas presenciais, 
sinto muita falta do contato físico e direto com os 
alunos, pois sabemos que nada substitui a interação 
presencial! 
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Thanmela –2º F MATUTINO 

 

 

 

 
Vânia – 2º F VESPERTINO 

 

Sou a professora Vânia trabalho há 3 anos com 
Educação Infantil, pretendo continuar e aprender 
mais sobre essa etapa da educação que é tão 
importante. O ano letivo de 2021começou de forma 
remota em razão da pandemia, não tivemos esse 
contato com as crianças e tão pouco elas puderam 
conhecer e serem acolhidas no espaço físico da 
instituição de ensino, fizemos tudo isso a distância, 
mas espero voltar às aulas presenciais com todos os 
profissionais da educação vacinados e seguindo os 
protocolos para que toda a comunidade escolar 
tenha o mínimo de segurança. É uma volta que se 
faz necessária pelo fato de que a criança necessita 
desse ambiente escolar que é organizado e 
preparado para o seu desenvolvimento global. Elas 
precisam da socialização, da interação com outras 
crianças dentro da escola. Que a gente possa sim, 
na medida do possível, voltar ao convívio social e as 
nossas relações interpessoais e famílias tirando 
uma lição de tudo que passamos para nos 
tornarmos melhores, com a certeza de que a 
educação se reinventou e não mediu esforços para 
alcançar todas as crianças. 

  

Sou a professora Valdení N. Barbosa do 2º Período 
G matutino no ano de 2021 do CEI 1 de Planaltina 
DF. Sou licenciada em Pedagogia e estou cursando 
pós-graduação em neuro psicopedagogia. Trabalho 
na secretária de educação como contrato 
temporário há oito anos, dois destes na educação 
infantil, e os demais atuando nas series inicias (Bia) 
e 5º ano. Sou apaixonada por minha profissão, 
busco fazer pelos estudantes, que tenho o privilégio 
de trabalhar, o que gostaria que meus próprios filhos 
recebessem. Por isso busco me aprimorar sempre. 
No retorno as aulas presenciais espero maior 
parceria entre família e escola. A família mais 
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Valdení –2º G MATUTINO 

consciente e participativa no processo da educação 
escolar das crianças. No âmbito institucional, espero 
turmas com um quantitativo menor de crianças, para 
que possamos oferecer mais qualidade de ensino. E 
ficaria muito feliz se mantivesse a união que surgiu 
nos grupos de professores durante a pandemia. 

 

 

 
Gabriela – Licença Maternidade 

 

Sou Gabriela, tenho 27 anos, e amo a educação 
infantil. Os pequenos sempre me encantaram. 
Nesse ano letivo eu espero muita alegria e saúde, 
principalmente quando retornamos 
presencialmente, foram tempos complicados, cheios 
de incertezas e muitas adaptações, mas 
conseguimos vencer, nós reinventamos e buscamos 
o melhor para nossos alunos. 
Estou bem ansiosa para esse retorno, querendo 
muito viver a educação como um todo, olhando no 
olho dos pequenos, e proporcionando uma 
educação de qualidade. 
Quero muito que as crianças vivam de forma efetiva 
e completa a nossa escola, saindo da distância e 
vivendo a nova proximidade. 
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COLABORADORES 
 
 

 
 
 

 

 
Lúcia - Cozinha 

 
 
 

 

Aline- Cozinha 

 
 
 

 

Iara - Cozinha 

 
 
 

 

Francisca (Fia) - Cozinha 

 
 
 

 

Rosilene (grupo de risco) - Limpeza 

 
 
 

 

Sebastiana (Cida) - Limpeza 
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Zenilda - Limpeza 

 

 

 
Antônio – Limpeza 

 
 
 

 

Jackson - Limpeza 

 
 
 

 

Emivaldo - Limpeza 

 
 

 

Leidiane - Limpeza 

 
 
 

 

Fernando – Limpeza 
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Josivan – Vigilante 

 

 

 
Graciel -Vigilante 

 
 
 
 

 

Flávio – Vigilante (noturno) 

 
 
 

 

 
Édson – Vigilante (noturno) 

 
 
 
 

 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
 

O diagnóstico da realidade de nossa escola se baseia em uma análise sócio, 

histórica e cultural da comunidade na qual está inserida. É importante realizar um 

levantamento das condições físicas, materiais, financeiras e humanas, além das 

necessidades para a realização de um trabalho de qualidade social em nossa escola. 

Muitos desses indicadores têm sido considerados nos processos de autoavaliação 

institucional com toda a comunidade escolar e precisam ser analisados, compreendidos e 

socializados como ações do processo de diagnóstico da realidade escolar que orientam na 

elaboração do nosso Projeto Pedagógico e sua implementação. Esse é um movimento no 

qual o passado, o presente e o futuro de nossa escola estão colocados com o objetivo de 
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resgate da memória, de sua identidade cultural, vendo-a como espaço de produção de 

conhecimentos. É um movimento de desvelamento da realidade, que tem por objetivo a 

nossa própria unidade escolar. 

Nesse período atípico que estamos vivendo, temos constantemente adaptado a 

maneira como realizamos muitas das nossas atividades na escola, nesse tópico será 

apresentado como atualmente temos avaliado a realidade da nossa comunidade, para 

direcionar nossas ações. 

Ao final de cada ano letivo a equipe promove momentos de avaliação do trabalho 

realizado, com a finalidade de identificar fragilidades e acertos, que devem ser levados em 

consideração para o planejamento do ano seguinte. Ano passado essa avaliação se deu 

por meio de formulários (um para os funcionários e outro para as famílias) e pelo conselho 

de classe realizado ao final de cada semestre letivo e a devolutiva desses instrumentos 

avaliativos utilizados foi apresentada pela equipe na reunião de avalição do ano letivo 

realizada com o corpo docente. 

A seguir temos os gráficos dos principais temas abordados nesses formulários, os 

primeiros quatro gráficos dizem respeito ao formulário respondido pelos professores e os 

demais são relativos ao formulário respondido pelos pais ou responsáveis: 

 
Gráfico 1 – Avaliação da equipe diretiva, quanto as informações administrativas 

disponibilizadas para o grupo pelos aplicativos de comunicação. 
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A avaliação do grupo foi positiva, a única divergência foi a preferência da forma como 

gosta de receber as informações: alguns optaram pelo envio das informações pela lista de 

transmissão e não no grupo do Whatsapp, outros preferem receber pelas duas formas, a 

maioria foi indiferente quanto a forma, só julgou estar bem informada. 

Gráfico 2: avaliação da equipe diretiva referente a disponibilidade em oferecer 

suporte ao grupo. 

 

 

O grupo foi unânime em avaliar a equipe como sempre disponível para oferecer o 

suporte necessário. 

 
 

Gráfico 3 – Avaliação quanto à forma como a equipe organizou e conduziu as reuniões, 

eventos e conselhos de classe durante o ano letivo. 
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A avaliação desse item também foi positiva, apenas uma pessoa não opinou, por ter 

entrado recentemente na escola. O grupo se mostrou satisfeito com a forma como foram 

organizados nossos encontros. 

Gráfico 4 – Avaliação sobre a disponibilidade da equipe para atender as solicitações 

apresentadas pelo grupo. 

 

 
 
 

O grupo considerou de forma consensual que a equipe tem se mostrado acessível 

às reinvindicações apresentadas. 

A equipe diretiva recebeu essa avaliação positiva do grupo com bastante alegria e 

satisfação, uma vez que acreditamos que ter um ambiente de trabalho harmonioso, no qual 

prevaleça o diálogo e a confiança favorece a realização de um trabalho de qualidade. 

Os próximos gráficos são referentes as respostas dos formulários enviados para as 

famílias com intuito de avaliarmos como aprimorar nosso trabalho remoto, mapeando as 

dificuldades que as famílias tem tido em casa para acompanhar as atividades que temos 

preparado para as crianças. 

É notório destacar que o formulário foi respondido por 391 famílias, de x que 

atendemos o que representa y. A fragilidade desde instrumento para o público que 

atendemos, está atrelado ao fato de dependermos da internet pois, as famílias precisam ter 

acesso para responder, nível de estudo para ler e compreender e disponibilidade para 

acompanhar avida escolar das crianças. Logo as famílias que não contribuíram 

respondendo as questões que apresentamos, acreditamos que seja por um dos motivos 

anteriormente relatados. 
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Nos conselhos de classe fica evidente pela fala dos professores, como que a 

situação de vulnerabilidade das famílias (desemprego, baixa escolaridade, problemas 

familiares) representa um empecilho para que possamos alcançar essas crianças. 

Praticamente em todas as turmas, temos que crianças que não realizam as atividades, pois 

os pais nunca retornaram o contato com as professoras. Nossa Orientadora Educacional 

juntamente com as professoras, realiza um árduo trabalho de tentar fazer contato com 

essas famílias, mapear as dificuldades que eles enfrentam, oferecer ajuda e alternativas 

para que as crianças possam participar. Alguns casos conseguimos lograr êxito, mas na 

grande maioria não obtemos respostas favoráveis, o que acaba resultando no 

encaminhamento desses casos para o conselho tutelar. 

 
Gráfico 5 – Avaliação do acompanhamento das atividades das crianças pelas 

famílias. 

 

 
 

Essa questão do acompanhamento escolar é algo muito precioso nesse momento, 

pois sem a ajuda da família não conseguimos chegar até as crianças, o que nos remete a 

uma situação extremamente angustiante. Então essa pergunta foi feita coma intenção dos 

responsáveis refletirem, como está sendo esse acompanhamento e avaliarmos se eles 

estavam tendo a mesma percepção que a nossa, de que em muitos casos poderia 

melhorar. As professoras que tiveram acesso a esses dados de forma separada por turmas, 

disseram que de uma forma geral os pais se mostraram conscientes, naqueles casos em 

que a participação das famílias estava deixando a desejar. 
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Constatada o reconhecimento das famílias de não estarem (em alguns casos), dando 

o suporte necessário às crianças, fizemos uma questão complementar para conhecer quais 

seriam os motivos para essa situação. É o que mostra o gráfico a seguir. 

 
Gráfico 6 – Apontamento dos motivos para o não acompanhamento das atividades 

de forma satisfatória. 

 

 
Embora essa fosse uma questão, condicional, ou seja, só precisava responder 

aqueles que tivessem respondido NÂO na pergunta anterior, percebemos pelo número de 

respostas que algumas pessoas que responderam SIM, também participaram dessa, o que 

não inviabiliza a análise. Como podemos constatar as motivações para a participação 

insuficiente na vida escola dos filhos, apuradas por ordem da frequência na qual foram 

indicadas são: a jornada de trabalho semanal, falta de organização da rotina diária, internet 

ruim. 

Sabemos que a atual conjuntura, colocou todos nós diante de problemas e situações, 

para as quais não estávamos preparados. Reiteramos com nossos professores a 

necessidade de olhar cada caso com empatia, e depois dessa avaliação, estabelecer as 

flexibilizações necessárias para garantir que as famílias participem das atividades e 

garantam que as crianças tenham as experiencias necessárias para o desenvolvimento 

dessa faixa etária. 

Dentre as adaptações que as professoras firmaram com as famílias temos: extensão 

de prazos para o recebimento das atividades, realização de videochamadas para auxiliar 

as crianças, adaptação das atividades. Em algumas situações, muitas professoras 
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acabaram por extrapolarem seu horário de trabalho para poder atender pais, que só 

retornavam de sua jornada de trabalho depois das 20h. 

Gráfico 7 – Avaliação da comunicação com a professora. 

 

 
Para facilitar o canal de comunicação com as famílias, firmamos com as professoras 

de que cada uma delas ficaria responsável por administrar o grupo das suas turmas, 

alimentando com as informações gerais que a escola envia e também postar as atividades 

lá diariamente. Os grupos são abertos, então as famílias também podem interagir. Nesse 

sentido, é muito importante que os pais estejam atentos as convocações e avisos postados 

no grupo, que respondam as professoras quando solicitados. 

Como podemos observar a grande maioria (70,3%), julgaram estar atentas as 

postagens e interação com os professores, alguns admitiram não conseguirem acompanhar 

todas as solicitações, embora perguntassem quando tinham dúvidas (19,2%), outros 

colocaram na falta de tempo o motivo para não conseguirem acompanhar o grupo e 

responder as solicitações (9%) e apenas 1% se definiu como completamente ausente. 

Nos conselhos de Classe houve relatos de professoras que foram bloqueadas por 

algumas famílias que não respondiam as solicitações, ou não cumpriam com os 

combinados firmados com as professoras sobre as atividades. Realidade triste, pois 

insistimos no contato por entendermos que a criança tem o direito de participar das 

atividades escolares, é realmente uma pena quando a família se exime da responsabilidade 

de acompanhar e dar suporte às crianças. Nesses casos, encaminhamos ao conselho 
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tutelar a ficha do aluno onde consta todas as tentativas de comunicação da escola com a 

família para que eles tomem as medidas cabíveis. 

 
Gráfico 8 – Cumprimento de prazos na entrega das atividades. 

 

 
A resposta para essa pergunta chama a atenção, pois nesse modelo de ensino 

remoto que fomos obrigados a implementar por conta dessa pandemia, nossa escola se 

organizou para enviar uma atividade diariamente para famílias, essas atividades são 

propostas tendo por base o currículo em movimento da Educação Infantil, logo priorizamos 

um campo de experiência por dia da semana. E o que podemos avaliar é que, de um modo 

geral as famílias tem dificuldades de fazer essa devolutiva das atividades regularmente, 

uma vez que apenas 24,6% dos responsáveis que responderam ao questionário, afirmaram 

que conseguem entregar as atividades dentro do prazo. A maioria 54%, disseram que às 

vezes entrega no prazo e 21,5% assumiu que não consegue entregar dentro do prazo. 

Os motivos para essa dificuldade que podemos levantar nos conselhos de classe 

realizados são: falta de tempo por causa do trabalho, dificuldades em desenvolver as 

atividades pela falta de estudo, o não reconhecimento das atividades propostas para o 

desenvolvimento das crianças (muitos pais, julgam que desenho, pintura e brincadeiras não 

são importantes para a criança), dificuldade em organizar uma rotina com a criança em 

casa para a realização das atividades em tempo hábil. 

O que a equipe e os professores podem fazer para melhorar esses índices é estar 

disponível para auxiliar essas famílias, seja nas dúvidas ou adaptando atividades. O 
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importante é manter a comunicação ativa com as famílias, nossos professores estão 

sempre disponíveis dentro do horário de trabalho deles para auxiliar na realização dessas 

atividades, mas as famílias também precisam ter interesse de procurar e querer fazer com 

as crianças. 

A construção da nossa proposta pedagógica de 2021 está alicerçada no Currículo 

em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal, nas orientações que a SEDF 

produziu ao longo do ano letivo de 2020 para subsidiar o trabalho remoto e na nossa 

experiência com o mesmo, a qual nos oportunizou construir estratégias e materiais 

coletivamente com o intuito de atender nossas crianças da melhor forma possível. 

Em 2020, depois de um período sem aulas por conta da pandemia, o CEI 1 de 

Planaltina retomou as atividades de forma remota. Semanalmente nos reuníamos para 

planejar as atividades que seriam enviadas para as famílias realizarem com as crianças. 

Nas reuniões de planejamentos era definido como iríamos abordar o tema e os objetivos 

de aprendizagem, apontados no documento da secretaria de educação disponibilizou para 

balizar a Educação Infantil e quais atividades iríamos propor para as famílias. As reuniões 

de coordenação eram feitas com o grupo todo (professores de 1º e 2º períodos), a produção 

do material pedagógico (templates explicativo da atividade, vídeos) era feita coletivamente, 

o que proporcionou trocas e aprendizados importantes. 

Fizemos um total de 30 planejamentos sobre diferentes temas, abordando os 

diferentes objetivos de aprendizagem dos 5 campos de experiência: o eu, o outro e o nós; 

corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e 

imaginação; espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Toda essa vivência 

nos conferiu alguns aprendizados: 

• A importância de organizar e guardar com segurança a devolutiva dos alunos; 

• Oportunizar atividades de fácil entendimento e execução, uma vez que os pais 

que acompanham a realização das mesmas; 

• Produzir vídeos explicativos quando as atividades forem mais elaboradas; 

• Oferecer um feedback consistente sobre as atividades enviadas, a fim de 

ajudar os familiares a deixarem que as crianças desenvolvam a autonomia na realização 

das atividades; 

• Fazer vídeo chamadas individuais, para acompanhar o desenvolvimento dos 

alunos; 



45  

Baseado nesses pontos e nos relatos da avaliação do final do ano, partindo 

do princípio que a forma como iremos atuar no ano de 2021, ainda não está muito clara, 

lançamos mão de algumas estratégias para organização do ensino remoto ou hibrido: 

 
Planejamento Pedagógico 

 
 

Reuniões semanais com o grupo todo, para decidir sobre temas, objetivos e 

atividades (seguindo um cronograma prefixado com os conteúdos e temas que iremos 

trabalhar por semestre). A produção do material pedagógico está organizada por períodos, 

pois dessa maneira ampliamos as possibilidades de alcançar da melhor maneira possível 

as necessidades das crianças. 

Cada período tem grupo de Whatsapp para postar sugestões de atividades e os 

templates e materiais produzidos. 

É necessário que cada professor, estabeleça uma organização que 

contemple: recebimento e arquivamento de atividades dos alunos, anotações sobre o 

desempenho e desenvolvimento nas atividades, retorno para as a famílias sobre a 

realização das atividades, videochamadas, videoaulas. 

 
Acolhimento e primeiro contato com as famílias 

 
 

Em qualquer uma das modalidades de ensino, seja ele remoto, híbrido ou 

presencial o conhecimento das famílias se faz necessário, pois parte do nosso trabalho está 

condicionada a participação da mesma. Os alunos do primeiro período que estão entrando 

esse ano precisaram de um apoio a mais por ser o primeiro ano na escola, os dos 2º 

períodos esperamos que estejam mais familiarizados com a nossa forma de trabalho, 

porém temos a relação de alunos que tiveram dificuldade na participação das entidades, 

com os quais devemos pensar em novas estratégias para esse ano. 

A utilização de formulários eletrônicos é bem oportuna, adianta bastante a 

coleta de informações e opiniões dos pais, porém nada substitui o contato individual tanto 

com aluno quanto com os familiares. Por isso é importante criar estratégias para termos ao 

menos um contato presencial com a família e a criança, nesse primeiro momento, 

principalmente para as crianças do primeiro período. 

 
A seguir temos algumas ações que compõe nossa estratégia: 
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• Identificação dos contatos deixados pelas famílias por turmas, para montar 

grupos de Whatsapp; 

• Fazer os devidos esclarecimentos para as famílias da importância da 

participação deles nesse momento; 

• Iniciar o preenchimento da ficha do aluno; 

• Cumprimentar os pais darem boas-vindas, avisar sobre como será nosso 

trabalho, enviar formulário de levantamento de informações sobre o aluno e a família 

• Em posse das respostas do formulário, mapear aquelas famílias que não 

responderam de forma satisfatória, ou que não responderam e marcar uma entrevista 

presencial ou por vídeo chamada. 

• Organizar uma videoaula via google Meet de apresentação para as crianças. 

 
 

Esse ano o atendimento em nossa escola ficou organizado da seguinte maneira: 
 

Salas Períodos Turno Especificidades Nº alunos 

1 
1ºPeríodo A Matutino  26 

1ºPeríodo A Vespertino 2 DI/DONW 18 

2 
1ºPeríodo B Matutino  26 

1ºPeríodo B Vespertino TGD 15 

3 
1ºPeríodo C Matutino  26 

1ºPeríodo C Vespertino  26 

4 
1ºPeríodo D Matutino  26 

1ºPeríodo D Vespertino  26 

5 
1ºPeríodo E Matutino  26 

1º Período E Vespertino  26 

6 
2º Período G Matutino  26 

1º Período F Vespertino  26 

12 
2º Período A Matutino TGD 15 

2º Período A Vespertino  26 

11 
2º Período B Matutino  26 

2º Período B Vespertino  26 

10 2º Período C Matutino  26 
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 2º Período C Vespertino  26 

9 
2º Período D Matutino  26 

2º Período D Vespertino  26 

8 
2º Período E Matutino  26 

2º Período E Vespertino  26 

7 
2º Período F Matutino  26 

2º Período F Vespertino  26 

 
 

 

Em 2019 foi realizada uma consulta à comunidade, sobre 7 dimensões do trabalho que 

a nossa escola oferecia. Foi uma ação extremamente positiva, os apontamentos são 

bastante relevantes, e irá conduzir nossas ações no ano corrente. Por isso, adiante 

reiteramos as conclusões apresentadas referente a cada dimensão: 

 
Dimensão 1 – Planejamento, Gestão Democrática e Formação 

Com relação aos itens propostos para análise, quinze itens obtiveram o conceito 

ótimo pelo grupo. Em geral esses tópicos abordam a promoção de atividades da escola 

para com o aluno a família e o profissional que trabalha na instituição. 

Três itens apresentaram atenção para o grupo eles apontam sobre formas de 

avaliação utilizadas pelo CEI, sobre os projetos desenvolvidos e sobre a atuação do 

Conselho Escolar. As considerações realizadas foram: que ainda é início do ano letivo, por 

isso não tem como saber bem sobre o funcionamento da rotina pedagógica e administrava 

da escola e a necessidade de novas formas de divulgar os projetos da escola. 

O único ponto avaliado como negativo diz respeito à quantidade de alunos por sala. 

A consideração realizada seria uma maior atuação das famílias junto aos órgãos 

responsáveis reclamando e solicitando profissionais para ajudar na sala de aula (monitor) 

e profissional específico para atendimento nas dificuldades de aprendizagem, fala e 

emocional. 

Sugeriu-se também a necessidade de trabalhar e explorar mais a cultura da cidade 

e sempre realizar encontros específicos para tratar e lidar com as dificuldades encontradas 

aqui. 

Dimensão 2 – Escuta Sensível e Autonomia das Crianças na Perspectiva do 

Cuidar e Educar 
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Com relação aos itens propostos para análise o único item que aponta uma condição 

regular é o que aponta o conflito infantil e o protagonismo do adulto, se pode ser ou não mediado 

com o diálogo e negociado. Nas considerações aparece o apontamento de que “... 90% dos 

pais não estimulam as crianças a lidarem com os conflitos.” resultando em agressividade 

infantil. 

Houve a constatação da parceria da escola com o Centro de Saúde nº 04 da Estância, 

pois sempre solicita o cartão de vacina para atividade do Centro de Saúde, mas ela não 

compreende bem o motivo de encaminhar o mesmo e aqui se sugere que sempre que for haver 

uma atividade do CS 04 aconteça um esclarecimento maior para os pais. 

Apontaram a necessidade da abertura da segunda entrada, para as crianças que moram 

longe, a cobertura no portão, uma calçada, mas uma servidora da escola relatou que já houve 

um abaixo assinado e que a escola já havia encaminhado ofícios para a Administração da 

cidade apontando tais dificuldades. 

Com relação a todos os outros itens a avaliação realizada foi no conceito ótimo. 

 

Dimensão 3 – Relações Étnico-raciais e de Gêneros 

Com relação aos itens propostos para análise todos obtiveram a avaliação ótima. 

Nas considerações foram apontados que com relação às questões étnicos raciais e de 

gêneros precisa-se uma frequência maior e não somente em datas pré-estabelecidas. Houve a 

sugestão de ter aula de capoeira juntamente com a de Educação Física para as crianças. 

As outras considerações levantadas pelo grupo fugiram ao tema maior, voltando para 

as temáticas da estrutura que temos do lado de fora da escola (estacionamento para as vans e 

carros particulares: embarcar e desembarcar as crianças com maior segurança, cobertura da 

entrada para os pais se abrigarem do sol e da chuva). 

Dimensão 4 – Ambientes Educativos: Tempos, Espaços e Materiais 

 

Com relação aos itens propostos para análise a maioria obteve a consideração ótima 

pelos participantes, mas um solicita atenção com relação aos ambientes externos da escola 

que proporcionam o contanto com a natureza e, a ponderação realizada com relação a esse 

item, é sobre o lixo que é jogado pela população na área verde ao redor da escola, precisa ter 

um local apropriado para isso. 

Outro item que requereu atenção foi sobre o conhecimento dos ambientes/espaços da 

escola pelos pais e, os mesmos avaliaram que precisam conhecer melhor. 

As outras ponderações levantadas foi a necessidade de modificar o horário dos passeios 

do turno vespertino, a construção da calçada (acessibilidade), conscientização dos motoristas 
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ao trafegar nas ruas que dá acesso à escola, revisão da lista de materiais e por último percebeu 

a necessidade de acrescentar na rotina aula de futebol e balé. 

 
Dimensão 5 – Cooperação e Trocas com as Famílias 

Com relação aos itens propostos para análise, nove itens obtiveram a consideração 

ótima pelos participantes, sendo importante ressaltar que eles abordam tudo aquilo que a 

escola proporciona para melhorar a comunicação e o atendimento às famílias, ou seja, a família 

reconhece que a escola está disposta a ouvir e acolher a família em suas necessidades, doze 

itens solicitaram atenção e todos eles se referem ao papel super importante que a família tem 

com relação à rotina familiar e escolar no que tange acompanhar, informar e relatar à instituição, 

mudanças na rotina familiar que interferem direta ou indiretamente na vida escolar do aluno. E 

sobre isso se ponderou, nas considerações, que a família precisa melhorar sua comunicação 

com a escola, principalmente no ato da matrícula e sempre que possível ponderar seu 

comportamento durante o ano letivo, repensando atitudes desnecessárias. 

Dimensão 6 – Protagonismo Infantil no CEI 

Com relação aos itens propostos para análise, um item requereu atenção, que fala da 

ludicidade estimulada em família, nas considerações, não houve nenhuma ponderação com 

relação a tal item. 

Dois itens foram apontados como um aspecto ruim e eles referem-se ao diálogo 

da família sobre as novas formações familiares e à resolução de situações problemas 

pela criança na escola e em casa, e nesses aspectos não tinham apontamentos do grupo. 

As análises realizadas nessa dimensão referem-se à cobertura do portão, entrada pelo 

outro portão, sobre o lixo que fica na área verde ao redor da escola, a solicitação do cardápio 

do lanche servido, solicitação das regras e combinados trabalhados na escola. 

Dimensão 7 – Educação Infantil e Inclusão 

Nesta Dimensão sete pontos foram considerados como ruim e a maioria deles 

referem-se ao atendimento especializado que a escola não oferece por não ter o 

profissional para tal, outro ponto refere-se à falta de diagnóstico/laudos que ou a família 

omite na matrícula, ou a percepção de alguma dificuldade no desenvolvimento da criança 

que é constatado na sala de aula, pelo professor e não pela família. As considerações 

feitas apontam para a demora do laudo, para obter atendimento de monitor, falta de 

profissionais especializados, falta de material pedagógico para a criança. 

O grupo solicitou também palestras para os pais com profissionais especializados com 

o tema inclusão e projetos para oferecer atendimento às famílias. 
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Teve dois pontos que apresentaram atenção que falam sobre as propostas alternativas 

que a família e a escola constroem para atender crianças as necessidades de aprendizagem 

das crianças e os recursos pedagógicos para tais atendimentos. Observa-se, aqui, que os 

alunos precisam de uma sala especializada com profissionais qualificados para que 

ocorra uma resposta mais eficaz no desenvolvimento da aprendizagem e socialização 

das mesmas. 

3.1. RECURSOS FINANCEIROS 

 
O CEI 01 movimenta as seguintes verbas: PDAF (Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira) 

PDAF: O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira destinado às 

Instituições Educacionais e Diretorias Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal visa dar autonomia gerencial para a realização do projeto pedagógico, 

administrativo e financeiro, por meio do recebimento de recursos financeiros do Governo 

do Distrito Federal. 

PDDE 

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade 

prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir 

para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente 

elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação social e a 

autogestão escolar. 

 
Demais foros representativos: As Instituições Educacionais possuem, como foro 

representativo e deliberativo de sua comunidade escolar, o Conselho Escolar, na forma da 

legislação aplicável, e as Diretoriais Regionais de Ensino possuem Comissão Escolar 

(Com-E). 

Aplicação dos Recursos: Os recursos do PDAF destinam-se, exclusivamente, ao 

apoio aos projetos pedagógicos, administrativos e financeiros das Instituições Educacionais 

e Diretoriais Regionais de Ensino e sua utilização observará as necessidades estabelecidas 

na Ata de Prioridades, em conformidade com a legislação. 

 
 
 

4 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
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Convencidos de que o trabalho com a educação infantil é importante, deve primar 

pelo protagonismo das crianças e tendo ainda em vista que a escola pública deve ser o 

local onde a democracia tem que estar presente, o CEI 01 de Planaltina tem por missão 

proporcionar um ensino de qualidade, visando o desenvolvimento das potencialidades do 

aluno, respeitando, primordialmente, as diferenças individuais. 

 
5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 
Na perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como um ser indivisível, 

inteiro e único, o trabalho em Educação Infantil deve basear-se em princípios. Princípios 

são regras, códigos de conduta que governam nossa vida e atitudes. São acepções 

fundamentais que derivam e ou se tornam base para outras. O trabalho educativo na 

Educação Infantil assenta-se sobre estes princípios: 

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

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

identidades e singularidades. 

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

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

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

viabilizar: 

 A ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo 

e de si próprio; 

 A construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a 

autoestima e os vínculos afetivos; 

 O combate aos preconceitos e discriminações negativas; 

 A conquista da autonomia, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

 O aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos 

culturais; 

 A aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a 

liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as 

pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade 

a grupos vulneráveis política e economicamente; 
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 O respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais. 

Princípios políticos: referem-se à garantia dos direitos de cidadania, do exercício 

da criticidade e do respeito à democracia. 

A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social, modifica 

e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o 

ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição deve proporcionar- 

lhe: 

 Formação participativa e crítica; 

 Contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, 

questionamentos; 

 Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião 

dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um 

conflito; 

 Experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o 

alcance de aquisições afetivas e cognitivas; 

 Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, 

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

trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e 

conflitos que se apresentam às mais diferentes idades. 

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

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas lhe possibilita o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade 

de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita 

e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e pela releitura, criação e 

recriação, aproximando-a do mundo da arte. Para isso, é necessário que haja: 

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

diversificadas experiências; 

 Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que 

desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover 

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

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo que 

possuem em relação aos objetivos definidos pelo Projeto Político Pedagógico 

em desenvolvimento; 

 Oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a 

adultos e outras crianças. 

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

(profissionais e familiares), tendo em vista que, somente assim, serão dadas as condições 

de sua consolidação na Educação Infantil. 

 
6. OBJETIVOS 

 
6.1 GERAL 

Promover o desenvolvimento dos aspectos afetivos, sociais, emocionais, cognitivos 

e perceptivo-motor da criança, para que ela possa compreender o mundo em que vive, 

interagindo, ampliando e melhorando sua forma de comunicação com o meio ambiente e 

com todos. 

 
6.2 ESPECIFICOS 

 
 

• Sondar as características da comunidade escolar, por meio de entrevistas e 

diálogos, para iniciar processo de acolhimento e construção de propostas que visem sua 

participação nas atividades da escola; 

• Retomar as experiências pedagógicas, administrativas e financeiras do ano anterior 

e avaliá-las quanto à sua aplicabilidade ou não no ano em curso; 

• Realizar momentos de reflexão nas coordenações coletivas acerca das 

aprendizagens trazidas pelos alunos, das que são orientadas pelo currículo e das que as 

crianças demonstram ter necessidade de adquirir, vivenciar, experimentar para adaptar à 

proposta a essas subjetividades; 

• Discutir, a qualquer tempo, em virtude das necessidades das crianças, o 

desenvolvimento da proposta de educação integral, primando pelo bem estar e acolhimento 

das crianças, planejando atividades e situações em tempos e espaços que provoquem 

interesse e satisfação para elas; 
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• Promover palestras, seminários, grupos de debates sobre as temáticas subjacentes 

à educação infantil e à orientação quanto ao desenvolvimento infantil a todos os atores que 

constituem a comunidade escolar do CEI 01; 

• Organizar atividades culturais que priorizem a participação da família, respeitando 

o calendário da Educação Infantil, o PPP da Instituição e a história e a cultura brasileiras; 

• Buscar parcerias com qualquer grupo e em qualquer tempo, independentemente 

de sua área de atuação, provocando a transdisciplinaridade, no atendimento às 

necessidades internas e externas da Comunidade Escolar. 

 
7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
O atendimento em creches e pré-escolas como um direito social das crianças 

efetivou-se na Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil como 

dever do Estado. A partir disso, creches e pré-escolas passaram a construir uma nova 

identidade. 

A Educação Infantil foi designada pela Lei 9394/96, que estabeleceu as novas 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. O atendimento de crianças de até três anos 

de idade em creches e de quatro a seis em pré-escolas é considerado, a partir daí, a 

primeira etapa da escolarização básica. É um direito da criança, da família e, 

respectivamente, um dever do Estado. Assim, a Educação Infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 

cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29). 

O artigo 3º do Parecer CNE/CEB nº 20/2009 fixa que o currículo da Educação Infantil 

deve ser concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e 

os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, ambiental, científico e tecnológico, com o objetivo de proporcionar o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. A construção de uma proposta 

pedagógica para a Educação Infantil requer valorizar, nas crianças, a construção de 

identidade pessoal e de sociabilidade, o que envolve um aprendizado de direitos e deveres. 

Nesse sentido, as instituições de Educação Infantil devem oferecer às crianças um 

ambiente físico e social em que se sintam protegidas e acolhidas. Dessa forma, quanto 

mais esse ambiente for rico e desafiador, mais a criança poderá ampliar seus 

conhecimentos em todas as suas relações pessoais e espaciais. (BRASIL, 1998, v.3). 
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Diante de tal perspectiva de ensino, ressalta-se a teoria Histórico-Cultural de 

Vygotsky, onde argumenta que as crianças já nascem inseridas num contexto sociocultural 

e, na interação com outros indivíduos, desenvolvem sua individuação e autonomia, 

substituindo características naturais por elementos socialmente partilhados (REGO, 1995). 

Para essa abordagem, o desenvolvimento e a aprendizagem são considerados processos 

que interligados desde o início da vida. 

Ainda com base na perspectiva de Vygotsky, a escola proporciona às crianças um 

conhecimento metódico sobre aspectos que estão associados ao seu campo de visão ou 

vivência direta. O aprendizado escolar desempenha grandes influências no 

desenvolvimento das funções psicológicas, exatamente na fase em que elas estão em 

processo de amadurecimento. 

Quanto ao Currículo em Movimento, ele adota como Eixos Integradores do Currículo 

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

e Interagir. Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os eixos transversais: 

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

Educação para a Sustentabilidade. 

O cotidiano de educação coletiva é permeado por essa transversalidade, que 

reclama ações acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de 

gênero e configurações familiares, inclusão das crianças com deficiência, atendimento à 

heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens e diversas formas de viver a 

infância e convivências entre as gerações. 

A elaboração do Projeto Pedagógico deve ser pensada de acordo com a realidade 

da instituição, observando características, identidade institucional, escolhas coletivas e 

particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas experiências, 

bem como conhecer a realidade social que permeia a instituição e realidade das crianças 

com as quais atua pedagogicamente. Todos esses elementos precisam dialogar com os 

Eixos Transversais e Integradores, que se aplicam à realidade da Educação Infantil do 

Distrito Federal por inteiro. 

O currículo é o conjunto das ações desenvolvidas pela unidade escolar e que 

auxiliam na formação do aluno enquanto indivíduo. É tudo o que se faz na escola, não 

apenas o que aprende, mas a forma como aprende, como é avaliado, como é tratado, etc. 

Assim, todos os temas tradicionalmente escolares e os da vida cotidiana são relevantes e 

compõem o currículo escolar. Os temas assumidos no Currículo em Movimento da 

Educação Básica como eixos são interligados e exigem o estabelecimento de estratégias 
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pedagógicas para abordá-los de forma integradora, capaz de fazer com que os alunos 

observem as múltiplas relações que todos os processos exercem entre si. 

 
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
Considerando a Educação Infantil, exploraremos os seguintes eixos estruturantes: 

Tempos 

 

―(…) essa compreensão do tempo escolar exige, ao contrário do que possa parecer 
à primeira vista, um nível mais complexo e flexível de organização do trabalho 
pedagógico. Para tanto, é vital que o corpo docente esteja envolvido com a 
proposta, repensando o projeto político-pedagógico, no que se refere à regulação 
do tempo, horários, planejamentos, prazos, execução de tarefas, propiciando 
vivências multidimensionais, distribuídas em uma carga horária curricular, articulada 
e integrada. (...)‖ 

 
(Currículo em Movimento da Educação Básica - Pressupostos Teóricos) 

 
Neste ano de 2021, objetivamos tempos que contemplem o máximo de 

oportunidades de aprendizagem às crianças. Queremos que os momentos de atividades 

físicas, lúdicas, parque, leitura, acolhida, etc. sejam regados de muito prazer e alegria, além 

da articulação direta com o PPP da instituição, visamos sempre a satisfação e bem estar 

de nossas crianças, e, para tanto, faz-se necessário um encontro pedagógico mensal entre 

os dois grupos de professores (matutino e vespertino), coordenadoras, supervisora 

pedagógica, secretária escolar e as gestoras afim de organizar e estruturar planejamentos, 

projetos e eventos do calendário da unidade escolar e tentar sanar paliativamente a 

ausência de uma equipe especializada de apoio à aprendizagem com pedagogo, psicólogo 

e orientador educacional. 

Espaços – nada mais eficiente que pautar a organização da escola por meio da 

construção coletiva do PPP que em nosso caso, pelo critério da flexibilidade, é discutido 

semestralmente no intuito de alcançar as necessidades físicas, psicológicas, afetivas e 

intelectuais, tanto das crianças como dos adultos referência através de confraternizações, 

passeios regulares, reorganização frequente de espaços de utilização da criança, 

exposições pedagógicas e culturais em que se prioriza a ação efetiva da criança e a 

oportunidade das famílias apreciarem o que as crianças são capazes de produzir, 

apreciação de peças teatrais organizadas pelos profissionais da própria escola, por 

convidados e pelas próprias crianças, promoção de momentos de diálogo entre a 

comunidade escolar e profissionais da escola (Encontros de Famílias) e órgãos ligados 
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diretamente ou indiretamente ao universo da escola – a Administração Regional, no que 

consiste nas reivindicações por melhorias no perímetro escolar e comunidade; 

Coordenação Regional de Ensino – UniEB, no que tange à formação e orientações ao 

trabalho pedagógico; Instituições de ensino superior (UniCEUB e UnB), no 

desenvolvimento como campo de estágio para observação, docência, pesquisa, 

implantação de projetos, avaliação institucional e grupos de estudo; a equipe gestora e 

coordenação pedagógica na promoção de oficinas pedagógicas como oportunidade para 

formação continuada do corpo docente (Projeto Formação In Loco – O docente do CEI em 

foco), em que são privilegiados profissionais da escola e de outras instituições, no intuito 

de atribuir à formação, coerência com o contexto de aprendizagem das nossas crianças. 

No que diz respeito a esse eixo estruturante, o Currículo em Movimento (2014) afirma 

a necessidade de a escola ampliar os espaços para o desenvolvimento do conceito de 

pertencimento, conceito este presente na função social da escola e que proporciona a toda 

a Comunidade Escolar total envolvimento e autonomia na tomada de decisões, o 

sentimento de ser parte da escola e responsável por ela. 

Oportunidades – pensar a infância como ambiente de oportunidades abre a 

possibilidade de que todos os envolvidos no crescimento da criança também venham a ter 

oportunidades, tais como: exercício da democracia, por meio da participação nos 

planejamentos coletivos; acesso ao lazer, por meio das atividades culturais promovidas 

pela escola e por outros setores; construção de situações e/ou espaços de vivência, por 

meio da colaboração direta; acesso à informação e à orientação, quando a escola oferece 

ajuda profissional nos problemas que se referem ao desenvolvimento da criança. Quando 

a escola concebe oportunidades de aprendizagem às crianças, independente de qual área 

ela se restrinja e abre à participação de todos, estes outros também usufruem das 

oportunidades, é um processo colaborativo, comum, uma ação em cadeia. 

Apresentamos nossa organização curricular por meio das situações didáticas 

proposta no Currículo em Movimento (2018): 

Rotinas Pedagógicas e Administrativas do CEI 01 e Planaltina 

Ao longo dos anos de funcionamento dessa instituição que trata de cuidados com as 

crianças, fomos construindo uma rotina própria de uma escola que atende crianças: com 

música, dança, brincadeiras, passeios, abraços e muito carinho em tudo que organizamos 

para elas, no entanto nessa nova forma de trabalho fomos chamados a reconstruir e 

ressignificar todo o nosso trabalho. O CEI 01 no momento é uma escola sendo reconstruída, 

estamos prestes a retomar o ensino presencial e sabemos que esse retorno vai demandar 
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um esforço nosso e de toda a comunidade escolar para se adequar aos protocolos de 

segurança e garantir o atendimento que nossas crianças merecem. 

✓ A acolhida das crianças na escola, era realizada no pátio, momento onde 

reuníamos todas as turmas para cantar, danças e fazer brincadeiras. No ensino remoto, 

ficamos impossibilitados de ter esse momento com as crianças, agora para o retorno 

estamos construindo uma forma de voltar a acolher elas com afeto e seguir os protocolos. 

✓ Passeios os passeios eram atividades formativas que faziam parte do nosso 

planejamento anual. Sempre buscamos associar os mesmos aos planejamentos das 

sequências didáticas ou fazíamos planejamentos específicos para esses momentos, 

considerando os temas trabalhados, além de articular esses momentos ao direito que toda 

criança tem ao lazer. Diante da prioridade geradora do passeio, elegemos algum campo 

das experiências em especial. Não sabemos ainda quando iremos retomar essa prática 

com segurança, mas assim que for possível faremos. 

 

✓ Projetos Pedagógicos 

Nosso planejamento é organizado por temas, de acordo com as necessidades 

levantadas ao fim do ano com a avaliação feita pelas crianças, com a revisão do PPP e 

com o diagnóstico dos alunos do ano em curso. 

No pedagógico, já faz parte da programação fixa do CEI a organização e 

planejamento para os seguintes projetos 

: 

Plenarinha 2021: Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar. 

 
 

A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio Subsecretaria de 

Educação Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as unidades escolares públicas 

e instituições educacionais parceiras que ofertam Educação Infantil no Distrito Federal. 

O referido projeto constitui-se como um processo pedagógico cujo objetivo é 

oportunizar às crianças da Educação Infantil a promoção do exercício de cidadão ativo, 

participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a interlocução com o 

Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões e linguagens. 

Assim, a Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e atenta 

das percepções das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade 
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e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância 

no Distrito Federal. 

O CEI 01 sempre participou com muito entusiasmo de todas as Plenarinha desde 

sua inauguração em 2013, mesmo porque as propostas desse projeto sempre se mostram 

muito interessante para as crianças. São temas e oportunidades de realizar trabalhos muito 

ricos para o universo infantil. 

Em 2020 o tema escolhido foi ―Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo 

lugar‖. Mesmo com a pandemia e a suspensão das aulas presenciais, a Plenarinha 

continuou acontecendo nas escolas. Mas, no final do ano, ao realizar a avaliação do projeto, 

foi observado que os professores e principalmente as crianças, queriam continuar com a 

mesma temática no ano seguinte. Por isso a Musicalidade ainda é o tema da Plenarinha de 

2021. 

A música está presente na vida das crianças desde muito cedo, ainda na barriga da 

mãe, o bebê é capaz de captar os sons à sua volta. Logo que nasce, essas experiências 

se intensificam: as vozes, as conversas, os acalantos, os sons que a natureza produz 

podem ser captados pelo bebê. E, aos poucos, ele começa a reagir a essas sonoridades, 

com olhares, movimentos corporais, balbucios, entre outras possibilidades. 

O som pode ser produzido no corpo, através de um instrumento ou ainda, em um 

objeto do dia a dia. A relação da criança com diferentes possibilidades de produções 

sonoras forma a base para que ela experimente e explore a música, conhecendo-a cada 

vez melhor. Por isso a necessidade de oferecer vivências musicais todos os dias. E não só 

como ouvintes, mas, sobretudo, de experiências que envolvam a experimentação, a 

criação, a escuta atenta, enfim, atividades que possibilitem a expressão de sua 

musicalidade. 

Os benefícios da música para o desenvolvimento infantil são muitos, como estimular 

o desenvolvimento cognitivo, ajudar na articulação das palavras e na associação ao seu 

significado de forma espontânea e divertida, auxiliar a memorização e o raciocínio lógico, 

contribuindo também para novas aprendizagens. 

Quanto maior o repertório musical a criança tiver contato, mais diversidade ela 

conhecerá. As vivências práticas com a música, pela dança, pelo acompanhamento ou pela 

execução, são muito importantes para que ela explore sua criatividade. Com o tempo, as 

crianças vão sentindo mais liberdade de brincar com as canções e fazer descobertas. É 

uma boa alternativa estimular a produção de sons de maneiras diferentes, como 

com. 
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brinquedos, objetos próximos ou com o próprio corpo. Isso ajuda a desenvolver a 

sensibilidade musical. 

A secretaria organizou um material muito rico para subsidiar esse projeto, fez lives 

no canal do youtube, nós do CEI 01 acompanhamos e procuramos implementar os 

aprendizados em nossas atividades e práticas voltadas para as crianças. Ainda estamos 

organizando como será a nossa culminância local, pois com a eminência do retorno 

presencial temos mais possibilidades de explorar esse tema com as crianças da melhor 

forma possível. 

 
Projeto Educação com Movimento 

 
 

O Projeto Educação com Movimento (PECM) é projeto que tem a intenção de 

viabilizar o contato dos alunos dos anos iniciais do Ensino fundamental e da Educação 

Infantil com o movimento de forma sistematizada, através da presença do professor de 

Educação Física (EF) nas escolas. 

A EF, no sistema público de ensino do Distrito Federal, é orientada pelo Currículo 

em Movimento da Educação Básica, que apresenta as concepções, objetivos e conteúdo 

das etapas e modalidades da educação. O PECM possui um caderno, que anualmente é 

atualizado no qual constam as orientações para o funcionamento do Projeto nas escolas. 

Uma das orientações basilares do PECM é o trabalho conjunto entre o professor 

regente, e o professor de EF, compartilhando conhecimentos, registrando dificuldades 

observando diferenças e as diversidades, intrínsecas ao processo de ensino-aprendizagem 

no contexto escolar. Essa troca entre os professores favorece a possibilidade de que o 

planejamento alcance a interdisciplinaridade e se torne mais efetivo tanto para os 

estudantes, quanto para os professores. (DISTRITO FEDERAL, 2018) 

Quanto a EI, os apontamentos do PECM, reafirma a forma de organização escolar a 

partir de um eixo integrador: educar, cuidar, brincar e interagir. O que implica, em um 

trabalho que contemple o "faz de conta", os jogos, as brincadeiras que permite a criança 

desenvolver suas potencialidades, recriar suas experiências, percepções, sentimentos e 

pensamentos, convergindo tarefas de ordem cognitiva, emocional, motora e social. 

(DISTRITO FEDERAL, 2018). 

Com relação à organização do trabalho pedagógico do professor atua na EI, é 

orientado que se observe os elementos que compõem a rotina, o ambiente escolar, os 

materiais, os espaços e os tempos dedicados às crianças. O trabalho nesse nível de 
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ensino, 
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precisa considerar as necessidades das crianças. A organização curricular na EI, está 

baseada nos Campos de experiência, o que permite o trabalho multidimensional com as 

crianças, possibilitando a compreensão de mundo e produção de novos significados, a 

partir de suas vivências pessoais. Assim, o PECM deve contribuir para a construção da 

identidade da criança, proporcionando experiências corporais que valorizem a diversidade 

e a convivência saudável. (DISTRITO FEDERAL, 2018). 

Atualmente o CEI 01 conta com duas professoras de Educação Física, porém uma 

se encontra ocupando a vaga de Supervisora Pedagógica. 

A professora Anyne tem realizado um trabalho fantástico com as crianças, mesmo 

de forma remota toda semana ela produz vídeos e material de suporte para que as famílias 

possam reproduzir em casa com as crianças as atividades. Cada uma das atividades é 

pensada e analisada juntamente com o grupo, são levadas em consideração questões 

como: materiais, espaço disponível, facilidade de replicação. Ela está inserida em todos os 

grupos e na medida do possível, pois participa das 24 turmas, interage e está sempre 

disposta a tirar as dúvidas dos pais. 

 
 

Projeto Educação Física da Infância para a toda a Vida 

 
 

Apresentação 

 
 

O Centro de Educação Infantil 01 de Planaltina tem muito orgulho do trabalho que 

desenvolve com as crianças e com a comunidade, entre as atividades desenvolvidas dentro 

deste trabalho, consolidamos a Educação Física, tanto no que se refere às ações 

concomitantes ao PPP, tanto às que se referem ao atendimento à Comunidade, além de, 

desde o ano de 2017, iniciamos o projeto interventivo de auxílio particular às crianças que 

apresentam dificuldades psicomotoras. 

As ações realizadas pela Educação Física no CEI 01 podem ser conhecidas por meio 

dos PPP's construídos, versões 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 disponíveis no site da 

Secretaria de Educação. 

Nossa escola está passando por um momento de muitas transformações 

ocasionadas pela mudança de atendimento, antes ofertávamos atendimento em tempo 

integral e hoje passamos a oferecer o tempo regular, com isso, muitas estruturas foram 

modificadas, inclusive nossa Educação Física, que antes era trabalhada com dois 
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profissionais, agora perdeu um e, com isso, todo o trabalho construído com as crianças, 

com os professores e com a comunidade correm um grande risco de não mais existir. 

A Educação Física oferecida em nossa escola se concretiza por meio de cinco ações 

essenciais: 

1) Atendimento aos alunos com planejamento concomitante ao PPP; 

2) Atendimento à Comunidade por meio da Educação Física às terças e quintas 

feiras; 

3) Atendimento individualizado às crianças que apresentam dificuldades no 

desenvolvimento motor (Projeto Interventivo); 

4) Ginástica Laboral ao grupo de professores; 

5) Realização anual de oficinas sobre o Movimento à professores da Educação 

Infantil, à órgãos ligados à essa etapa da educação, independente da instituição ao qual 

fazem parte. 

Diante disso, entendemos que a Educação Física do CEI 01 deva torna-se projeto 

específico de nossa instituição e de nossa comunidade, pois o que ela tem oferecido de 

resultados positivos ao crescimento e aprendizagens das crianças, ao desenvolvimento 

psicológico, físico e emocional de nossa comunidade não deve ser desconsiderado, pelo 

contrário, deve ser perpetuado na instituição, imprimindo com qualidade, aspectos que 

corroboram para uma escola que oferta mais do que se espera, que atende e envolve a 

comunidade, que gera aprendizagens sem limitar o público. 

 
Problematização 

Com a perda de um dos profissionais, uma das lotações de Educação Física, toda a 

peculiaridade desta ação do CEI 01 tende a se perder e não conseguiremos mais 

desenvolver o que temos feito até então: 

• Não poderemos mais atender a comunidade, pois este profissional extrapola 

sua carga horária para que haja este momento, que ocorre duas vezes por semana, durante 

uma hora; 

• As crianças não receberão mais o atendimento individualizado, já que a carga 

horária para um professor, em dois turnos de atividades não comporta mais um horário para 

este tipo de atendimento; 

• A ginástica laboral para os professores também não ocorrerá, pois, os poucos 

momentos que sobrarem ao professor, com certeza, serão dedicados ao planejamento das 

aulas; 
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• A realização de oficinas aos profissionais e instituições ligados à educação 

infantil também não será viável. 

Esta realidade ampara cada vez mais a necessidade de mantermos nossa atividade 

de educação física, o que ela gera em termos de aprendizagens e atendimentos às 

necessidades físicas, motoras, cognitivas, emocionais e profissionais é de valor incalculável 

ao crescimento de todos os envolvidos. 

 
Tema Gerador 

O tema gerador é a SAÚDE FÍSICA E MENTAL POR MEIO DO MOVIMENTO, a 

partir do momento em que cuidamos do corpo todas as nossas condições de interação e 

reação aos estímulos são criadas de modo saudável e positivo. 

Sempre entendendo a importância dessa atividade em nossa escola, ela já faz parte 

do seu Projeto Político Pedagógico, desde a primeira edição: 

• Em 2014 – na página 09, as crianças relatam que é a atividade mais legal da 

escola; na página 30, é pontuada mais uma participação da Educação Física no momento 

da acolhida das crianças e, na página 34, onde na gestão participativa, a ginástica à 

Comunidade concretiza a ação de envolvimento da escola com esta; 

• Em 2016 – nas páginas 13 e 14, a educação física já ganha um texto mais 

específico, onde mostra sua atuação pedagógica em consonância com o nosso PPP, além 

da especificidade do projeto Bem-Estar, que é direcionado à Comunidade Local, não 

somente à Escolar, assim 

 
como na página 17, a Educação Física reaparece enquanto promotora da Exposição 

Pedagógica deste ano ―A Ciência do Movimento‖; 

• Finalmente, na edição de 2017, a Educação Física entra em nosso PPP com 

texto único, na página 48, contendo todas as suas especificidades e importância no 

desenvolvimento integral da criança, dos funcionários da escola e da Comunidade. 

 
Público Alvo 

1) Estudantes dos 1º e 2º Períodos da instituição – crianças que apresentem 

dificuldades no desenvolvimento psicomotor; 

2) Profissionais da Instituição – para o programa de ginástica laboral; 

3) Professores e instituições interessados na formação em movimento; 

4) Comunidade Local para participação no projeto Bem-Estar. 
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Justificativa 

Nosso maior elo com a comunidade são as possibilidades oportunizadas pela 

educação física, que traz à escola a participação de pessoas da comunidade local, 

independentemente de seu vínculo com a instituição. Esse elo provoca o conhecimento e 

fortalecimento do valor dessa união, dando condições de a educação ultrapassar os muros 

da escola, evidenciando que esta instituição pode sim, atender as demandas sociais 

latentes. 

Um dos princípios previstos na elaboração do PPP da instituição é justamente a 

construção da relação escola – comunidade, princípio este, que estamos alcançando, e que 

também se torna eficaz, pois sua quinta edição mostra sua importância e necessidade, 

neste caso, especificamente nos referimos ao projeto bem-estar. 

Além do mais, com as necessidades individuais das crianças, contar com um projeto 

interventivo que venha a atendê-las, se torna um instrumento riquíssimo ao seu 

desenvolvimento. Até então, não temos uma equipe de atendimento pedagógico e, nos 

valemos dos recursos que temos na escola para amenizar essas demandas de 

aprendizagem. A Ginástica Laboral, faz-se imprescindível e inovador no que tange a sua 

aplicabilidade, pois teoricamente temos muitas tentativas que não vingam no meio escolar. 

Por fim, oferecer formação continuada no ambiente de trabalho é uma meta 

estabelecida desde o  primeiro PPP e que vê no profissional de Educação Física  a 

possibilidade de alcance e de grandes 

 
 

resultados à prática educativa e, consequentemente, à aprendizagem dos alunos. 

Esses fatores tão pertinentes ao estreitamento do vínculo escola – comunidade, ao 

respeito às necessidades subjetivas das crianças, ao bem-estar dos profissionais e à 

formação para a oferta de educação com qualidade justificam a necessidade urgente de 

tornar estas ações um projeto especial. 

 
Objetivos 

Geral: Oferecer, por meio do profissional de Educação Física, condições práticas de 

promover o estreitamento da relação escola – comunidade e atender, em suas 

especificidades, profissionais e alunos, em suas necessidades individuais, com vistas ao 

desenvolvimento social, físico e cognitivo. 
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Específicos: 

       Oferecer atividade física para a comunidade como meio de prevenção a 

doenças e ao desenvolvimento de hábitos saudáveis; 

       Possibilitar às crianças com dificuldades em conhecer e desenvolver 

autonomia sobre o corpo, situações reais e práticas para a superação das dificuldades; 

       Construir ambiente saudável e prazeroso aos profissionais da escola, tendo 

como instrumento a ginástica laboral; 

       Ofertar aos profissionais da educação infantil, formação permanente sobre o 

movimento, possibilitando ao planejamento, ao educador e ao educando enriquecimento 

no modo como veem e percebem o corpo e suas potencialidades. 

Acompanhamento e Avaliação 

1 – Projeto Bem-Estar: 

Semestralmente, o grupo se reúne e avalia as necessidades existentes, verificando 

a manutenção ou não do horário, a frequência dos participantes, cabendo a equipe gestora 

acompanhar o 

 
desenvolvimento das atividades, além de sempre chamar o grupo à participação das 

atividades, primando sempre pela continuidade e pela preservação do prédio público. 

2 – Projeto Interventivo 

Este será avaliado no Conselho de Classe, onde o professor de Educação Física, 

por meio de relatório, informará os avanços das crianças, além de avaliar se há 

necessidade ou não da permanência das crianças no projeto, mediante seus avanços e 

superações, considerando as falas dos professores, suas considerações e inferências, 

sobre as contribuições e/ou modificações necessárias ao projeto para melhores resultados. 

Nesta situação, a equipe gestora também fará suas inferências, além de proporcionar os 

recursos necessários para a continuidade e validade deste tipo de atendimento. 

3 – Ginástica Laboral 

Avaliação mensal, nas reuniões coletivas da escola, sobre como o projeto interfere 

no bem-estar profissional, considerando materiais, horários e novas possibilidades no que 

se refere aos objetivos pretendidos, sempre acompanhadas da equipe gestora. 

4 – Formação Continuada em Ciência do Movimento 
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Neste caso, os profissionais envolvidos receberão ficha de avaliação apontando as 

considerações necessárias à proposta de formação, esse será o maior indicador da 

validade desta ação. 

É preciso ressaltar que esta formação compõe o projeto de formação in loco previsto 

pela instituição, ele será uma das diversas oficinas a serem realizadas na escola, ou seja, 

ainda teremos mais, mas neste caso nos direcionamos apenas à especificidade da 

Educação Infantil. 

5 – Relatórios/Acompanhamento/Avaliação 

Bimestralmente, serão encaminhados relatórios à UniEB e todos os órgãos ligados 

ao projeto, informando sobre funcionamento e validade do projeto na instituição de ensino. 

 
Acolhimento e adaptação na Educação Infantil 

 
 

 
―Falamos em adaptação sempre que enfrentamos uma situação nova, ou 
readaptação, quando entramos novamente em contato com algo já 
conhecido, mas por algum tempo distante do nosso convívio diário. O 
processo de adaptação inicia com o nascimento, nos acompanha no 
decorrer de toda a vida e ressurge a cada nova situação que vivenciamos. 
Sair de um espaço conhecido e seguro, dar um passo à frente e arriscar-se, 
tendo como companhia o desconhecido para o qual precisamos olhar, 
perceber, sentir, avaliar, nos leva às mais diferentes reações: permanecer 
no espaço seguro e protegido, seguir adiante ou desistir e voltar atrás‖ 
(DIESEL, 2003) 

 
 
 

Ao chegarem à escola, crianças trazem consigo uma bagagem vasta, carregada de 

diferentes trocas de experiências com o mundo externo, dentre elas, podemos destacar o 

contato familiar — primeira forma de socialização que a criança possui. Afinal, os familiares 

representam os primeiros sujeitos que as crianças conhecem, sendo também a primeira 

maneira de aprender a se relacionar e, sobretudo, existir. 

Ao acolher o aluno (seja ele criança ou adulto) em seus primeiros momentos na 

escola ou a cada nova etapa escolar, precisamos fazer com que se sintam cuidados, 

confortáveis e, acima de tudo, seguros. A forma como cada escola planeja o período de 

adaptação demonstra qual a concepção de educação e de aluno direcionam sua prática. A 

adaptação é necessária, porém não precisa acontecer de forma passiva e o acolhimento é 

que garantirá a qualidade dessa adaptação. 
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―Considerar a adaptação sob o aspecto de acolher, aconchegar, procurar oferecer 

bem estar, conforto físico e emocional, amparar, amplia significativamente o papel e a 

responsabilidade da instituição de educação neste processo. A qualidade do acolhimento 

deve garantir a qualidade da adaptação; portanto trata-se de uma decisão institucional, pois 

há uma inter-relação entre os movimentos da criança e da instituição fazendo parte do 

mesmo processo‖ (ORTIZ, 2000). Para a efetivação de uma adaptação compromissada 

com o acolhimento destacamos alguns aspectos a serem considerados: envolvimento de 

todos os funcionários da escola, participação da família, organização e conhecimento dos 

espaços da escola, respeito aos sentimentos. 

Dessa forma, os processos pedagógicos devem incluir experiências enriquecedoras, 

de fato, no que tange às atividades desenvolvidas e às relações estabelecidas (entre 

colegas, professores, tutores escolares, etc) no ambiente escolar. Para isso, compreender 

este espaço como uma extensão da comunidade, levando em conta os diferentes contextos 

sociais e culturais, é essencial. 

Por esse motivo, trabalhar o processo de adaptação e acolhimento na educação 

infantil com as famílias é tão importante. No entanto, cabe ressaltar que a responsabilidade 

pela formação das crianças, em sua integralidade, é de todos aqueles presentes no 

contexto educacional. 

Dessa forma, família, comunidade, Estado e Instituições de Educação Infantil devem 

se aliar e trabalhar de forma conjunta para obtenção de êxito nesse processo educativo e 

com caráter formador, com a finalidade de garantir um laço mais estreito entre familiares e 

escola, é fundamental que as instituições organizem-se pedagogicamente para promover 

um ambiente aberto à participação, à escuta acolhedora e ao diálogo com as famílias, 

respeitando sempre cada uma de acordo com sua própria diversidade. 

Com a pandemia, tudo mudou. Para além dos problemas técnicos, estruturais e 

sociais já conhecidos, essa nova forma de educar remota ou hibrida perpassa por aspectos 

ainda mais complexos quando falamos de educação infantil. O processo de comunicação 

entre professores, familiares e alunos ser imprescindível para a formação e o 

desenvolvimento dos aspectos emocionais na infância, fica nítido que são muitos os 

desafios em relação ao ensino infantil à distância. 

Neste novo contexto, os pais acumulam um papel diferenciado no acolhimento de 

seus filhos. Agora, compartilham com os professores momentos que antes eram feitos em 

sala de aula. Por isso, os pais também precisam ser ouvidos para que tenham suas dúvidas 

sanadas e construam meios viáveis de parceria com os professores. 
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Dessa forma, a partir de um trabalho integrado entre família e escola, as crianças 

conseguirão evoluir de maneira mais promissora no que diz respeito aos enfrentamentos 

dos medos, das frustrações e dos ressentimentos que surgem no decorrer desse processo. 

Para além das datas e regras estabelecidas não podemos nos esquecer dos 

princípios que norteiam a construção das relações humanas. Não queremos nos pautar 

simplesmente no mecanicismo e nas questões burocráticas, mas na humanização da 

educação. Essa concepção precisa ser contemplada desde os primeiros dias na escola e 

ao longo de todo o processo educativo. 

Assim, o acolhimento é um princípio a ser considerado em várias situações: nos 

atrasos na chegada e saída dos alunos, no retorno depois de um tempo afastado por 

viagem ou doença, um incidente ou acidente durante o período letivo, enfim em todo e 

qualquer momento podemos viver situações que necessitem de acolhimento e todos 

devemos estar preparados para realizá-lo da melhor forma, resgatando a humanização das 

relações na educação. 

O CEI 01 sempre encarou o acolhimento das crianças como um momento muito 

importante, no qual todo o ambiente escolar e a equipe se preparam com intuito de 

receber as crianças da forma mais acolhedora possível. Partindo do princípio de que cada 

criança e família possuem a sua individualidade que deve ser respeitada, contamos com 

estratégias que englobam o conhecimento do espaço escolar, o acompanhamento dos pais 

para tornar esse momento mais seguro, a adaptação do horário de entrada e saída sempre 

que for necessário, o respeito aos objetos de apego que a crianças possui. 

 
 
 
 
 

8.1 SOE 

 
 

O SOE - Serviço de Orientação Educacional tem o foco em desenvolver um 

trabalho que atende toda a comunidade escolar, neste contexto: 

 
 

 
“A orientação Educacional passou a integrar o trabalho pedagógico da 

instituição educacional e da comunidade escolar na prevenção e na superação dos 
conflitos, colaborando na o desenvolvimento do estudante, tento como pressuposto 
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o respeito à pluralidade, a liberdade de expressão, de expressão, á opinião, a 
democracia da participação e a valorização do educando como ser integral. 
(DISTRITO FEDERAL, 2007, p 32.) 

 
O papel Orientador Educacional é o de garantir os direitos dos estudantes, 

acolhendo-os, encaminhando-os, sempre que necessário aos serviços de saúde, justiça, 

segurança, assistência social etc. 

Nossa prática é contribuir de forma articulada com toda comunidade escolar, 

construindo através de uma prática dialógica referente Pedagogia da Cooperação a 

participando e articulando junto com todo corpo docente, equipe pedagógica e equipe 

gestora, com o intuito de construir uma rede de apoio que vise trabalhar em prol do bem 

estar coletivo dentro da unidade, tendo como foco o ensino e o desenvolvimento integral 

dos nossos estudantes. 

Portanto o SOE-Serviço de Orientação Educacional deve trabalha e 

cooperação com a família e a comunidade, como todo corpo docente e demais esferas da 

escola, criando uma rede de apoio e de orientação que vem a garantir os direitos do 

estudante e consequentemente a melhoria da qualidade da educação. 

O Orientador Educacional que atua na Educação Infantil deve seguir as 

Diretrizes: Educar e Cuidar, tendo como eixos integradores do trabalho educativo: 

Interações e Brincadeiras. 

Garantir as crianças os seus direitos a aprendizagem e ao desenvolvimento: 

Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se 

Tem como pratica pedagógica os campos de experiências, que são áreas com 

o foco no de uso da linguagem e para a participação na sociedade de forma crítica e criativa, 

na vida cotidiana, sempre de forma lúdicas, próximas às práticas sócias que lhes são 

significativas. 

Campos de experiências: 

>O eu, o outro, o nós. 

>Corpo, gestos e movimentos. 

>Traços, sons, cores e formas. 

>Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

>Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. 

Organizando o ambiente em que vive, abrindo para espaço para aprender a 

aprender, aprende fazendo, tornando-se a protagonista do seu processo de ensino 

aprendizagem. 
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Nesse novo contexto as ações do SOE, foram redirecionadas para atender 

nesse primeiro momento as demandas oriundas s da Pandemia do Covid-19. 

Ações 

Adaptações ao ambiente escolar: físico para o virtual 

Reconhecimento do espaço virtual 

Estruturação e organização dos instrumentos de registro. 

 
 

Analise da realidade frente à Pandemia 

Professores 

Equipe Pedagógica 

Equipe Gestora 

Funcionários 

Famílias 

 
Apoio pedagógico 

Professores 

Equipe Pedagógica 

 
Estudantes 

Acolhimento 

Analise e levantamento de demandas junto aos professores 

Encaminhamentos as redes apoio 

Acompanhamento via Whatsapp 

Plataforma do DF em Casa 

 
Família 

Construindo parceria com a comunidade local, com intuito de viabilizar ajuda as 

famílias carentes, que não estão sendo comtempladas com nenhum auxílio governamental. 

Contato via telefônico. 

 
 

Rede 

Rede de proteção social 

Rede proteção a Saúde 
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Voluntariado/comunidade local 

 
 

Formação 

Estudo do BNCC 

Estudo do Currículo 

Coordenação Pedagógica Coletiva 

Coordenação Pedagógica Individual 

Elaboração de Planejamento estratégicos/ reformulação do PPP-Projeto Político 

Pedagógico frente ao momento atual 

 
 
 
 

8.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO 

 
 

Desde o ano passado estamos trabalhando em condições totalmente atípicas, 

ao passo que todas as ações que construímos no início do ano em termos de organização 

do pedagógico se tornaram inviáveis com a suspensão das aulas no dia 11/03/2020. Nesse 

tópico iremos discorrer sobre as adaptações que temos realizado desde então. 

Conforme orientação da portaria Nº133 de 3 de junho de 2020 e do Plano de gestão 

Estratégica para a realização das Atividades Pedagógicas não presenciais, nossa escola 

se organizou (2020 e 2021) para que essa volta ocorresse nas seguintes etapas: 

 
I) a - Acolhimento dos profissionais de Educação: nessa etapa realizamos 

inicialmente uma reunião no dia 03/03, via Google Meet, para acolher as dúvidas dos 

professores e apresentar as informações sobre a expectativa do retorno de forma remota. 

A equipe diretiva criou um formulário para realizar uma análise da situação dos professores, 

bem como suas inseguranças e sugestões, para que pudéssemos construir nosso Plano 

de ação. 

 
II) Levantamento sobre turmas e estudantes: a equipe gestora julgou que essa 

etapa de investigação, sobre quais as condições em que os nossos alunos se encontravam, 

levando em consideração as mudanças sociais e econômicas ocasionadas pela Pandemia 
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de COVID 19, seria de extrema importância para direcionar nossas ações, para 

desenvolvimentos das atividades não presenciais em nossa escola. 

 
III) Planejamento e produção de materiais: tendo em vista o grande volume de 

informações que recebemos diariamente desde que foi estabelecido nosso retorno de forma 

remota, e que esse momento de incerteza vem acompanhando de um clima de ansiedade, 

estabelecemos que o grupo iria iniciar o planejamento e a produção de materiais, assim 

que concluíssem as atividades dos cursos e o levantamento da condição dos alunos. 

 
IV) Acolhimento das famílias: compreendemos que nesse momento, delicado e 

diante de tantas mudanças que acabam por atingir o dia a dia de todos, o grupo optou que 

no período de 22/06 a 26/06, destinado ao retorno, mas sem contar presença, realizaríamos 

ações de acolhimento às famílias, vídeos e mensagens explicando como será o retorno e 

que mais do que nunca a necessidade de firmar uma parceria efetiva com as famílias é 

determinante para o sucesso no nosso trabalho nesse formato remoto. 

 
ESTUDANTES: 

 
 

O levantamento da situação dos alunos no nosso entendimento, é a ação 

basilar de todo nosso trabalho, é ela que vai apontar quem poderá acessar a plataforma, 

acompanhar pela televisão ou ter material impresso. E como os pais terão papel decisivo 

no acompanhamento e retorno das atividades, saber em que situação cada família se 

encontra, nos auxilia na preparação de atividades e materiais que sejam mais adequados 

à realidade da clientela que atendemos. 

 
Acessibilidade às formas de atividades não presenciais: 

 
 

Como relatado anteriormente, imprimimos nossos esforços em realizar um 

levantamento criterioso da realidade dos alunos, essas informações serão basilares para o 

nosso planejamento. Segundo as orientações do Plano de Gestão estratégica para 

realização das atividades não presenciais, essa volta às aulas na versão remota, está 

alicerçada em três frentes: as tele aulas transmitidas diariamente de segunda à sexta, a 

atividades que podem ser disponibilizadas na plataforma Escola em Casa DF ou de forma 

impressa para os estudantes que não tem acesso. 
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Frente ao exposto e levando em consideração que o Currículo em Movimento 

da Educação Infantil do Distrito Federal (2018), está alicerçado em Campos de 

Experiências conforme orientações da BNCC (2017) e que os eixos integradores do 

currículo são: educar, cuidar, brincar e interagir, estamos diante de um grande desafio. O 

fato de não estarmos no mesmo ambiente que os alunos, compromete interação (aluno- 

aluno, aluno-professor) e a efetivação das experiências planejadas pelas professoras. 

Outro fator limitante dessa situação, é que toda atividade planejada pelos professores, para 

chegar ao aluno, irá passar por um intermediário (familiares ou responsáveis pelas crianças 

que irão mediar esse processo de aulas remotas). 

Na escola já tínhamos o hábito a alguns anos, de formarmos grupo de 

Whatsapp para cada turma, no qual passávamos informes, se configurando numa forma 

alternativa de contato com os pais, a participação das professoras era opcional, quem 

alimentava os grupos com informações era a equipe diretiva. Durante a pandemia, e na 

eminência do trabalho remoto, pedimos às professoras que entrassem nos grupos e 

conferisse se existiam famílias que não estavam, para que as mesmas fossem adicionadas. 

Organizamos-nos para semanalmente enviarmos sugestões de atividades, histórias, 

brincadeiras, produzimos vídeos explicando sobre a situação para as crianças, vídeo para 

as mães. Enfim procuramos manter o vínculo com as famílias e essa foi a ferramenta que 

nos auxiliou. 

Como a secretaria irá disponibilizar o acesso da Plataforma Escola em Casa 

DF para Educação Infantil, iremos viabilizar a utilização da mesma pelas famílias que 

possuem internet e conhecimentos para acessa-la e acompanhar as atividades por lá. 

Ainda sobre as plataformas digitais, os trabalhos e materiais produzidos pelos nossos 

professores e a sua realização pelas famílias será veiculada em nossas contas (Instagram, 

Youtube e Facebook) mediante a autorização dos mesmos. 

Em face da atual conjuntura econômica, muitas empresas locais fechando, 

alto índice de desemprego e como parte dos pais que já foram entrevistados relataram não 

ter materiais em casa para fazer as atividades com as crianças, durante a reunião 

decidimos que uma das ações a serem realizadas seria a disponibilização de um kit de 

materiais por aluno. Como os professores fazem o controle dos materiais que são entregues 

pelos pais no início do ano, foi combinado que eles iriam à escola montar esses kits, 

identifica lós e deixar com a equipe gestora, para que a mesma viabilizasse a entrega aos 

lós pais. Nos grupos de Whatsapp foram informados os dias e horário para que os pais 

fossem 



75  

retirar seus kits, assim como a exigência de usarem mascaras e respeitarem os protocolos 

de cuidado durante a entrega. 

É consenso entre o grupo, e reafirmado nas orientações que o apostilamento 

não é a melhor saída para atual situação. Logo, mesmo aquelas famílias que não tiverem 

acesso as atividades pelos meios tecnológicos, receberá de forma impressa as orientações 

para a realização das mesmas. Sejam elas: contação de histórias, confecção de materiais 

com sucata, brincadeiras, músicas, experiências dentre outras possibilidades. 

 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 
 

Como colocado anteriormente, foi aplicado um questionário com o grupo de 

professores pra sondar a condição em que eles se encontravam, tendo em vista a 

eminencia do trabalho remoto. A totalidade do grupo relatou possuir acesso à internet, no 

entanto durante nossas reuniões volta e meia temos dificuldades com a oscilação de sinal, 

o que muitas vezes dificulta a comunicação. Quanto ao acesso a meios tecnológicos, todos 

afirmaram possuir ao menos uma forma de acesso, aqueles que só possuem celular, 

informam ter dificuldade, pois esse meio oferece algumas limitações, como na edição de 

documentos e produção de materiais. 

Sobre a situação psicológica só três afirmaram não estar saudável para o 

trabalho, porém nas reuniões temos observado que sentimentos como: ansiedade e 

insegurança é algo recorrente no grupo. Outros dois fatores que são impactantes no 

trabalho remoto, são: a questão dos filhos que se encontram tendo tele aulas e necessitam 

também de acompanhamento, como ter um local reservado de trabalho. Como ninguém 

estava preparado para esse tipo de situação, temos tido total compreensão com as 

dificuldades do nosso grupo. 

 
 

Nº Professores Internet 
Meios 

tecnológicos 

Psicologicamente 

saudável 

Filhos tendo 

tele aulas 
Local para trabalho 

27 SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Total 27 0 27 0 24 3 10 17 23 4 

*informações obtidas pela aplicação dos questionários enviados no dia 28/05 

 

 
FORMAS DE ATUAÇÃO NAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS: 
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Como a atual situação em que vivemos era até pouco tempo, algo inimaginável, 

todas essas mudanças nos pegaram de surpresa. De repente toda a proposta pedagógica 

que estávamos construindo desde o início do ano, se tornou inviável: atividades, projetos, 

eventos, passeios. Reinventar tudo, demanda tempo, energia e sobretudo união, quando 

falamos em trabalho em grupo. A cada reunião, livre, aulas e documentos lidos, 

conseguimos dar um passo rumo aquilo que acreditamos ser possível oferecer à 

comunidade que atendemos. 

Na consulta que fizemos com os professores sobre as suas inseguranças diante da 

nossa atual conjuntura de trabalho, detectamos os seguintes tópicos: 

 A dificuldade em utilizar meios tecnológicos, para produzir materiais e interagir com 

os alunos; 

 O alcance das crianças, pela dificuldade de acesso à internet e pelo fato de que a 

relação com a criança será intermediada por outro adulto; 

 A avaliação desse processo ensino/ aprendizagem uma vez que a relação 

professor/aluno não está sendo direta e próxima; 

 Não causar mal-estar nas famílias e ou crianças, que essa nossa experiência a 

distância seja agradável; 

 A falta do material em casa e de condições materiais concretas (espaço, auxilio) 

para que as crianças realizem as atividades; 

 A exposição na internet das vídeo aulas e/ou imagens sem autorização 

 O despreparo dos pais e ou responsáveis para serem tutores dessa modalidade de 

ensino 

 A responsabilidade do professor de preparar atividades com finalidades de 

aprendizagem, sem estar presencialmente com aluno. 

A solução para amenização dessas inseguranças, tem sido o trabalho colaborativo 

do grupo no sentido de nos ajudarmos quanto as dificuldades tecnológicas e também 

quanto as possíveis soluções para o alcance daquelas famílias em condições vulneráveis. 

Mais uma vez, o conhecimento da realidade de cada alunos, facilita a definição das 

ações que precisamos fazer para alcançar a totalidade dos nossos alunos. Iremos elaborar 

um único planejamento, baseado no documento expedido pela SEDF, no qual está listado 

os itens de cada campo de Experiência a ser explorado durante a semana. A partir desse 

planejamento faremos a adequação para os alunos com direito ao atendimento 
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especializado e as atividades planejadas, serão disponibilizadas na plataforma, no 

WhatsApp, por telefone e só em último caso impressa para ser retirada na escola. 

 
 
 

1. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
O CEI adota diversos instrumentos para a avaliação do desenvolvimento dos alunos: 

✓ Registro das observações da Rotina: mesmo se tratando das atividades previstas 

diariamente, o planejamento pedagógico, o PPP da instituição enriquece a rotina dando em 

determinados momentos oportunidades únicas de avaliação da criança, seja numa 

atividade em que está sozinha, seja numa atividade coletiva. 

✓ Avaliação escrita: por meio de questionários, os pais apontam suas considerações 

sobre o funcionamento da escola e sobre o trabalho oferecido. Por meio de desenhos e 

produções de textos coletivos, as crianças apontam aquilo que é agradável e o que deve 

mudar na instituição para que ela seja um lugar que elas queiram permanecer; por meio 

das coordenações pedagógicas e das reuniões com os servidores da escola, registramos 

nossas impressões sobre o funcionamento da instituição; 

✓ Além disso, esses instrumentos se tornam imprescindíveis para fundamentar o 

Conselho de Classe que é um dos maiores meios de avaliação, nele o funcionamento da 

escola, da rotina, dos espaços e tempos da proposta, é colocado à mesa para decidir se é 

válido ou não para a aprendizagem dos alunos. Conseguimos efetivar o Conselho de 

Classe neste ano e ele será ferramenta pontual para o envolvimento da família e, 

consequentemente, a redução dos problemas levantados e os resgates apontados em nossa 

função social; 

✓ O Encontro de Famílias é o maior evento avaliativo da instituição, nela todas as 

dimensões da escola passam pelo crivo dos participantes decidindo amplamente nossos 

caminhos para o futuro. Agora com o Projeto Conexão família que entrelaça todos os 

grandes projetos da instituição com o objetivo tão evidente em relação à promoção da 

família na vida escolar da criança, teremos mais oportunidade de inserção da família e 

envolvimento das mesmas na melhoria da qualidade da educação oferecida em nossa 

instituição; 

É preciso considerar os momentos em que as crianças realizam suas atividades, 

constroem, brincam como momento especial de avaliação, elas propõem informações 
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fundamentais que revelam muito sobre ela, sua forma de lidar com o mundo, com os 

problemas e suas relações com as pessoas do ambiente. Nessa dinâmica, ao realizarmos 

as culminâncias das sequências didáticas ou dos projetos didáticos, temos uma percepção 

muito clara de como a criança começou essa proposta e de como o trabalho contribui para 

o seu crescimento pessoal, social, motor e intelectual; 

✓ A adoção dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil gerou as maiores 

reflexões já imaginadas pelos profissionais do CEI 01 de Planaltina. Vimos por meio deles, 

os registros se encontram no capítulo sobre diagnóstico da instituição de forma clara e 

precisa, as falhas existentes na instituição, no trabalho com questões fundamentais à 

Educação Infantil, na fragilidade de nossa formação e na necessidade de fazer dessa ação 

prática frequente em nossa escola. 

 
2. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 
A organização curricular pretende integrar as aprendizagens que vão sendo 

incorporadas pelas crianças, tanto dentro quanto fora da instituição educacional. 

É importante ressaltar que na organização curricular são formulados, transmitidos e 

processados saberes explícitos, ainda que se saiba que o currículo comporta também os 

saberes que não estão evidenciados. Enfatiza-se que a organização curricular apresentada 

tem caráter didático, tendo em vista que a integração das linguagens é uma necessidade e 

uma imposição de um planejamento bem elaborado. 

Tal organização sistematiza as intenções educacionais e ações pedagógicas por 

meio das linguagens em um sentido mais ampliado, que inclui o cuidado consigo e com o 

outro, as interações com a natureza e a sociedade e as práticas sociais. 

Educar e Cuidar: Os profissionais que atuam na Educação Infantil precisam 

compreender as especificidades dessa etapa da educação e a concepção da criança como 

sujeito de direitos, de modo a pautar sua ação em atividades que contemplem o cuidar e 

educar, compreendendo a unidade que implica tais ações. 

É por meio das relações sociais que as crianças se apropriam, reproduzem e 

produzem atividades vivenciadas em sua sociedade. No contexto da Educação Infantil o 

cuidado com o corpo é aprendido, associado à cultura e às relações sociais. 

Conhecimentos como alimentação, brincadeiras, higiene, controle corporal, movimento, 

repouso ou descanso e recepção e despedida das crianças são práticas sociais que devem 
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ser problematizadas e orientadas no espaço da Educação Infantil a fim de garantir o 

desenvolvimento integral das crianças (BARBOSA, 2009). 

O ato educativo diz respeito não apenas à apropriação do patrimônio cultural da 

humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, tradições, acesso ao qual as 

crianças efetivamente têm direito, mas, na Educação Infantil, todas as ações se prestam a 

educar, a apresentar suas tradições culturais às novas gerações e inseri-las na sua 

sociedade. As crianças aprendem como se alimentar, repousar, higienizar-se, vestir-se, 

interagir no seu meio social. Daí a necessidade de que as ações pedagógicas, na instituição 

que atende à Educação Infantil, sejam planejadas, tenham intencionalidade e partam de 

situações reais do cotidiano. Quando as crianças são cuidadas, aprendem também a cuidar 

de si, dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza. 

Portanto, educar e cuidar são ações indissociáveis. O ato de cuidar vai além da 

atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança acesso a 

conhecimentos, experiências e práticas sociais: ―ações como banhar, alimentar, trocar, ler 

histórias, propor jogos e brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o mundo são 

proposições de cuidados educacionais, ou ainda, significam uma educação cuidadosa‖ 

(BARBOSA, 2009, p. 70). O cuidado é, portanto, uma postura ética de quem educa. 

 
Brincar e Interagir: 

Na Educação Infantil, as aprendizagens ocorrem em meio às relações sociais, tendo 

em vista que, a partir delas, a criança interage tanto com crianças da mesma faixa etária e 

de outras idades quanto com os adultos, o que contribuirá efetivamente para seu 

desenvolvimento. Ressalta-se que as interações se estabelecem nas relações sociais, 

desde o nascimento, por meio de comunicação gestual, corporal e verbal. Constituem-se 

como possibilidade de ouvir o outro, de conversar e trocar experiências e de aprender 

coletiva e colaborativamente. 

A maneira como as relações sociais acontecem, no âmbito da instituição de 

educação para a primeira infância, influencia na qualidade do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. Em vista disso, o coletivo, a troca de experiência, a relação com os 

objetos, pessoas e os elementos sociais e culturais contribuem para a constituição de 

vínculos com o outro e com o conhecimento, a curiosidade, o espírito investigativo, criativo 

e imaginativo. 

Nas interações que se estabelecem em uma educação cuidadosa, a unidade afeto- 

intelecto precisa se consolidar, pois a atividade intelectual envolve a afetividade 
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intrinsecamente como ações indissociáveis presentes nos relacionamentos humanos. 

Portanto é essencial a possibilidade de expressão das emoções e dos sentimentos, pois as 

pessoas envolvidas nessa prática educativa afetam e são afetadas (VIGOTSKI, 2009). 

A compreensão da criança como ser que pensa e sente simultaneamente pode 

mensurar a relevância da afetividade como parte integrante do processo de aprendizagem 

e desenvolvimento, o que deve pautar a reflexão sobre as interações estabelecidas na 

instituição de educação para a primeira infância. As interações criança/criança são 

essenciais e merecem conquistar tempos e espaços no planejamento e nas atividades. 

 
3. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 
Tendo em vista a prática da Gestão Democrática na Educação Pública e com o 

objetivo de estabelecer as ações a serem praticadas no decorrer da implementação do 

Projeto Pedagógico da unidade escolar, utilizaremos como referências as Dimensões de 

Gestão, baseadas na Orientação Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 

 Gestão Pedagógica; 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES 

O professor para fazer diferença, para colocar em prática todas as ações propostas 

a ele, necessita de constante estudo e aperfeiçoamento. 

Quanto à formação do professor, vale a pena darmos atenção para um espaço que 

é de fundamental importância nesta formação: A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, da 

forma como é garantida na jornada ampliada. São 15 horas vitais na formação e no 

aperfeiçoamento do professor. É neste momento que o professor pode fazer um curso, 

estudar, dialogar com seus colegas e preparar suas aulas. 

No CEI 01 estes momentos acontecem e são de grande valor. É uma das formas de 

garantirmos que nossos projetos se concretizem. Nossa escola planeja coletivamente nas 

quartas-feiras, e nos outros dias os professores planejam individual e/ou coletivamente 

interna e externamente. Por fim, este espaço nada mais é do que aquele momento de 

reflexão a respeito da teoria e da prática vivida e deve ser garantido ao professor. 

Todos estes momentos se fazem necessários para a organização do trabalho 

pedagógico, pois como se refere o Currículo em Movimento ―para mediar as aprendizagens, 

promotoras do desenvolvimento infantil, é preciso tencionar uma ação educativa 

devidamente planejada, efetiva e avaliada. Por isto, é imprescindível pensar o tempo, os 
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ambientes e os materiais. Ressalta-se, entretanto, que o que determina as aprendizagens 

não são os elementos em si, mas as ações propostas e estabelecidas com eles.‖ (p. 46) 

 
 Gestão de Resultados Educacionais; 

Ao longo do ano, passamos por diversos processos avaliativos: diagnóstico inicial 

de nossa realidade escolar, nossos alunos, profissionais, pais e toda a comunidade escolar, 

avaliações, grafismo, relatórios individuais dos alunos, dias de avaliação pedagógicas 

semestrais, dias letivos temáticos. Todos esses momentos vão nos fornecendo elementos, 

que nos ajudam a identificar onde e quando estamos acertando e em que precisamos 

melhorar. 

 
 Gestão Participativa; 

Tornar nossa comunidade participativa é sem dúvida um dos grandes desafios da 

equipe diretiva. A participação ela é facilitada quando se reconhece a importância de cada 

um, (crianças, professores, pais, servidores, comunidade) dentro dessa missão de educar 

que a escola possui. 

Nesse sentido, nossa equipe entende que ouvir cada um dos diferentes segmentos 

que compõe a nossa comunidade escolar, é o caminho para que consigamos que todos 

participem de forma efetiva na construção da escola que queremos. 

 
Reunião com as famílias, equipe gestora, SOE e docentes (04/05/21) 

Tema: Importância da Educação Infantil na formação Humana 

Matutino: 9h 

Noturno: 19h 

 
 

 
 Gestão de Pessoas; 

Pensando na necessidade de criar espaço para desenvolver e valorizar cada 

membro da equipe, evoluindo as melhores habilidades de cada, promovendo a 

satisfação mútua e a melhoria de desempenho. É isso que nossa equipe entende 

como gestão de pessoas. 

Nossa escola é composta por pessoas, as quais têm suas qualidades, seus 

defeitos e suas necessidades. A gestão deve ponderar a capacidade técnica de cada 
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um com fatores subjetivos, a fim de investir nos talentos certos e de uma forma 

eficaz. 

Criar soluções baseadas nos interesses e nas necessidades da nossa 

comunidade, estar preparado para resolver possíveis conflitos, monitorar as ações 

diárias a serem realizadas, essas são exemplos práticos do foco da nossa gestão de 

pessoas. 

Ações desenvolvidas no CEI 01 de Planaltina - 1º Semestre 

Momentos de Formação e Acolhimento 

 
Objetivo: Trazer para os professores momentos de aprendizagem e 

acolhimento no atual cenário que estamos vivendo. (Atividades realizadas nas 

quartas-feiras. Temas sugeridos pela própria equipe. Atividades realizadas às 

quartas-feiras). 

Ações estratégias: 

 
 

Envio de mensagens para os professores; 

Realização de reuniões e encontros via Google Meet; 

Público alvo 

 
Professores 

 
 

 
• 03/03/2021 

Momento de acolhida, bate papo sobre o trabalho pedagógico no ensino 

remoto. 

Equipe gestora e docentes. 

 
 

• 07/04/2021 

Tema: Desenvolvimento da fala em crianças de 04 e 05 anos 

Fonoaudióloga especialista em Linguagem: Dinanci Paula de Oliveira 

 
• 04/05/2021 

Tema: Edição de vídeos no aplicativo Inshot 

Professora: Anyne Vilhardo Guimarães 
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• 19/05/2021 

Tema: Fonética: o Aparelho fonador e suas articulações. - Parte I 

Professor: Diego Enéas Barreto Ribeiro 

 
• 26/05/2021 

Tema: Fonética: o Aparelho fonador e suas articulações. - Parte II 

Professor: Diego Enéas Barreto Ribeiro 

 
• 02/06/2021 

Tema: Fonética: o Aparelho fonador e suas articulações. - Parte III 

Professor: Diego Enéas Barreto Ribeiro 

 
• 30/06/2021 

Tema: Acolhimento, saúde mental e empatia 

Psicóloga: Marta da Silva Lima 

 
 

 Gestão Financeira; 

Os recursos financeiros de que o CEI 01 de Planaltina dispõe, são oriundos do 

Programa de Descentralização Administrativa (PDAF), do PROGRAMA DINHEIRO 

DIRETO NA ESCOLA (PDDE) do MEC. 

Todos os recursos financeiros são aplicados visando a melhoria da qualidade do 

ensino, discutida a aplicação com a comunidade, professores e diretoria da APM e 

Conselho Escolar, estão sendo gastos da seguinte forma: 

• Complementação da merenda escolar. 

• Viabilização dos projetos desenvolvidos. 

• Pintura nas dependências externas e internas da escola. 

• Reforma e pintura dos brinquedos do parque. 

• Troca de materiais hidráulicos como torneiras, canos e descargas, de forma a 

garantir a conservação da escola. 

• Manutenção do Portão de acesso à escola. 

• Assistência a alunos, de forma a proporcionar-lhes o acesso às atividades e 

projetos desenvolvidos pela escola. 
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• Aquisição de materiais de consumo e de expediente e utensílios para a 

cozinha. 

• Gás de cozinha. 

• Aquisição de Materiais Pedagógicos. 

• Assistência ao aluno com medicamentos em casos de primeiros socorros. 

Materiais que possibilitem eventuais atividades de manutenção, conservação e melhorias, 

e que não tenham sido planejadas até o momento. 

• Manutenção de DVD, caixa de som, microfones, aparelhos de TV e som, 

máquinas copiadoras, duplicadoras, impressoras e computadores. 

• Aquisição de um parquinho alternativo (Brinquedos de material plástico). 

Adequação do espaço da sala dos professores 

Para tanto contamos com o Conselho Escolar, que tem a função de participar da 

Gestão Financeira, Administrativa e Pedagógica da escola, procurando zelar pela 

manutenção da instituição de ensino, bem como contribuir com ações que assegurem à 

escola um ensino de qualidade e que garantam o funcionamento da gestão democrática. 

Dentre suas atividades, os membros conselheiros devem definir em que os recursos serão 

aplicados e fiscalizar a aplicação dos mesmos, bem como discutir junto à direção e 

professores o projeto pedagógico a ser aplicado na escola. 

 
 Gestão Administrativa. 

Para melhor organizar o trabalho, acreditamos que devemos lançar mão de 

estratégias que garantam um maior compromisso e participação de todos os envolvidos 

com a educação. Tudo o que se faz proposto num documento como este, perpassa o 

Currículo da SEEDF e vai além de saberes, competências e habilidades, deve também 

fazer relações com os temas transversais, perpassando por valores, costumes, práticas 

compartilhadas, relações de poder, modos de participação e gestão. Tudo isto sem 

perdermos a identidade enquanto escola e comunidade, com nossa realidade própria. 

 
 

4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 
Tendo como base que a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e oferece 

subsídios ao projeto pedagógico, o CEI 01 de Planaltina fará uma avaliação da aplicação 
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do PPP ao longo do ano letivo de 2021, com todos os segmentos da estrutura educacional 

(professores, servidores, direção, conselho escolar, pais/responsáveis). 
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Análise da realidade do Professor para exercício do ensino não presencial 

 

 
Nome: 

Turma/ turno nº de alunos 

 

 
1. Possui acesso à internet para trabalhar em casa? 

( ) Sim ( ) Não 

2. Possui meios tecnológicos disponíveis (celular, computador, tablete) para realização do seu 

trabalho em casa? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
3. Você se encontra psicologicamente saudável para desenvolver seu trabalho em casa? 

( ) Sim ( ) Não 

4. Tem filhos em idade escolar, que no momento estão tendo aula a distância? 

( ) Sim  ( ) Não 

5. Possui um lugar reservado em casa, no qual possa trabalhar com tranquilidade? 

( ) Sim  ( ) Não 

6. Pensando na sua atual rotina em casa, por conta da pandemia de COVID-19, qual seria o 

melhor horário e quantas horas por dia conseguiria trabalhar? 
 

 

 

7. Conseguiu fazer algum curso ou formação, sobre ensino a distância durante a quarentena? 

( ) Sim  ( ) Não 

8. Quais suas inseguranças, frente a nosso eminente retorno ao trabalho, realizando atividades 

não presenciais com as crianças? 
 

 

 

9. Gostaria de fazer alguma sugestão para equipe gestora quanto a elaboração do Plano de Ensino 

não presencial da nossa escola? 
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Análise da realidade do aluno para exercício do ensino não presencial 
 

 

Nome: 

Turma/ turno 

 

 

 

1. Frente a atual situação que estamos vivendo em decorrência da pandemia de COVID 19, como 

está a situação da família? Pais estão empregados, conseguiram auxilio do governo e os 

auxílios de merenda escolar? 

 
2. O aluno, ou algum parente próximo faz parte do grupo de risco para COVID19? 

 
3. Com quem a criança está ficando, durante o período em que ela ia para escola? 

 
4. Existe televisão para que a criança possa acompanhar diariamente a programação destinada a 

Educação Infantil (8h da manhã)? 

5. A criança possui acesso à internet, meios tecnológicos disponíveis (celular, computador, 

tablete) e um adulto para auxiliar nas atividades em casa? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
Caso a resposta seja positiva, sondar quais aplicativos (WhatsApp, youtube, Instagram) o 

responsável acha viável utilizar. 

 
Caso a resposta seja negativa perguntar se existe algum adulto que possa ir na escola buscar 

material de apoio para criança. 

 
6. Na casa existe um espaço, no qual a criança possa desenvolver as atividades propostas? 

( ) Sim ( ) Não 

7. Em casa existem materiais disponíveis para a realização das atividades? Folha, lápis de cor, 

tinta, pincel dentre outros? 

 
( ) Sim ( ) Não 

 
Caso a resposta seja positiva, perguntar se o responsável concorda em disponibilizar parte do 

material entregue na escola (lápis de cor, cola, giz de cera, dentre outros) para os alunos que 

não tem em casa e não entregaram material nenhum. 
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8. A criança mora com outras crianças que estão matriculadas na rede pública? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

 

 
1- Dados de identificação 

FICHA DE ENTREVISTA 
(a ser preenchida pelos pais ou responsáveis) 

Nome do aluno:                                                                                                                                                         

Data de nascimento: Naturalidade      

Nome do Mãe:     Idade    

Profissão: _ Escolaridade     

Nome do Pai:    Idade    

Profissão:  Escolaridade      

Celular Mãe   Celular Pai                                                                           

De que maneira os pais e ou responsáveis podem ajudar a escola? (De acordo com a profissão e ou 

habilidades)         
 

 

2- Vida Familiar, socialização 

Quem está autorizado (a) a buscar a criança?          

Em caso de emergência avisar a:                                                                                                                                   

A criança possui irmãos? (   ) Sim (   ) Não Quantos? Idade (s)     

Atualmente a criança mora  com os pais? 
 

Qual religião da família?                                                                                                                                                    

A criança possui algum problema de saúde, fala, ou algum tipo de alergia? 
 

 

A criança toma algum tipo de medicamento?    

3- Rotina da Criança 

Consegue comer, ir ao banheiro e se vestir sozinho? ( ) SIM ( )NÃO 

Dorme sozinho? (   ) SIM  (   )NÃO 

Em que horário dorme? (   )SIM (    )NÃO 

Como a criança reage quando contrariada?    
 

A criança tem algumas tarefas em casa? Quais?    
 

A criança tem acesso a tecnologia (tablete, celular, computador)? (    )SIM       (    )NÃO 

O uso de tecnologia é supervisionado, com limitação de tempo e conteúdo? ( ) SIM (   ) NÃO 

Quais programas de televisão a criança assiste? 
 

A criança realiza participa de outras atividades no contra turno escolar? (Ex: natação, lutas, danças. 

)   
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