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1 – APRESENTAÇÃO  

 
      Na perspectiva da integralidade, as situações de aprendizagem do 

Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela norteiam-se nas 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para instituições parceiras, no Currículo 

em Movimento módulo Educação Infantil, nos indicadores de Qualidade, nos 

Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de outras Diretrizes 

Nacionais. O atendimento é realizado por meio de práticas pedagógicas 

lúdicas cotidianas, intencionalmente planejadas, considerando a criança como 

um ser indivisível, inteiro e único, cuja proposta reitera-se na perspectiva de 

uma educação de qualidade e nos direitos para todos, buscando para que haja 

efetivação desta proposta ações vistas a prática pedagógica em concordância 

com a realidade, de maneira a formar cidadãos críticos e conscientes do seu 

papel social, como também a parceria da Escola com a comunidade, tendo em 

vista que a participação desta última torna-se essencial no desenvolvimento do 

cidadão que almejamos. Devido à pandemia e atendendo aos Decretos do 

Governador, as aulas presenciais foram suspensas, no período de 19/03/2020 

até 12/06/2021, por força da seguinte documentação: Decisão judicial proferida 

na Ação Civil Pública 0000254- 50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do 

trabalho de Brasilia- DF; Decreto No 40.539, de 19 de março de 2020;Decreto 

No 40.550, de 23 de março de 2020;Decreto No 40.583, de 1 de Abril de 

2020;Decreto No 40.817, de 22 de Maio de 2020;Portaria No 132/2020. No 

DODF No 108, de 09/06/2020, com fundamento no parecer No 47/2020- 

CEDF, que validou o Plano de Gestão Estratégica para a realização das 

atividades não presenciais. No mês de abril do ano de 2020, começamos a 

enviar atividades para as crianças serem realizadas em casa. As atividades 

foram enviadas nos grupos dos pais, por turma. Como retorno, os pais 

enviaram fotos e vídeos das crianças realizando as atividades. No dia 13/07 as 

atividades passaram a valer como frequência, logo as educadoras começaram 

a postar as atividades na plataforma e aferir frequência das crianças que 

davam as devolutivas nos grupos montados. Nesse período a dinâmica 

utilizada ainda era o meio tecnológico de aplicativo de whatssap. No dia 04 de 

agosto disponibilizamos os e-mails das crianças em planilha, com o primeiro 

acesso para as famílias se cadastrarem na plataforma digital. As formas diretas 

de como seriam os atendimentos às crianças (plataforma, impressa).  Algumas 

famílias relataram muitas dificuldades nessas formas e solicitavam a todo 



instante o atendimento somente pelo whatssap. Nas segundas feiras eram 

enviados para a coordenadora os planejamentos das atividades com uma 

semana de antecedência com os temas terminados pela SEDF e do Currículo 

em Movimento. Nas sextas-feiras são programadas as atividades da semana 

na plataforma, no whatssap são postadas diariamente, e impressa eram 

entregues nas quartas feiras. As atividades impressas são adaptadas e 

concomitantes as aulas da plataforma. As professoras se programam com 

vídeos aulas, links de histórias e músicas e etc.. Em 2021 continuamos nosso 

atendimento com atividades remotas e novas matrículas, com atendimento. 

 

2 - BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL EM PERIODO DE 

PANDEMIA 

 
De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta 

pedagógica; Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I - 

participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano 

de trabalho segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino (BRASIL, 2009). 

A construção do Projeto Político Pedagógico desta instituição 

proporciona uma parceria democrática entre comunidade e escola. O objetivo é 

tornar a oferta um organismo vivo sempre evoluindo em direção as melhorias 

propostas por todos, visando enfrentar os desafios do cotidiano da escola de 

uma forma sistematizada consciente e participativa, contudo o planejamento 

das atividades escolares é uma necessidade imperiosa e, por esta razão, o 

objetivo deste Projeto Político Pedagógico, é propor um encaminhamento para 

as ações pedagógicas apresentando a organização e operacionalização do 

nosso trabalho. 

Considerando a importância desses objetivos, este projeto tem a 

necessidade de atender as dimensões política e pedagógica da educação, 

buscando destacar a função principal da escola, educar e cuidar, brincar e 

interagir. Alguns autores sugerem que, talvez, o uso da expressão “cuidados 

educacionais” ponha em melhor foco o entendimento da indissociabilidade 

destas dimensões, ações como; banhar, alimentar, trocar, ler histórias, propor 



jogos, brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o mundo são 

proposições de cuidados educacionais, ou ainda, significam uma educação 

cuidadosa (BARBOSA, 2009: 70). 

Sendo a Projeto Político Pedagógico um documento de suma 

importância, reflete a realidade da escola e tem por finalidade assegurar e 

fundamentar todo o funcionamento da estrutura pedagógica, assim como dar 

garantia e legitimidade para que a escola seja palco de inovações, 

investigações e grandes ações fundamentadas num referencial teórico 

metodológico que permite a construção da identidade e exerça seu direito à 

diferença, à singularidade, à transparência, à solidariedade e à participação 

(Veiga, 1996). 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil reconhece que seu 

maior objetivo é a busca pelo atendimento educacional de qualidade aos 

bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, para isso, deve oferecer 

à Educação Infantil da rede pública distrital elementos “norteadores que 

subsidiem as instituições a elaborar, desenvolver e avaliar seu projeto político- 

pedagógico” (p.13). Nosso maior objetivo é fornecer uma proposta prática com 

uma abordagem Histórico-Critica e Histórico-Cultural contextualizada, 

acreditando na importância das interações sociais para o desenvolvimento do 

indivíduo, na aprendizagem obtida na relação das crianças com os adultos e 

com outras crianças como impulsionadora do desenvolvimento dos sujeitos. 

O início deste Projeto Político Pedagógico se deu através da composição 

de ações realizadas entre comunidades escolares e profissionais da educação 

(on- line). Com os Profissionais foram realizados reuniões, debates, estudos e 

dinâmicas que ajudaram na reflexão e problematização da construção deste 

instrumento de trabalho. O contato com as famílias ocorreu através de reuniões 

pedagógicas (on-line), dias letivos temáticos remotos, e pesquisa de satisfação 

através dos meios de comunicação. 

Ao entender a composição dos segmentos de professores, auxiliares de 

educação, alunos e pais como Comunidade Escolar, defendemos que cada um 

desses, teve e ainda terá ao decorrer do ano, uma participação fundamental na 

construção e na execução desto Projeto Político Pedagógico , para 

conjuntamente proporcionarmos a nossas crianças uma educação de 

qualidade. 

A Lei nº 13.019/2014, denominada de Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (MROSC), trouxe como inovação o Termo de Colaboração em 



substituição aos convênios. O Termo de Colaboração diz respeito ao 

instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com as Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela 

administração pública e que envolve a transferência de recursos financeiros. 

O Termo de Colaboração foi utilizado para a celebração desta parceria entre 

Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Estado e Educação e a 

Associação Beneficente Coração de Cristo, registrada na junta comercial de 

Brasília – DF, sob o número 15.240.878/0001-71, em 05 de julho de 2012, para 

execução de atividades condizentes com as políticas públicas já conhecidas, 

divulgadas nos programas de governo, onde a administração pública consegue 

estipular os objetos, as metas, os prazos e mensurar os valores que serão 

disponibilizados, bem como os resultados a serem alcançados. 

O Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela, localiza-se 

em Samambaia Norte – QS 613, Área Especial número 02, Distrito Federal, foi 

ocupado pela instituição em 09/08/2017. Na data citada a instituição assumiu a 

administração do Centro de Educação da Primeira Infância, convocando a 

equipe de trabalho para organização do espaço, limpeza e planejamento das 

estratégias a serem utilizadas ao longo do ano letivo. 

Em decorrência de pequenos reparos a serem corrigidos no prédio, do 

aguarde de mobiliários necessários para receber os alunos e do 

encaminhamento das matrículas por parte da Coordenação Regional de Ensino 

CRE, as aulas tiveram início em 28 de agosto de 2017. Iniciou-se também o 

projeto Adaptação Escolar trabalhado até 2018, objetivando a familiarização da 

criança ao espaço escolar e sua rotina, além de um ambiente acolhedor que 

visa o bem-estar dos alunos. Após o início das aulas a comunidade foi 

chamada para a primeira reunião pedagógica onde foi apresentado o quadro 

de funcionários, o Currículo em Movimento, as Orientações Pedagógicas e 

documentos basilares. O CEPI Capim Estrela iniciou suas atividades 

pedagógicas com as crianças, oferecendo à comunidade local a educação 

infantil, de zero a três anos e onze meses de idade, proporcionando 

acompanhamento nutricional, social e recreativo completo e de qualidade. Seu 

regime de funcionamento é integral com duração de 10 horas diárias, para 

atender uma demanda de 136 crianças em 2017, de 150 em 2018 e 174 a 

partir de 2020, o CEPI conta com profissionais capacitados conforme Diretrizes 

Pedagógicas, visando um trabalho voltado a socialização ao cuidar e o educar 



simultaneamente, priorizando todos os aspectos desde o físico, psicológico, 

intelectual ao social e ainda se complementando com ações para a família e 

comunidade, conforme a LDB. 

Em 2017 as   aulas  tiveram  início em   28  de  agosto, após sua 

inauguração. Em 2018, 2019 e 2020 o ano letivo teve início em fevereiro. Nos 

primeiros dias ocorreu a Semana Pedagógica, onde os profissionais retornaram 

do recesso ao planejamento e preparação do espaço da instituição para 

receber as crianças, neste período também foram iniciadas as discussões 

acerca da Proposta Pedagógica com a equipe e posteriormente com toda a 

comunidade escolar. 

O Projeto de adaptação escolar foi desenvolvido até 2018, a partir de 2019, foi 

ampliado para Projeto Acolhimento e Inserção, visando o a familiarização das 

crianças e seus responsáveis ao ambiente escolar, respeitando as histórias de 

vida a singularidade de cada um. Estratégia que se revelou de fundamental 

importância, haja vista, que houveram aproximadamente 50 % de crianças 

novas no CEPI nos anos anteriores e 60% em 2020 após a ampliação do 

número de crianças atendidas. O ano letivo de 2020 teve o encerramento de 

suas atividades pedagógicas em janeiro de 2021 e o início do ano letivo de 

2021 se deu em março (situação da pandemia na ocasião). Atualmente a 

instituição atende duas turmas de berçário I e II, três turmas de maternal I e 

quatro turmas de maternal II. Esta decisão (alteração do calendário) foi tomada 

somente após as avaliações científicas da evolução da pandemia nos meses 

de janeiro e fevereiro. A Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), 

conjuntamente com a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e 

Avaliação (SUPLAV) e a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral 

(SUBIN), enviou esforços para o atendimento educacional remoto às crianças 

matriculadas nas Unidades Escolares, públicas e parceiras, que ofertam 

Educação Infantil (creche e pré-escola). A pandemia da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS) - SarsCoV-2, causador da COVID-19 representou mais 

que uma mudança na gestão governamental, sobretudo, de estratégias que 

visem o enfrentamento da situação emergencial no âmbito da saúde pública. 

Nesse cenário, o Governador do Distrito Federal assinou o Decreto nº 40.520, 

de 14 de março de 2020, que foi revogado pelo Decreto n° 40.539, de 19 de 

março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus, e dá outras providências. Em decorrência do referido decreto, o 



Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) se manifestou por meio do 

Parecer nº 33/2020 CEDF, de 26 de março de 2020, que determinou às 

instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema de 

Ensino do Distrito Federal que ajustassem suas organizações pedagógicas, 

administrativas e calendário escolar. Em Nota Técnica nº 001/2020, de 2 de 

abril de 2020, a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação – PROEDUC, 

autorizou o uso de tecnologias de informação e comunicação – TCIs para 

realização de atividades pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do 

DF da Educação Básica, enquanto durar a determinação do Governo do DF a 

suspensão de aulas como medida de enfrentamento do Covid-19. Frente a 

esse cenário de muitas mudanças na rotina, hábitos e posturas, o Poder 

Executivo junto a seus órgãos e conselhos propôs atos normativos que visem 

possibilitar condições para que o equipamento público continue a funcionar. 

Não diferente para o MANUAL DE ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O 

ATENDIMENTO  REMOTO  DA  EDUCAÇÃO  INFANTIL  educação,  em  1º de 

abril de 2020 é editado o Decreto nº 40.583, que suspende as atividades 

educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de 

ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 

2020. No âmbito federal, foi editada a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril 

de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação 

Básica e do Ensino Superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 

situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020. Em seu artigo 1º, dispõe que o estabelecimento de ensino 

de Educação Básica fica dispensado, em caráter excepcional, da 

obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, 

nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24 e no inciso II do 

caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que 

cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, 

observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 

Em seguida, o CEDF edita o Parecer nº 37/2020 CEDF, de 13 de abril de 2020, 

que determinou às instituições educacionais das redes de ensino pública e 

privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal que realizem os ajustes 

necessários nas suas organizações pedagógica, administrativa e calendário 

escolar,  tendo  em  vista  a  Medida  Provisória  nº  934  da  Presidência  da 



República, encaminhada ao Congresso Nacional. O Parecer nº 05/2020 

CNE/CP, de 28 de abril de 2020, dispôs sobre a reorganização do Calendário 

Escolar e sobre a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para 

fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 

COVID-19. Nesse sentido, o CEDF publicou a Recomendação nº 1/2020 

CEDF, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre a reorganização do 

Calendário Escolar, os planejamentos pedagógico e administrativo e o cômputo 

de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, com o intuito de minimizar o impacto decorrente da Pandemia 

COVID-19, nas aprendizagens. A suspensão das aulas presenciais foi mantida 

pelo Decreto nº 40.817, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus e dá outras providências. Quanto às ações pedagógicas, 

foi publicada a Portaria nº 129, de 29 de maio de 2020, que institui o Programa 

Escola em Casa DF. No que se refere a atuação remota do professor, foi 

instituída a Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os 

critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares 

da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas unidades educacionais não 

presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus. E o Decreto nº 40.939, 

de 02 de julho de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus. Neste contexto, o presente Manual de Orientações Pedagógicas 

para o atendimento remoto da Educação Infantil, tem por objetivo subsidiar o 

planejamento das atividades educativas, dada a natureza das especificidades 

do trabalho pedagógico na modalidade remota para Educação Infantil, bem 

como atendendo às indicações da legislação vigente. Ao longo do ano de 2020, 

a Diretoria de Educação Infantil (DIINF), realizou ações de orientação para as 

Unidades Escolares, públicas e parceiras, no sentido de possibilitar a 

realização do trabalho escolar neste momento peculiar. E para 2021 essas 

ações de orientação continuaram. Nessa perspectiva, foi elaborado o presente 

Manual de Orientações Pedagógicas para o atendimento remoto durante a 

Pandemia da COVID-19. Em relação ao calendário anual 2021 das Instituições 

Educacionais Parceiras, e para o cumprimento da carga horária de 200 dias 

letivos previstos em lei, serão utilizados 14 sábados, os quais serão letivos, 

remotos, não presenciais. Desse modo não poderão ser flexibilizados 

garantindo a autonomia da escola, conforme a Lei de Gestão Democrática. 



Os calendários escolares de 2021 foram decididos pela comunidade escolar e 

demais interessados, a partir de consulta ocorrida entre os dias 8 e 10/12, no 

site da própria Secretaria. A Portaria nº 498, que aprova os calendários do ano 

letivo de 2021, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de 

dezembro de 2020. 

O Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela, administrada 

pela Associação Beneficente Coração de Cristo, sem fins lucrativos. Funciona, 

quando está em atendimento presencial, em período integral respeitando as 

normas propostas no Currículo em Movimento, visando o desenvolvimento 

integral da criança nas suas diversas áreas, atendendo a faixa etária de 0 a 3 

anos. A instituição, em 2020 atendeu a 174 crianças da comunidade da região 

administrativa de Samambaia, de 04 (meses) a 3 (três) anos e 11 meses no 

módulo creche, distribuídas em 09 turmas, compreendendo a primeira etapa da 

Educação Básica, em jornada integral de 10 horas relógio, no horário de 7h 

30min às 17h 30min de segunda a sexta-feira. Devido à pandemia  e 

atendendo aos Decretos do Governador, as aulas presenciais foram 

suspensas, no período de 19/03 até 12/07/2020, por força da seguinte 

documentação: Decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254- 

50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Brasília / DF; 

Decreto Nº:  40.539,  de 19 de  março  de 2020;  Decreto Nº:  40.550,  de 23 de 

março de 2020; Decreto Nº: 40.583, de 1 de abril de 2020; Decreto Nº: 40.817, 

de 22 de maio de 2020; Portaria Nº: 132/2020. No DODF No 108, de 

09/06/2020, com fundamento no parecer Nº: 47/2020 - CEDF, que validou o 

Plano de Gestão Estratégica para a realização das atividades Não Presenciais. 

Em abril desse ano, começamos a enviar atividades para as crianças serem 

realizadas em casa. As atividades foram enviadas nos grupos dos pais, por 

turma. Como retorno, os pais enviaram fotos e vídeos das crianças realizando 

as atividades. No dia 13/07 as atividades passaram a valer como frequência, 

logo as educadoras começaram a postar as atividades na plataforma e aferir 

frequência  das  crianças  que  davam  as  devolutivas  nos  grupos  montados. 

            Nesse período a dinâmica utilizada ainda era o meio tecnológico de 

aplicativo de whatssap. No dia 04 de agosto disponibilizamos os e-mails das 

crianças em planilha, com o primeiro acesso para as famílias se cadastrarem 

na plataforma digital, foi enviado também orientações de passo à passo. A 

partir desse dia foram disponibilizadas também as formas diretas de como 

seriam os atendimentos às crianças (plataforma, impressa). Grande parte dos 



pais relataram muitas dificuldades nessas formas e solicitavam a todo instante 

o atendimento somente pelo whatssap. Foi necessário montarmos equipes de 

assessoramento para auxílios individuais as famílias para se adaptarem a nova 

realidade da plataforma. 
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Caracterização Física da Escola 

A instituição tem uma área de construção com 1118,48m², bem 

estruturada com ótimas instalações, espaços diversos como parquinho de 

areia, anfiteatro, pátio com desenhos no chão, área verde, área externa da sala 

de aula, dentre outros que possibilitam práticas de brincadeiras e recreação 

com as crianças, sendo cada qual com seu objetivo pedagógico e  

planejamento bem elaborado. As cores são bem distribuídas trazendo calma e 

despertando curiosidade nas crianças favorecendo a aprendizagem e 

contribuindo para um trabalho melhor. A estrutura física da escola é um 

ambiente com espaço direcionado para atender a etapa de Educação Infantil e 

proporciona momentos de ludicidade e conforto. 

Contendo: 

 09 salas de aulas sendo quatro com banheiros e uma adaptada da 

videoteca;

 01 pátio com área coberta;

 01 sala de informática;

 01 anfiteatro;
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 02 banheiros (masculino e feminino) para as crianças;

 02 banheiros (masculino e feminino) para as crianças com necessidades 

especiais;

 03 salas para rede, energia e telefone;

 01 sala da direção;

 01 sala de secretaria;

 01 sala de coordenação e professores;

 02 banheiros (masculino e feminino) para professores e direção;

 01 sala de almoxarifado;

 01 hall de entrada;

 01 lavanderia;
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 01 depósito para material da lavanderia;

 01 depósito para material de limpeza;

 01 cozinha, dois depósitos para material de cozinha;

 01 copa;

 01 lactário, bebedouros;

 02 banheiros (masculino e feminino) para os funcionários;

 01 parque de areia;

 01 estacionamento.
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Equipe Gestora e Pedagógica 

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas 

e diretas com as crianças são contratados segundo profissão e qualificação 

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

(CLT). Atribuições de cada função são eles: 

 
Diretor Pedagógico: Articular, liderar e executar políticas educacionais, na 

qualidade de mediador entre essas e a proposta pedagógica da instituição 

educacional, elaborada em conjunto com a comunidade escolar, entre outras. 

Coordenador Pedagógico: Orientar e coordenar a participação docente nas 

fases de elaboração, de execução, de implementação e de avaliação da 

proposta pedagógica da instituição; articular ações pedagógicas entre 

professores, equipes de direção e da CRE, assegurando o fluxo de 

informações, entre outras. 

Auxiliar Administrativo: Desenvolver atividades na área administrativa dando 

suporte as atividades da instituição. 

Professor: Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e do brincar e 

interagir nas atividades desenvolvidas na instituição; planejar seja 

individualmente ou coletivamente, todo o trabalho intencionalmente pedagógico 

a ser desenvolvido; participar da elaboração e implementação da proposta 

Pedagógica e dos processos de planejamento e avaliação da instituição. 

Monitor: Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela 

direção, pela coordenação e pelo professor, conhecer e acompanhar, sob 

orientação do professor, o planejamento pedagógico. 

Nutricionista: Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de 

alimentação e nutrição; elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, 

com periodicidade semanal, de acordo com as necessidades alimentares das 

crianças, incluindo alimentos de origem animal, vegetal e mineral, baseando-se 

na observação da aceitação dos alimentos; elaborar cardápios próprios para 

cada faixa etária, com especial atenção àquele destinado ao Berçário. 

Cozinheira: Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com 

orientações do nutricionista, observando as normas de higiene, a data de 

validade dos gêneros alimentícios; observar os aspectos dos alimentos antes e 

depois de sua preparação, quanto ao cheiro, à cor e ao sabor; verificar o 



 
 

cardápio do dia, selecionar com antecedência, os ingredientes necessários e 

preparar a alimentação, observando padrões de qualidade nutricional, para que 

esteja pronta no horário estabelecido e na temperatura adequada. 

Porteiro: Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o início 

até o término dos períodos das atividades escolares. 

Serviços Gerais: Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de 

salas, pátios, instalações sanitárias, áreas verdes e demais dependências da 

entidade e equipamentos sob sua responsabilidade. 

Agente Patrimonial Noturno (vigia): exercer a vigilância da instituição 

orientando pessoas que eventualmente circulem em locais inadequados. 

Os educadores possuem formação em nível superior, inclusive alguns 

com cursos de pós-graduação. 

Colaboradores que compõem o CEPI Capim Estrela em 2021: 
 

Presidente Samuel Sousa Santos 

Diretora Ursuley Maria Alves de Andrade 

Coordenadora Pedagógica Miriam Rodrigues Batista Rocha 

Nutricionista Patrícia Kelly Dantas Lima 

Secretária Geovania Paixão Nascimento 

Auxiliar Administrativo Reijane Gonçalves Lopes 

Equipe Docente Berenice Oliveira Souza da Cruz 

Débora Fernandes da Costa Soares 

Edilvana Neres Fonseca 

Gabrielle Gonçalves de Souza 

Luciana de Paula Costa 

Maria Aparecida Rodrigues de Sousa 

Marileia Souza Loiola Machado 

Marlene de Almeida Faria 

Roberta Bezerra da Silva 

Monitoras Ariane Carla Duarte Sabino 
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Dayane Maria Martins da Costa 

Fernanda Kelly da Silva 

Flávia Ferreira Dantas 
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É possível afirmar que, atualmente, os maiores desafios da educação 

infantil são: expandir a cobertura do atendimento e melhorar a qualidade. A 

relação entre esses dois desafios é indissociável. Afinal, para que a cobertura 

do atendimento aumente, é necessário dispor de espaço físico adequado para 

as crianças. Assim, concordamos com Romano e Heringer (2011, p. 9), que 

nos trazem que “não basta ter belas políticas no papel, eles tem que ser bem 

implementadas para que cumpram com seus objetivos”. Ou seja, mesmo tendo 

a política pública de educação infantil já instituída, não podemos nos contentar, 

precisamos analisar como vem se dando essa expansão do atendimento, em 

termos principalmente de qualidade. 

 

Adequação á Educação Infantil: verifica a existência de instalações próprias 

da educação infantil, como berçários, sanitários adaptados, parquinho e 

banheiro com chuveiro. 

Adequação às Necessidades Especiais: Verifica a existência de instalações 

próprias para o atendimento especializado, como área de circulação, 

banheiros, mobiliário e salas com materiais pedagógicos específicos. 



 
 

Estrutura Predial: Verifica as demais estruturas administrativas necessárias 

ao com funcionamento do estabelecimento. 

Equipamentos Diversos: Verifica a existência de equipamentos que 

contribuam ao bom funcionamento do estabelecimento. 

Recursos Humanos: Compatíveis com a modalidade de ensino oferecida. 

Todo o pessoal docente, de direção, de coordenação, de serviços 

especializados e de apoio possui as qualificações necessárias ao exercício de 

suas funções. 

As professoras e monitoras são selecionadas dentro de critérios que 

valorizam suas experiências e formação profissional, primando pela 

experiência no bom trato com crianças e no prazer profissional do exercício da 

função. 

Todos trabalham usando uniforme cedido pela instituição. É 

preocupação constante, a formação continuada desses profissionais através da 

participação (palestras, oficinas diversas) – realizada na instituição, e ainda, 

nos encontros coletivos na Coordenação Pedagógica, e em projetos 

executados ao longo do ano letivo, com o que estão sempre se aprimorando e 

adquirindo novas técnicas para o atendimento e convívio com as crianças. 

O CEPI Capim Estrela dispõe de estrutura física e materiais adequados 

ao desenvolvimento das atividades. Conta com as instalações e equipamentos 

para garantir a manutenção, otimização e funcionamento no desenvolvimento 

das ações previstas na Proposta Pedagógica. Na Educação Infantil, todo 

planejamento parte dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento e se 

materializam por meio dos Campos de Experiências e dos Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento, e que em apenas uma jornada de 

experiências podem ser oportunizados às crianças vários Campos de 

Experiências e vários Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, pois a 

intenção é promover o desenvolvimento integral das crianças. A professora é a 

organizadora do espaço social educativo, é o responsável pela elaboração de 

materiais pedagógicos, das atividades remotas. A professora de Educação 

Infantil é o profissional que merece destaque nesse período, pois é convidado a 

reinventar a sua forma de trabalhar e a lidar com as dificuldades e os desafios 

que emergem. Portanto, precisa aproveitar esse momento para estudar e 

pensar no (re)significado de aprender e ensinar e como potencializar as 



 
 

aprendizagens das crianças quando ensinamos de outra forma. São as 

professoras que devem conduzir a aprendizagem das crianças, mesmo que 

seja de forma não presencial. A SEEDF segue as recomendações da 

Sociedade Brasileira de Pediatria, a qual orienta que as crianças de 0 a 2 anos 

de idade, não sejam expostas a nenhum tipo de tela, tal forma precisa ser 

direcionadas às famílias ou responsáveis legais, com orientações para eles 

realizarem com as crianças. Já as crianças de 3 a 5 anos de idade, a 

orientação é que permaneçam diante das telas, no máximo, até 1 (uma) 

hora/diária. Recomendamos que sejam planejadas atividades interativas que 

oportunizem uma diversidade de experiências para as crianças. Nas jornadas 

de experiências devem ser contempladas atividades como contação de 

histórias, jogos e brincadeiras, conversas, músicas, danças, atividades 

artísticas, ou mesmo, videoconferência com as crianças da turma, mas sem 

ocasionar rigidez nos horários, para que a família ou responsáveis legais se 

adapte a esta nova realidade. É importante a apropriação do diagnóstico das 

condições socioeconômicas da comunidade escolar, a fim de mapear as 

crianças atendidas, e compreender as necessidades de cada uma, 

considerando as inúmeras realidades familiares existentes, desde as que têm 

acesso à celulares, tablets, computadores, internet, até aquelas que não 

possuem nenhum desses recursos digitais. Portanto, é preciso pensar 

diferentes estratégias para viabilizar que todas as crianças da Educação Infantil 

sejam contempladas. As atividades remotas devem ter a intenção de 

oportunizar a continuidade dos vínculos estabelecidos entre a escola da 

infância, as famílias ou responsáveis legais e as crianças, e a partir dessas 

ações, contribuir para o processo de constituição das aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças, nos provocando a olhar para a realidade 

existente e a pensar as possibilidades de atuação. 

 

3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 

            O Centro de Educação de Primeira Infância CEPI Capim Estrela está 

localizado em espaço público na Área Especial 02, na Região Administrativa de 

Samambaia, administrada pela Associação Beneficente Coração de Cristo, 

sem fins lucrativos. Funciona, quando está em atendimento presencial, em 

período integral respeitando as normas propostas no Currículo em Movimento, 



 
 

visando o desenvolvimento integral da criança nas suas diversas áreas, 

atendendo a faixa etária de 0 a 3 anos. CEPI Capim Estrela, em 2021 atende à 

174 crianças da comunidade de Samambaia, de 04 (meses) a 3 (três) anos e 

11 meses no módulo creche, distribuídas em 09 turmas, compreendendo a 

primeira etapa da Educação Básica, em jornada integral de 10 horas relógio, no 

horário de 7h30min às 17h30min de segunda a sexta-feira.  

Para analisar a real situação das crianças foi aplicado um questionário 

socioeconômico no google forms com perguntas chaves para entender como 

as famílias estão enfrentando esse momento de pandemia e como está sendo 

o acompanhamento com as atividades das crianças.  

  

4 - FUNÇÃO SOCIAL 

  

               A educação Infantil, principalmente a creche configura-se como um 

espaço democrático dentro de uma sociedade contemporânea, cujas 

aprendizagens decorrem das brincadeiras intencionalmente planejadas, que 

atuam possibilitando as crianças, desde pequenas, discutir questões a partir da 

escuta sensível na rodinha de socialização, promovendo o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Inserido neste contexto, o CEPI Capim Estrela tem como 

função social atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral 

das crianças, e por sua vez, da sociedade, por meio da geração e comunhão 

do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos, na busca da 

verdade, oferecendo um ensino que promova mesmo que inicialmente 

transformação da realidade. O CEPI proporciona um ambiente propício a 

riqueza de experiências nos aspectos cognitivos, social e afetivo; onde 

priorizamos o desenvolvimento das capacidades expressivas, corporais, 

cognitivas e sociais, explorando os diferentes espaços e materiais, por meio de 

jogos, brincadeiras, danças, atividades lúdicas e outras práticas sociais. As 

atividades visam a formação pessoal e social do educando, bem como ao seu 

conhecimento de mundo. Para Duarte (2003) assim como para Saviani (1997) 

o trabalho educativo produz nos indivíduos a humanidade, alcançando sua 

finalidade quando os indivíduos se apropriam dos elementos culturais 

necessários a sua humanização. Pensando nisso, o CEPI busca de forma 

contextualizada e interdisciplinar os conteúdos a serem trabalhados, 

favorecendo o crescimento integral do aluno em uma ação pedagógica que não 



 
 

se interessa pela aprendizagem de conteúdos tão somente, mas pela 

construção da pessoa com valores (honestidade, respeito, amor, amizade, 

ética, solidariedade, comprometimento, gratidão, bondade, senso crítico, 

acolhimento e tolerância), e pela sua pluralidade. Mészáros (2005) salienta que 

a educação deve qualificar para a vida, e não para o mercado, como está 

impregnada na ideologia capitalista, como mercadoria, um negócio. Para ele a 

crise educacional não resulta apenas da modificação política dos processos 

educacionais, mas da reprodução da estrutura dos valores que perpetuam a 

ideologia da sociedade mercantil. Segundo Kuhn (p. 08) para o exercício dessa 

incumbência a escola precisa assegurar a realização de atividades que 

possuem relação com todos os aspectos que Centro de Educação da Primeira 

Infância Capim Estrela – QR 613 Área Especial 02 na Região Administrativa de 

Samambaia – DF E-mail: cepicapimestrela@gmail.com Telefone: (61) 4104 -

1552 envolvem a tarefa maior da escola: a qualidade em educação. Tendo 

como objetivo o processo de ensino e aprendizagem e na realização de 

atividades que não possuem uma relação direta com o processo educativo, 

mas concorrem para torná-lo efetivo, propiciando as condições básicas para 

que ele se realize. Neste sentido o intuito é contribuir para formação inicial de 

cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e 

deveres, compreendendo seu papel social no mundo. 

5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

            Os profissionais que atuam diretamente nas práticas pedagógicas do 

CEPI Capim Estrela norteiam-se nos princípios da democratização do ensino, 

na relação comunidadeescola, qualidade do ensino, valorização do profissional, 

gestão democrática e na autonomia. Estes mesmos princípios, ampliam o 

relacionamento entre escola e comunidade escolar, objetivando à observância 

a um sistema mais amplo e complexo. De acordo com (CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014, p. 29), o trabalho educativo na 

educação infantil assenta-se sobre estes princípios: Éticos referem-se à 

valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

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

singularidades. Políticos referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o 

exercício da criticidade e do respeito á democracia. A criança, produtora e 

consumidora de cultura, é participante da vida social, modifica e é modificada 



 
 

pelas interações que estabelecem com o outro, com a cultura e com o 

ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Estéticos referem- se á 

valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de 

manifestações artísticas e culturais. Quando analisados percebemos que não 

há como caracterizar de forma independente estes princípios, uma vez que um 

depende do outro, andando interligados, assim se completam e se misturam 

mesmo que cada um tenha um significado ou determinação, ficando inerente 

sua compreensão fragmentada. 

5.1 – Educação Inclusiva 

 

A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, 

fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à dignidade humana, da 

educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de 

comprometimentos que possam apresentar no direito à igualdade de 

oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no 

direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas e educacionais 

reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para a 

efetivação do processo educacional, pressupõe a garantia do atendimento 

educacional especializado. Devem receber acompanhamento para sua 

necessidade por meio da disponibilização de recursos, serviços e da orientação 

de profissionais, famílias e comunidade, no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, a instituição está em concordância com a legislação 

vigente quanto ao atendimento aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais e/ou deficiência, e com altas habilidades ou 

superdotação. Assim, devemos garantir a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, físicas e atitudinais, além de promover a oferta de atendimento 

educacional que considere as especificidades de cada criança. 

 
AÇÃO (conforme calendário escolar): 

 
Semana distrital de conscientização e promoção da educação inclusiva aos 

alunos com necessidade educacionais especiais (Lei Distrital n° 5.714/2016). 

 
 
OBJETIVOS: 

 



 
 

 Possibilitar a criança o reconhecimento e valorização da diversidade 

vivenciando situações diferentes de construir conhecimentos e conviver 

com novas formas de comunicação; 

 Oportunizar o desenvolvimento integral da criança, quanto aos aspectos: 

físicos, psicológicos, intelectual e social; 

 Combater o bullying nos diversos espaços da escola. 

 
PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Através de rodas de conversas na acolhida; 

 Contações de história; 

 Dinâmicas e realizações de circuito; 

 Confecção de cartazes; 

 Apresentação das crianças, relacionada à inclusão; 

 Reprodução de vídeos educativos. 

PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI) 
 

A instituição se compromete à: 
 

I - Identificar as necessidades educacionais específicas; 
 

II - Definir os recursos necessários para atendimento nas possibilidades da 
criança; 

 
III-Definir metodologias pedagógicas apropriadas; 

IV- Definir o uso de algum tipo de equipamento; 

V - Planejar atividades fazendo as adaptações necessárias; 
 

VI- Definir formas e estratégias para realização do processo de avaliação da 
aprendizagem; 

 
VIII - Outros aspectos e observações necessárias aos docentes e discentes. 

 
 

AVALIAÇÃO: 

 
 Observação constante do comportamento das crianças na realização 

das atividades; 
 

 Avaliação do desempenho do estudante e promoção com critérios 

diferenciados, respeitada a frequência obrigatória; 

 Introdução, eliminação ou adaptação de conteúdos, considerando as 



 
 

condições individuais dos estudantes; 

 Adequação de metodologias, de procedimentos didático-pedagógicos e 

de processos de avaliação. 

 

6 - MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS 

 
O CEPI Capim Estrela tem por missão atender a criança com amor e 

de forma adequada considerando-a como um sujeito de direitos, oferecendo- 

lhe condições materiais, pedagógicas, culturais e de saúde, além de um 

ambiente acolhedor, de forma complementar a ação da família e consiste em 

promover o ensino de forma eficiente e eficaz oportunizando a formação da 

criança, por meio de valores éticos e educacionais, a fim de que alcance um 

aprendizado significativo, tornando cidadãos conscientes dos seus direitos, 

deveres e responsabilidades sociais. Assegurar um ambiente facilitador capaz 

de proporcionar o desenvolvimento pleno, integral e harmonioso para as 

crianças, onde o ensino e a aprendizagem aconteçam de forma lúdica, 

prazerosa, afetiva e crítica, e, que tenha significado para a vida da criança, 

onde a pedagogia de projetos e ações educativas e recreativas, aspectos 

inconfundíveis da atividade humana e fonte inacabável de interesse e prazer da 

criança, ganha destaque. A concretização desta missão é o esforço comum de 

todos os que formam a comunidade escolar e da contribuição efetiva e 

competente de seus membros, cabendo à instituição levar em consideração a 

realidade socioeconômica de sua localização e clientela, buscando respeitar e 

valorizar costumes e tradições do contexto onde está inserida por meio de uma 

educação participativa e democrática. O CEPI Capim Estrela tem por objetivos 

institucionais: 

 

 Promover a formação integral do aluno, segundo os princípios éticos e as 

diretrizes norteadoras para o atendimento em seus aspectos físicos, 

psicológicos e intelectuais com garantia de qualidade; 

 Ensejar condições para o desenvolvimento da personalidade dos 

educandos, com base na liberdade e disciplina interior; 

 Favorecer o desenvolvimento das aptidões intelectuais, físicas e sociais 

dos alunos, através de um processo educacional de caráter participativo, 

com o engajamento dos pais ou responsável; 



 
 

 Oferecer condições para o reconhecimento da importância do domínio do 

conhecimento aplicado à vida pratica; 

 Possibilitar o prosseguimento de estudos; 

 Garantir o atendimento educacional e social às crianças da Educação 

Infantil. 

                   7- FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

O CEPI Capim Estrela se propõe trabalhar apoiado nas características 

e ações das concepções da Pedagogia Histórico-Crítica, da Psicologia 

Histórico-Cultural, no Currículo em Movimento, na Base Nacional Comum 

Curricular, no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – RECNEI, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais e na Grade Curricular da Educação 

Infantil. Tal percepção teórico-metodológica nos leva a observar o contexto 

social, econômico e cultural dos estudantes, por apresentarem elementos 

objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, 

buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, 

especialmente, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar, o 

que contribui para o sucesso da aprendizagem. 

Diante da perspectiva de pluralidade e diversidade social, cultural e 

considerando a importância dos sujeitos na construção da história, sendo ele 

formado nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, assim como demonstra a 

Pedagogia Histórico-Crítica, foram desenvolvidos os objetivos, metas e ações 

desta Proposta Pedagógica, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 

2003, p. 07). 

Sob o olhar da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares adotará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula, sendo a criança um sujeito 

histórico, pertencente a uma cultura que a influência e por ela é influenciada, 

concebe-se, a construção de seu conhecimento a partir das interações que ela 

estabelece com as pessoas a sua volta. A brincadeira pode ser compreendida 

como a forma de expressar e manifestar os seus anseios e desejos. Segundo 

RECNEI (MEC; 1998) podemos considerar que a criança na Educação Infantil 



 
 

necessita de um atendimento educacional específico que atenda às suas 

necessidades e respeite as suas singularidades e especificidades. 

“A Prática social é compreendida como o conjunto 

de saberes, experiências e percepções construídas 

pelo estudante em sua trajetória pessoal e 

acadêmica e que é transposto para o estudo dos 

conhecimentos científicos”. (SEDF, 2013). 

Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do 

conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da 

articulação dialética de saberes do senso comum, escolares, culturais, 

científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O trabalho pedagógico 

assim concebido compreende que a transformação da prática social se inicia a 

partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação 

entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem 

construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 

Mediante o que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

destacamos os eixos integradores educar e cuidar, considerando-os 

indissociáveis na educação infantil. O cuidar significa ajudar o outro a se 

constituir como pessoa favorecendo o seu desenvolvimento integral. O educar 

significa oferecer condições capazes de garantir a construção dos 

conhecimentos em suas diversas áreas: corporais, afetivas, emocionais, 

cognitivas, éticas e estéticas, a partir de situações lúdicas, na qual a 

brincadeira tem espaço privilegiado, e de aprendizagens orientadas. 

Sobre a importância da brincadeira o Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Caderno 1 -Educação Infantil - (2014) afirma: O brinquedo 

e a brincadeira sobressaem por caracterizarem a comunicação infantil. 

Segundo Kishimoto (2010:01), a opção pelo brincar desde o início da educação 

infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior 

qualidade. Brincando a criança lança mão de variadas formas de expressão: 

faz gestos, fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta e outros. 

(2014, p. 41e 42). 

Piaget (1988, p.32) faz uma releitura do art. 26 da Declaração Universal 

do Direito do Homem que diz “Toda pessoa tem direito a educação” expondo 

que: “Todo ser humano tem o direito de ser colocado, durante a sua formação, 



 
 

em um meio escolar de tal ordem que lhe seja possível chegar ao ponto de 

elaborar até à conclusão, os instrumentos indispensáveis de adaptação que 

são as operações da lógica.” Se a educação é direito de todos, para que seja 

direito de todos é necessário que esta seja gratuita e de qualidade. 

A Educação Integral ultrapassa, portanto a mera ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e construir em nossas 

escolas espaços de participação, favorecendo o educar, cuidar, o brincar e 

interagir proporcionando a aprendizagem na perspectiva da cidadania, da 

diversidade e do respeito aos direitos humanos. 

A inclusão escolar ainda é um grande desafio para o sistema 

educacional de ensino. Desde a Declaração de Salamanca em 1994 as escolas 

têm mantido esforços para atender e desenvolver a aprendizagem das crianças 

com necessidades especiais, a educação inclusiva deve ter como ponto 

primordial romper preconceitos, tornando assim fundamental o ensino de todos 

os alunos juntos, independentemente de suas diferenças e dificuldades. 

Piaget escreveu sobre a interação entre indivíduo e meio constituída 

através de dois processos: organização interna das experiências e adaptação 

ao meio, porém Vygotsky estudou sistematicamente a psicologia e seu projeto 

principal foram os processos de transformação do desenvolvimento na 

dimensão filogenética, histórico social e ontogenético, o que culmina com a 

pratica social adotada pela instituição. Embora o conhecimento seja importante 

para o desenvolvimento da criança, Vygotsky considera que por meio de 

experiências compartilhadas estimula-se a zona de desenvolvimento proximal 

consolidando ainda mais o processo de aprender de forma interativa, onde o 

professor é um mediador permitindo assim uma aprendizagem contínua e 

gradativa. 

A prática pedagógica da escola está fundamentada em aprendizagens 

significativas que se baseiam no desenvolvimento integral da criança, de forma 

prazerosa, lúdica, crítica e criativa e, sobretudo cidadã como orienta o Currículo 

em Movimento – da Educação Básica - Educação Infantil – 2014, quando 

esclarece que o eixo integrador específico da Educação Infantil - Educar e 

cuidar, brincar e interagir precisa ser considerado juntamente com os eixos 

gerais do Currículo da Educação Básica da SEEDF: Educação para a 

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



 
 

Educação para a Sustentabilidade. 

De acordo com o disposto na legislação do ensino em vigor, o CEPI 

Capim Estrela e Educação Infantil preveem sua pratica educativa nos princípios 

da educação nacional, inspirada na liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, visando desenvolver o educando na sua totalidade, assegurando ao 

mesmo, a formação indispensável da cidadania, criativa e responsável, 

fornecendo meios para acender-se em estudos posteriores. 

Para isso o CEPI Capim Estrela tem como adoção dos princípios 

estéticos, políticos e éticos: 

 
a) Estética da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 
Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais: 

 
Constituindo-se no “aprender e fazer”, reconhecendo a importância da 

identidade pessoal do aluno e da sua família, resgatando a sua parte sensível, 

assim como a do professor e a dos demais profissionais, com visitas à 

criatividade e ao espírito inventivo que este sempre presente no “aprender a 

conhecer” e” aprender e fazer”, como dois momentos da mesma experiência 

humana, de maneira a inserir de forma concreta a prática na teoria. 

 
b) Política de Igualdade: 

Consagrando o estado de direito e da democracia, corporificada no 

“aprender a conviver”, na construção de uma sociedade solidária resultante da 

ação cooperativa e não individualista, objetivando o fim do preconceito, 

prevalecendo os direitos e deveres de cidadania e o exercício da criatividade. 

 
c) Ética da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade, do 
Respeito ao Bem Comum e da Identidade: 

 

Desenvolvidos de forma a assumir os princípios da igualdade, por isso 

requer o desenvolvimento da mutualidade e deveres com total 

responsabilidade. 

A instituição educacional adota princípios de uma educação voltada para 

a constituição de identidades responsáveis e solidárias, compromissadas com 

a inserção em seu tempo, e seu espaço, pressupondo que o “aprender a ser”, 

seja o objetivo máximo da ação que educa e que não limita apenas, a transmitir 

conhecimentos prontos. 



 
 

A inspiração educativa é voltada para os ideais de liberdade e 

solidariedade humana, vivenciando em torno de uma espiritualidade e 

concomitantemente uma formação voltada para a educação global da criança, 

favorecendo o desenvolvimento de suas potencialidades frente aos desafios 

que vai enfrentar por toda a sua vida, principalmente, como elemento de auto 

realização, e exercício de cidadania. 

O ensino é ministrado também como base em fundamentos educativos 

e pedagógicos, que visam proporcionar a criança: 

 

 A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento a arte e o saber; 

 

 Pluralismo das ideias e de concepções pedagógicas; 
 

 Respeito à liberdade e à apreço a tolerância; 
 

 A garantia de padrão e qualidade; 
 

 A valorização de experiência extraescolar; 
 

 A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais; 

 Valorização do profissional e da educação escolar; 
 

 Historicidade entre o passado e o presente; 
 

 Coparticipação da família, escola e comunidade na discussão e 

definição de propriedades, estratégias e ações do processo 

educativo. 

 
A prática educativa do CEPI Capim Estrela tem por finalidade 

desenvolver os pilares da educação, que vem a ser: “aprender a aprender”, 

garantindo o resultado do conhecimento, da aprendizagem e do domínio de 

saberes que se refletem como uma construção coletiva, dentro e fora da 

instituição, ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade 

para identificar as relações que existem entre os conteúdos do ensino e das 

situações de aprendizagem, a criança e o objeto do conhecimento, 

desenvolvendo assim a capacidade de relacionar o aprendido com o 

observado. Ainda referente aos princípios pedagógicos, é observada a 

identidade de cada um, ou seja: busca-se uma escola adequada para nível de 



 
 

aula, respeitando-se a autonomia e levando em consideração as características 

das realidades da escola e do Projeto Pedagógico que a mesma desenvolve. 

 

               8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Na organização do trabalho pedagógico é preciso promover uma ação 

educativa devidamente planejada, efetiva, aberta e que promova condições 

necessárias para que as crianças possam se desenvolver em todas as áreas 

(cognitiva, afetiva e motora). Por isso, é imprescindível pensar os tempos, os 

ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são organizadas no contexto 

educativo: 

 Materiais; 

 Ambientais;  

 Tempos; 

 Rotina; 

 Datas comemorativas. 

O CEPI Capim Estrela funciona em período integral das 7 horas e 30 

minutos às 17 horas e 30 minutos, atendimento de uma meta de 174 crianças. 

A organização escolar é realizada da seguinte forma: 

 
Berçário I: Crianças de 4 meses ou a completar até 31 de março do ano de 

ingresso. 

Berçário II: Crianças de 01 ano completo ou a completar até 31 de março do 

ano corrente. 

Maternal I: (Crianças bem pequenas) crianças de 2 anos de idade completos 

ou a completar até 31 de março do ano de ingresso. 

Maternal II: (Crianças bem pequenas) crianças de 3 anos de idade completos 

ou a completar até 31 de março do ano de ingresso. 

 
Na Educação Infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas 

nos dias letivos constituído de 10 (dez) horas relógio de atividades, totalizando 

50 horas semanais. As crianças participam da rotina da sala de aula com 

atividades diversificadas no horário oposto ou não da aula como: brincadeiras 

dirigidas e livres; sono; banho; alimentação; estimulações diversificadas na sala 

de atividades, brinquedoteca, anfiteatro, pátio e parque de areia e  demais 



 
 

áreas livres do espaço escolar. É ressaltada a contextualização, ou seja, a 

abertura e sensibilidade para identificar as relações que existem entre os 

conteúdos do ensino e das situações das aprendizagens com os contextos de 

vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa entre o aluno e 

o objeto do conhecimento, envolvendo a comunidade escolar em geral na 

discussão e definição de prioridades, estratégias e ações no processo 

educativo. 

Com assistência de Pedagogas, bem como a equipe gestora, em todas 

as turmas, a instituição oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada 

criança, em momentos diários de estimulação individual e em grupo. Este 

acompanhamento do desenvolvimento de cada criança é realizado de forma 

individual. Contamos com a participação de monitores, os quais colaboram 

ativamente com a qualificação do trabalho pedagógico. As atividades propostas 

na instituição são discutidas em coordenações pedagógicas com a equipe de 

professoras e equipe gestora e em alguns momentos. Nas atividades livres, as 

crianças são consultadas do que desejam fazer, podendo participar na própria 

organização das atividades em um planejamento coletivo, por exemplo; 

brincadeiras, festas, passeios, visitas fora da instituição, dentre outros. 

Alimentação: 

Todas as atividades na Educação Infantil envolvem o cuidar e o educar. 

Portanto, na hora das refeições, no sono e no banho as profissionais da 

educação também estão educando, esclarecendo as crianças sobre a 

importância da alimentação saudável, sobre o modo de sentar-se à mesa, 

como utilizar os talheres, a mastigação correta, sobre os hábitos de higiene, a 

forma como, culturalmente, nossa sociedade se porta durante as refeições, o 

cuidado para não desperdiçar os alimentos e outros. São oferecidas cinco 

refeições ao dia. Para as crianças que apresentam laudo com alguma restrição 

alimentar é feita pela nutricionista da instituição a adaptação do cardápio de 

forma que a crianças seja atendida sem prejuízo a sua nutrição. 

 

Rotina de Alimentação 

Café da manhã 
colação 

Almoço 

Lanche da tarde 

Jantar 

 



 
 

Sono: 

As crianças têm necessidades diferentes, inclusive de sono, e isso 

precisa ser respeitado. No contexto da escola, as crianças não precisam dormir 

no mesmo horário ou ter o mesmo tempo de sono. Algumas precisam dormir 

de uma a duas horas, outras necessitam somente de momentos de descanso, 

relaxamento, um pequeno cochilo e há ainda as que não dormem, as quais são 

oferecidas atividades concomitantes para atender às crianças que querem 

dormir ou descansar. 

Banho: 

O banho é um momento de interação do adulto com a criança. Nesse 

momento de conversa e de brincadeiras com a água são exercitadas a 

autonomia da higiene pessoal. Ocorre diariamente de acordo com a 

necessidade da criança no caso dos berçários e prioritariamente no período 

vespertino para as demais crianças. 

No berçário a temperatura da água é sempre observada, as roupas são 

arrumadas antecipadamente e escolhidos os brinquedos para entreter a  

criança antes, durante e após o banho objetivando o fortalecimento dos 

vínculos e favorecendo através desses momentos a aprendizagem. No 

maternal, podem-se dar banhos de mangueira nas crianças, ou mesmo instalar 

chuveiros externos quando as condições climáticas assim permitirem. No CEPI 

são organizadas brincadeiras e músicas que envolvem questões de higiene e 

alimentação. 

   
Atividades desenvolvidas: 

As atividades dirigidas são aquelas que a professora realiza com uma ou 

mais crianças, procurando chamar a atenção para algum elemento novo do 

ambiente,   como   uma   figura   uma   brincadeira   com   som  e  outras. São 

coordenadas inúmeras atividades com as crianças, tais como: contar histórias, 

fazer teatro com fantoches, ensinar músicas e brincadeiras de roda, brincar de 

esconde-esconde, pique pega, e outras conforme o planejamento  do 

pedagogo. As atividades são propostas de modo a deixar criança segura para 

escolher a forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, na sua 

capacidade de ação e na liberdade que tem para expressar seus sentimentos. 

As atividades livres são parte da programação diária de todos os grupos de 

crianças, desde o berçário até a turma dos maiores. Cabendo aos profissionais 



 
 

da educação organizar espaços e momentos para que as crianças livremente 

explorem o ambiente e escolham suas atividades específicas, mas é sempre 

interessante que o professor intervenha na coordenação das brincadeiras 

quando assim for necessário e integre-se como participante. 

As atividades realizadas no CEPI Capim Estrela proporcionam às crianças uma 

formação integral através das aprendizagens, tendo na ação pedagógica a 

necessidade, interesse, realidade e os conhecimentos infantis como ponto de 

partida os eixos estruturantes o educar e cuidar, bem como o brincar e 

interagir, com aprendizagens apoiadas nos direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos 

princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, 

p. 16). A 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que asseguram: 

[...] as condições para que as crianças aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo 

em ambientes que as convidam a vivenciar desafios e a 

sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam 

construir significados sobre si, os outros e o mundo social 

e natural (BRASIL, 2017, p. 33). 

Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos 

de experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tal disposição que 

embasa a organização do trabalho pedagógico na instituição. A organização do 

trabalho pedagógico em período de pandemia se dará por meio de duas ações 

principais: plataforma e entrega de atividades, o que não descarta a 

possibilidade de outras ações, caso se considere necessário, observando o 

que trata a Nota Técnica n. 06/2020-SEE/SUBEB/DIINF, de 11 de novembro de 

2020, que esclarece que “não há a necessidade de replanejamento curricular 

na Educação Infantil, pois sua organização e orientação possibilita um trabalho 

pedagógico com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças 

pequenas a oportunizar suas aprendizagens e o seu desenvolvimento integral, 

mesmo diante de um contexto peculiar de pandemia ou pós-pandemia”, ou 



 
 

seja, que o trabalho pedagógico se paute no Currículo em Movimento do 

Distrito Federal - Educação Infantil (2018), em sua integralidade, assegurando 

os princípios e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, bem como os 

campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças. A postagem de atividades na plataforma digital Google e os 

materiais a serem entregues para as famílias ou responsáveis legais que não 

tem acesso à internet, sendo de responsabilidade da instituição, no sentido de 

preservar a autonomia pedagógica da realidade escolar. As atividades 

precisam ser similares, alterando apenas o formato, para que não ocorra 

tratamento diferenciado nesse processo de educação remota. Essas atividades 

precisam ser planejadas por cada professora responsável por sua respectiva 

turma, sendo discutido com os demais docentes e com a coordenadora 

pedagógica e a gestora. Demais profissionais da educação, também, podem 

participar desse processo, monitoras e nutricionistas. É importante pontuar, 

novamente, que a Educação Infantil não é uma etapa preparatória, nem 

tampouco tem objetivo de promoção ou classificação. É um momento único, 

que tem a intenção de privilegiar o momento de vivências das infâncias. 

Considerando a atual conjuntura social, decorrente das mudanças de rotinas 

impostas às famílias e a sociedade, frente a pandemia da COVID-19, e sendo a 

Educação Infantil de natureza relacional, é importante afirmar que ocorrerá 

algumas mudanças em alguns aspectos para a organização do trabalho 

pedagógico diante da proposta de educação remota. O trabalho pedagógico na 

Educação Infantil a indissociabilidade do Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, 

são propulsores para o desenvolvimento das crianças, e devem ser princípios 

essenciais nas atividades e jornadas de experiências da escola da infância. 

Desde que nascem as crianças estão mergulhadas em contextos sociais 

diversos que lhes apresentam aromas, sons, cores, formas, texturas, gestos, 

choros, sorrisos e variadas manifestações culturais. Deste modo, todas as 

atividades planejadas de forma intencional, não podem ter um fim em si 

mesmas ou serem desprovidas de sentido para as crianças, pois devem 

funcionar como possibilidades para abrir caminhos para a descoberta e para as 

manifestações infantis. É preciso pensar em atividades desafiadoras que 

possam favorecer processos de criação e de imaginação e potencializar o 

desenvolvimento das crianças, ou seja, para muito além de exercícios de 



 
 

prontidão, cópias, treinamento de letras e números. Mesmo que a impressão 

em folhas de papel faça parte de algumas atividades para registro no contexto 

de atividades remotas, essas devem ser provocadoras de novas elaborações, 

percepções e relações, considerando que as atividades pedagógicas não 

podem ser limitantes e nem limitadas ao uso do material em si, mas que 

possam oportunizar novas experiências.  

 

 8.1 - ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 
Uma instituição não tem identidade, muito menos história. São as 

pessoas que lhe dão forma e rosto. No CEPI Capim Estrela, os colaboradores, 

sejam professores, funcionários ou estagiários, são considerados Sujeitos 

históricos e sociais, que imprimem, no seu fazer diário, a dinamicidade 

necessária para a materialização de seus projetos. Todo o pessoal docente, de 

direção, de coordenação, de serviços especializados e de apoio, possuem as 

qualificações necessárias ao exercício de suas funções. Os profissionais são 

selecionados dentro de critérios que valorizam suas experiências e formação 

profissional, primando pela experiência no bom trato com crianças e no prazer 

profissional do exercício da função. O desenvolvimento de Pessoas na 

instituição é realizado por meio de uma política institucional de formação 

continuada e do plano de cargos e salários. O perfil do profissional requerido 

pela escola engloba ser correto e honesto, conduzir sua vida e seu trabalho de 

acordo com seus princípios éticos, bem como atitudes profissionais e 

dialógicas, como busca de novos conhecimentos, proatividade, criatividade, 

organização e responsabilidade. Igualmente é fundamental que tenha 

habilidade para se relacionar com as pessoas. (palestras, oficinas diversas) 

realizada na instituição, e ainda, nos encontros coletivos na Coordenação 

Pedagógica, e em projetos executados ao longo do ano letivo, com o que estão 

sempre se aprimorando e adquirindo novas técnicas para o atendimento e 

convívio com as crianças. Oferecer encontros de educação continuada de 

qualidade; criar espaços de diálogo na instituição; comentar a leitura e 

“amarração” da parte teórica com a prática; a participar dos eventos. 

Reflete-se coletivamente sobre as atividades propostas, partilhando 

experiências significativas, buscando a coerência entre a teoria e a prática. 



 
 

A organização temporal para os momentos de encontros pedagógicos, é 

de autonomia da instituição. Podem ocorrer encontros formativos organizados 

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

Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), ou pela Diretoria de 

Educação Infantil (DIINF), que podem ser oportunizados nos momentos de 

coordenação pedagógica. E, sobretudo, nesse momento peculiar, em que nos 

deparamos diante de uma nova realidade de trabalho pedagógico, é 

fundamental investir tempo para os momentos de formação. 

Em virtude do novo contexto educacional que nos impõe a Pandemia do 

COVI-19, se faz necessário que os profissionais se mantenham disponíveis, 

durante todo o período que corresponde à sua carga horária de trabalho, para 

contato imediato por meio telefônico ou por qualquer outra ferramenta de 

comunicação remota disponível, bem como manter-se conectado ao e-mail 

institucional e acessá-lo em todos os dias úteis, a fim de garantir a efetiva 

comunicação com a chefia imediata, a equipe de trabalho e as famílias ou 

responsáveis legais, bem como com as próprias crianças. 

 
 
8.2 - METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de 

fenômenos naturais e sociais indissociáveis diante no qual elas se mostram 

curiosas e investigativas. Desde muito pequenas, pela interação com o meio 

natural e social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo 

perguntas e procurando respostas as suas indagações e questões. Como 

integrantes de grupos socioculturais diferentes as crianças vivem experiências 

e interagem num contexto de conceitos, valores, ideias e representações sobre 

os mais variados temas, construindo um conjunto de conhecimentos. Seus 

desejos e emoções atribuem as primeiras significações para as realizações de 

emoções cada vez mais intencionais, em constante envolvimento com o grupo 

com quem compartilham novos conhecimentos ao lado de diversas conquistas. 

Gradativamente adquirem consciência do mundo de diferentes maneiras em 

cada etapa do seu desenvolvimento. As transformações ocorrem em seus 

pensamentos simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem e de suas 

capacidades de expressão. À medida que crescem se deparam com fatos; 

perguntam e arriscam respostas; ocorrem mudanças fundamentais quanto 



 
 

aprendizado. 

Todas as ações previstas fazem parte de um plano, compondo a estrutura de 

um projeto lúdico, mas dinamicamente aberto a permanente reconstrução. Não 

separa a ideia do brincar com a ideia do aprender, assim as crianças podem 

construir conhecimentos práticos, relacionados á sua vida, movimentar-se nos 

espaços e de manipular os objetos. O Centro de Educação da Primeira Infância 

CEPI Capim Estrela atenta a construção dos vínculos das crianças, dos 

educadores e das famílias, onde todos são acolhidos, aceitos e amados, 

construindo assim um ambiente tranquilo e favorável no qual ensinamos e 

aprendemos uns com os outros. A LBD no art. 29, diz que a educação infantil 

tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, assim consideramos as 

especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero 

a cinco anos, onde a qualidade das experiências oferecidas contribui para o 

exercício da cidadania que estão embasadas nos seguintes objetivos: 

 
 Respeitar a dignidade e aos diretos das crianças, consideradas nas suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, 

etc.; 

 Brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e 

comunicação infantil; 

 Acessar aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a 

comunicação, interação social, ao pensamento, a ética e a estética; 

 Socializar por meio da sua participação e inserção nas mais 

diversas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

 Atender aos cuidados essências associados a sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

Na metodologia da instituição adotamos um método em que há 

um sujeito central que se constrói pela ação do protagonismo, sendo que, o 

ambiente tem um papel muito intenso nessa atuação de construção de 

ocorrências de aprendizagem dentro das quais o educando vai produzir seu 

saber. A concepção de sujeito que nasce desta teoria é aquele que constrói o 

seu conhecimento através da interação social, ao longo de um processo 

histórico, assim como o estimulo a se manifestar, participar e torna-se ativa no 

contexto social, fazendo com que seus valores sejam respeitado - Psicólogo 



 
 

Vygotsky (1896/1934). 

Pensado importante foi pioneiro na noção 

de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das 

interações sociais e condições de vida. Ele acreditava que o desenvolvimento 

era o fruto de uma construção e de que o ser humano constituiu-se com o 

sujeito na sua relação com o outro social e sua cultura. Percebe-se através da 

conduta do professor ativo e mediador e não detentor único do conhecimento e 

também da criança, tendo a oportunidade de trocar experiências, trazer seu 

histórico e ser motivado a participar ativamente da aquisição de 

conhecimentos. 

Os professores proporcionam questões, situações e atividades onde os 

agentes do processo ensino-aprendizagem possam dialogar, divulgar, discutir, 

questionar, compartilhar informações, reservando espaço para as 

transformações, diferenças, erros contradições, colaboração mutua, e 

criatividade. 

 

8.3 - PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

O Plano de Permanência e Êxito faz parte de uma cultura inclusiva que 

promove a criação de uma comunidade escolar segura, acolhedora, 

colaborativa e estimulante, com ênfase na valorização do sujeito. Nesta 

perspectiva é importante a implementação de todas as formas de apoio, em 

uma rede de  atividades  de  suporte  que  melhorem  e  ampliem  a  

capacidade da instituição, em responder adequadamente à diversidade desse 

grupo de educandos e de suas demandas sociais evitando a evasão. Ações 

propostas tendo como dimensão vínculo do corpo discente: 

 Facilitar a permanência da população - alvo, minimizando as 

possibilidades de baixo rendimento e/ou desistência; propiciar um 

ambiente amigável e acolhedor que aumente as chances de 

desempenho e de êxito dos estudantes. 

 Ampliar o desenvolvimento de atividades artístico-culturais; Elaborar 

estratégias de comunicação sistemática com os pais ou responsáveis 

pelos estudantes inclusive, aqueles que não tem como comparecer à 

escola; 

 Revisar e reestruturar as iniciativas que visem o estreitamento da 



 
 

relação família, inclusive ressignificando o modelo de reuniões de pais, 

se for necessário; 

 Promover para os pais palestras, oficinas, seminários, dinâmicas de 

grupos, orientação individual, em grupo e outras atividades que 

permitam a creche e a família, uma maior aproximação dessa relação; 

 Realizar acompanhamento, atendimento e orientação social sistemático 

aos pais; 

 Implementar, ampliar e fortalecer programas contínuos de recepção, 

acolhimento, integração e orientação aos estudantes, sendo distribuídos 

ao longo do primeiro semestre; 

 Desenvolver continuamente ações motivacionais sobre orientação 

profissional; 



 

 
 

 Realizar reuniões sistemáticas de Conselho de Classe com a 

participação efetiva de professores, coordenador, equipe pedagógica, 

direção e apoio ao estudante, para 

 discussão e verificação da situação de cada turma, com vistas à análise 

da quantidade de estudantes e respectivas situações de baixo 

desempenho e de potencial retenção e evasão para reavaliação 

permanente do trabalho pedagógico. 

 
9 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

Partindo da premissa de que os princípios defendidos pela instituição 

nesse documento, em defesa do desenvolvimento integral das crianças em 

todo seu percurso formativo, fazem parte desse contexto, a avaliação, podendo 

relevar o que está sendo ensinado e aprendido. Assim, as dimensões da 

avaliação dão-se, no contexto da escola, a partir da avaliação da 

aprendizagem, da avaliação institucional e da avaliação externa, para, 

justamente assegurar “[...] a relação pertinente que estabelece o elo entre a 

gestão escolar, o professor, o estudante, o conhecimento e a sociedade em 

quem a instituição se situa.” (BRASIL, 2010a, p. 47). 

A avaliação da aprendizagem, na instituição é entendida como parte do 

processo de ensinar e aprender. Por isso, ganha um caráter formativo, uma  

vez que redimensiona o planejamento do professor e, consequentemente, sua 

prática. Por isso, se apresenta como elemento de identificação e diagnóstico, 

mais do que elemento determinante de valores ou julgamentos. A instituição 

compreende a avaliação da aprendizagem como dinâmica processual, 

representada como um momento de análise e apreciação diagnóstica do 

trabalho escolar, por meio da qual são averiguados o alcance e a abordagem 

dos objetivos constantes do planejamento, com a finalidade de redirecionar ou 

refazer o trabalho pedagógico, de forma a garantir o alcance da finalidade 

educativa que os orienta. A avaliação de aprendizagem das turmas que 

compreendem a educação infantil é expressa através de relatórios semestrais, 

redigidos pelo professor, levando-se em consideração os seguintes aspectos: 

I – desenvolvimento sócio e emocional; 

II – desenvolvimento físico-motor; 

III – desenvolvimento intelectual; 



 

 
 

IV – desenvolvimento da linguagem; 

V – formação de hábitos e atitudes. 

A aprendizagem é considerada parte de uma ação coletiva que busca a 

formação das crianças em seu percurso formativo, garantindo o 

desenvolvimento em todos os aspectos. Essa concepção, parte da premissa de 

que todos podem aprender a partir de seu ritmo e no seu tempo e, para que as 

aprendizagens sejam significativas, a instituição oferece oportunidades, ações 

e estratégias. Nesse contexto, a avaliação é tema recorrente do planejamento, 

uma vez que contribui, também, para a construção da autonomia de todos os 

envolvidos na tomada de decisões. Por isso, a avaliação é considerada 

formativa, uma vez que o foco passa a ser aprendizagens. Na educação 

infantil, a avaliação está integrada a documentação pedagógica, sem objetivo 

de promoção, e busca orientar por meio do registro. 

A avaliação ocorre de forma continua processual e sem caráter 

classificatório, mediante observação direta do desempenho do aluno nas 

atividades propostas. Principalmente pela observação sistemática, registro das 

atividades, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposições das 

produções feita pelas crianças). 

A avaliação é representada pelo Relatório Descritivo Individual do 

Aluno. “Formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde 

ou faz tarefa, está sendo observada por seus professores para que haja 

acompanhamento pedagógico. A isto denomina avaliação." (Jussara 

Hoffmann). 

Jussara Hoffmann, no vídeo " Avaliação na Educação Infantil" afirma que 

avaliar é acompanhar a construção do conhecimento do aluno é cuidar que o 

aluno aprenda. Sendo assim, o Currículo reforça que a finalidade básica da 

avaliação é servir para tomar decisões educativas, para observar a evolução e 

o processo da criança para planejar se é possível intervir ou modificar 

determinadas situações, relações e atividades na aula. Assim a avaliação deve 

ser constituída como um constante questionamento e reflexão sobre a prática, 

buscando efetiva-la como um processo que visem acompanhar e valorizar as 

aprendizagens e o desenvolvimento da criança. 

A avaliação se destina a obter informações e subsídios capazes de 

favorecer o desenvolvimento das crianças e ampliação de seus conhecimentos. 



 

 
 

Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar ou julgar. Muito mais do 

que isso, a avaliação apresenta uma importância social e política fundamental 

no fazer educativo. Portanto, a mediação docente é fundamental e pode ser 

decisiva, afinal, o professor é ao mesmo tempo avaliador e pesquisador de sua 

prática por refletir juntamente com os estudantes, sobre os avanços e as 

dificuldades inerentes ao cotidiano das ações, no interior da escola. 

Para Freire (1984, pág.92), “não é possível praticar sem avaliar a  

prática. A avaliação da prática revela erros, acertos e imprecisões. A avaliação 

corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência”. Assim a 

avaliação exige de quem avalia uma consciência clara do seu próprio papel e 

dos esforços que praticou para alcançar seus objetivos e propósitos. Além 

disso, avaliar é importante para que o educador tenha uma visão global da 

criança, considerando suas potencialidades e não apenas o que a criança não 

sabe fazer. Para Libâneo (2000, pág. 102) “a avaliação deve ajudar todos a 

crescer, independentemente de serem ativos ou apáticos, espertos ou lentos, 

interessados ou não. Sabemos que os alunos são diferentes um dos outros e a 

avaliação nos possibilita identificar essas diferenças.” 

Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito 

Federal, por meio da Lei n° 3.218,2003, estabeleceu que todas as escolas da 

rede pública de ensino são inclusivas, assegurando, portanto, que as políticas 

públicas em educação, bem como os desdobramentos empíricos advindos das 

mesmas possam alcançar a população que requer atendimento especializado. 

Nesta direção, o currículo, a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino 

devem ser aplicados também à educação especial, com o objetivo precípuo de 

garantir o direito à educação. 

A Educação Infantil é uma etapa importante para as crianças, pois 

influenciará toda a trajetória escolar e, por isso, seu ritmo deve ser respeitado. 

Frequentar uma escola nesta fase garante às crianças mais chances de ter um 

desempenho escolar melhor e de se tornarem mais cooperativas, 

independentes e sociáveis e aqui podemos entender qual é a principal função 

da Educação Infantil: desenvolver a socialização. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, publicadas pelo MEC em 2009,  

determinam que a maneira adequada para promover esse desenvolvimento 

são as brincadeiras e as interações. As crianças muito pequenas não estão 



 

 
 

preparadas para completar exercícios e listas, muito menos dominar conteúdos 

pré-determinados. O problema não é a existência da lição de casa em si, mas 

se o formato e o conteúdo propostos são apropriados para a Educação Infantil, 

uma vez que a experiência nesta fase deve ser ligada à descoberta do mundo, 

do outro, da vivência e da brincadeira. 

É importante que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição, 

junto aos seus filhos e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na educação infantil, pois a cada momento as crianças apresentam 

maneiras diferentes de vivenciar e interagir com objetos do mundo físico, onde 

a cada instante realizam novas conquistas, ultrapassando nossas expectativas 

e causando muitas surpresas. 

Nos momentos de planejamento e coordenações pedagógicas (on-line), 

buscamos sempre refletir sobre as nossas práticas pedagógicas, a fim de 

evidenciar ações de sucesso e reorganizar as ações que precisam ser 

melhoradas, visando à promoção de uma educação de qualidade. 

 
9.1 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O CEPI Capim Estrela entende a Avaliação Institucional como um 

instrumento de acompanhamento continuo e permanente dos processos 

administrativos e pedagógicos, bem como das atividades e da implementação 

de mudanças definidas estrategicamente. Em semelhança a avaliação da 

aprendizagem, é compreendida como processo formativo cujos dados e 

informações gerados, acerca do desenvolvimento dos processos 

administrativos e de ensino, reorientam a prática dos envolvidos e orientam 

propostas de mudanças. Por ser realizada periodicamente, a avaliação 

institucional, tem como principal função inventariar, orientar, reforçar e/ou 

corrigir os aspectos avaliados. Assim, é incorporada cultura organizacional e 

integrada a ação de forma profissional, caracterizando-se como um importante 

instrumento de melhoria da qualidade do ensino, na medida em que permite 

identificar problemas, assegura a proposição de soluções mais assertivas, 

orienta a tomada de decisões e posições que proporcionem mudanças, 

estabelecendo alternativas de melhorias e ampliações. Desta forma, a 

instituição, concebe a Avaliação Institucional a partir da perspectiva de 



 

 
 

transformação da realidade, sendo utilizada com fins e intenções especificas. 

Tem como foco principal o questionamento sobre a maneira que a instituição 

efetivamente cumpre sua função social. Para tanto, considera as formas de 

participação de toda a comunidade escolar, comprometendo-a com um futuro 

que pode ser transformado, a partir do autoconhecimento da própria realidade. 

As avaliações institucionais são realizadas através de palestras, reuniões e 

encontros com familiares de forma a disponibilizar um questionário no  

momento através das redes sociais, para verificar o nível de satisfação sobre a 

forma e como o trabalho realizado atende ou não as expectativas da família, e 

quais são sugestões viáveis para a melhoria dos serviços educacionais 

prestados. 

 

              9.2 - MATRIZ CURRICULAR 

 
Instituição Educacional: Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela 
Etapa: Educação Infantil 
Turno: Diurno 
Jornada: Integral 
Módulo: 40 semanas - 200 dias letivos 

 

 
DIREITO DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA 

Bebês Creche 

 
Berçário I 

 
Berçário II 

 
Maternal I 

 
Maternal II 

Conviver 

Brincar 

Participar 

Explorar 

Expressar 

Conhecer-se 

O eu, o outro e o nós 

Corpo, gestos e movimentos 

Traços, sons, cores e formas 

Escuta, fala, pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações 

    

CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas) 50 50 50 50 

CARGA HORÁRIA ANUAL (horas) 200 200 200 200 



 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

Horário de funcionamento: de 7h30min às 17h30min, de segunda-feira à sexta-feira. 

Ano de 2021: 09 (nove) turmas 

Café da Manhã: 08h 

Lanche: 09h30min 

Almoço: 11h20min 

Sono: 12hmin 

Lanche da tarde: 14h30min 

Banho: 15h45min 

Jantar: 16h30min 

Não haverá atendimento parcial, somente integral. 

Atualmente o atendimento está sendo remoto. 

 

 

 
10 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Currículo é oferecido regularmente, pelo regime anual, tendo como modulo o

 referencial de, no mínimo, 40 (quarenta) semanas

 letivas, correspondendo a 200 (duzentos) dias letivos, conforme o 

calendário escolar. A organização da proposta curricular da instituição, tanto no 

âmbito físico, quanto pedagógico, se faz de acordo com as Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais para instituições, Currículo em movimento do 

Distrito Federal e outras diretrizes que tratam da Educação Infantil. A LDB em 

seu artigo 29 diz que: “A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) 

anos, em seus aspectos físicos,       psicológicos,       intelectual       e        

social,        complementando a ação da família e da comunidade.” A BNCC 

estabelece a Educação Infantil como etapa e essencial para a construção da 

identidade e da subjetividade das crianças. A mesma não invalida os 

documentos e leis que já estão postos; portanto, as diretrizes educacionais 

anteriores a Base continuam valendo. Assim, a BNCC propõe um conjunto de 



 

 
 

orientações às equipes pedagógicas para a elaboração dos currículos. Os 

eixos de estruturais da Educação Infantil continuam os mesmos, conforme 

propõe as Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2009, e os documentos 

relativos ao segmento. Portanto, interagir e brincar continuam sendo o foco do 

trabalho com essas crianças. Vale destacar que a BNCC na Educação Infantil 

estabelece direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. São eles que asseguram as condições para que as 

crianças “aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel 

ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os 

outros e o mundo social e natural” (BNCC). Para a nova base, a criança não é 

mais apenas uma receptora das mensagens transmitidas pelos adultos, mas 

também é capaz de produzir cultura. Assim, a organização curricular está 

estruturada em cinco campos de experiência, que se baseiam nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI). 

Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais 

do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade. 

Os recursos metodológicos e projetos são discutidos pela direção, corpo 

docente e auxiliares de classe que pesquisam o material de acordo com a 

realidade do público atendido para contemplar a diversidade, a qual trata os 

temas transversais tornando a aprendizagem significativa e contextualizada 

desta maneira promove-se a interdisciplinaridade dentro do contexto do público 

atendido. As salas de aula possuem murais, cartazes para expor os trabalhos 

das mesmas, bem como a observação e correção do planejamento dos 

professores. A Semana Pedagógica realizada no início e no meio do ano letivo 

com palestras e estudos de temas sugeridos pelos próprios professores e 

Gestores. Realização de troca de experiências, onde cada professor, durante o 

ano letivo, dentre seu trabalho nos encontros de coordenação, apresenta o 

trabalho que faz. Cumprimento de dias temáticos (conforme Calendário 

Escolar) é o momento de reflexão com a comunidade escolar, onde nestes 

momentos todos possam expressar suas opiniões e anseios. Reuniões são 

realizadas semestralmente para tratar do desenvolvimento de cada criança 

com apresentação de relatório. No ato da matrícula as famílias preenchem um 



 

 
 

formulário onde é solicitado um atestado médico relacionado à alimentação da 

criança e em especial as que necessitam de alimentação diferenciada. 

O currículo significa toda ação educativa da instituição que envolve o 

conjunto de decisões e ações voltadas para a consecução dos objetivos 

educacionais e abrange os seguintes campos de experiências: o eu, o outro e o 

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

pensamento e imaginação; espaços, tempo, quantidade, relações e 

transformações. Sendo com a adoção do seguinte tratamento pedagógico: 

 

 Atividades na Educação Infantil 
 

O Currículo da Educação Infantil se desenvolve a partir das 

especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças, que 

venham a contribuir para a adoção de hábitos e atitudes de sociabilidade e 

despertar para o mundo, vivenciadas conforme a linguagem lúdica e a sua 

referência com o outro e apropriada a cada faixa etária. O Centro de Educação 

da Primeira Infância Capim Estrela organiza o currículo através de experiências 

referentes à formação pessoal e social e conhecimento de mundo, 

proporcionando condições para o desenvolvimento integral da criança, a 

construção das diferentes linguagens e suas relações para com os objetivos de 

conhecimento. Como sujeito social e histórico, membro da família que está 

inserida na sociedade, é oferecida à criança, a oportunidade de completar esse 

papel na escola, por meio da realização de atividades que viabilizam a 

construção de conhecimento, por meio da interação e da assimilação dos 

conceitos relacionados às pessoas do mundo em que vive. 

O planejamento e os projetos pedagógicos são instrumentos 

indispensáveis no desenvolvimento das atividades, assim como os registros e 

relatórios que servem de suporte para avaliação no desempenho curricular e 

do acompanhamento do crescimento da criança. São realizadas atividades que 

levam à criança a concepção, a interação e o reconhecimento da sua formação 

pessoal e social, a partir da consciência de sua identidade e autonomia e sua 

relação com as diferentes linguagens, suas percepções de mundo a partir de 

sua linguagem oral e escrita, da natureza e sociedade, matemática, por meio 

do movimento, da música e das artes visuais. A Educação Infantil busca 

respeitar o caráter lúdico, prazeroso das atividades e o amplo atendimento as 



 

 
 

necessidades planejadas, espontâneas ou dirigidas num processo de cuidado 

e educação, em complemento ao trabalho da família, buscando também adotar 

estratégias de atender, acolher, estimular, apoiar e educar. 

O compromisso da instituição para com a Educação Infantil é de 

possibilitar a circulação de informações, saberes, considerando cada vez mais 

as características e as marcas da criança, seus interesses, necessidades, 

modos de conhecer e pensar o mundo. A partir da leitura de práticas que lhe 

são próprias, criando oportunidades de interação lúdica com o conhecimento. 

Como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e 

valores, a escola reconhece as crianças como seres íntegros que aprendem a 

ser e a conviver consigo próprias, com os demais e o meio ambiente, de 

maneira articulada e proporciona os conhecimentos sobre espaço, tempo, 

comunicação, expressão, natureza, e as pessoas, articulando com os cuidados 

e a educação para a saúde, a sexualidade, a vida familiar e tecnologia. Em 

consequência, os conteúdos são introduzidos através da brincadeira, pois é 

através dela que a criança desenvolve capacidades importantes como: 

atenção, imitação, memória e imaginação. É brincando que a criança se torna 

capaz, não só de imitar, mas também, de se transformar. Quando a criança 

repete aquilo que já conhece, utiliza a ativação da memória, atualiza seus 

conhecimentos prévios e torna-se até mesmo autora do faz de conta, enriquece 

sua identidade, pois experimenta formas de ser e de pensar. A livre 

expressividade é trabalhar no sentido de oportunizar a criança meios para que 

ela possa, através da utilização de gestos, posturas e ritmos, se expressar e se 

comunicar, criando intencionalmente, oportunidades de se apropriarem dos 

significados expressivos do movimento, concluindo que o corpo lhe oferece 

possibilidades, usando todos os sentidos para fazer, construir, explorar, coletar, 

imaginar, sugar e discriminar, dentre outros. 

O CEPI Capim Estrela, ao planejar suas atividades, trabalha com base 

na organização do tempo, a fim de proporcionar a criança, atividades que 

possam desenvolver sozinhas ou até mesmo com a ajuda do professor, porém 

mínima, pois o importante é que ela perceba que é capaz e que há solução 

para os problemas que vão sugerindo. E diante do procedimento é avaliada, 

utilizam-se critérios positivos e estimuladores a fim de aumentar a autoestima e 

confiança. Com o estudo das artes, a instituição objetiva despertar nas 



 

 
 

crianças, o interesse pelas próprias produções, pelas de outras crianças, pelas 

diversas obras artísticas, como também, através do uso da imagem corporal, 

desenho, da pintura, da modelagem, da construção, do desenvolvimento, do 

gosto, do cuidado e do respeito pelo processo de criação e de produção. 

Outros aspectos que a instituição destaca nessa faixa etária é o desenho, onde 

as crianças expressam os seus sentimentos, relacionados com o que vive e 

com o quem veem. 

A instituição considera como talento a criatividade da criança, lhe 

propiciando um aprendizado saudável, obedecendo ao seu ritmo próprio. A 

inserção da música possibilita o aprendizado das noções básicas da própria 

música e o acesso à cultura erudita e popular, abrangendo o conhecimento de 

instrumentos, compositores, canto, hino e folclorismo da diversidade cultural do 

Brasil. 

Os eixos destinados à educação infantil são tratados em níveis de 

abrangência e complexidade necessários à ressignificação de conhecimentos e 

valores, nas situações em que são (des) construídos/ (re) construídos pelas 

crianças. 

 Competências e habilidades na educação infantil 

Na instituição é identificada como a fase da educação em que a criança 

deve ser reconhecida como o “ser” que busca a socialização, a partir da 

articulação entre os hábitos, atitudes e desenvolvimento, com uma sistemática 

de atenção escolar, de maneira que possa desabrochar os aspectos evolutivos 

de cognição com orientação e segurança formal. 

Para que isso aconteça o CEPI Capim Estrela busca a partir de 

atividades intencionais, em momentos de ações, ora estruturadas, ora 

espontâneas, e livres, a interação entre as diversas áreas de conhecimento e 

aspectos da vida cidadã, contribuindo assim com o provimento de conteúdos 

básicos para a constituição de conhecimentos e valores. 

De acordo com as DCNEI e da BNCC, a 2ª edição do Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, adota uma organização que 

surge dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que asseguram: 

[...] as condições para que as crianças aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em 

ambientes que as convidam a vivenciar desafios e a sentirem-se 



 

 
 

provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados 

sobre si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 2017, p. 

33). 

Os campos de experiências acolhem as situações e as experiências concretas 

da vida cotidiana das crianças e seus saberes, correlacionando-se aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 

A opção da escola por esta ou aquela forma de 
organização curricular requer uma meticulosa discussão, 
pois cada escola será reconhecida pelo tipo de homem 
que ela deseja formar e por meio dos mecanismos que 
utiliza na definição de seu currículo: propondo, 
selecionando, privilegiando, excluindo, silenciando 
conteúdos e posturas tanto dos professores e aluno o 
quanto de possíveis interesses das comunidades onde as 
escolas se localizam. (GONTIJO. GONTIJO. Salto Para o 
Futuro. Série Currículo e Projetos. Programa N° 4/2004). 

 
 

De acordo com a citação acima buscamos desenvolver atividades de 

ensino aprendizagem embasada nos eixos norteadores do Currículo da SEEDF 

visando promover uma educação de qualidade. O trabalho do coordenador 

pedagógico acontece de forma dinamizada e cooperada entre os profissionais 

por discussão da teoria e a pratica, criando mecanismos que favoreçam a 

articulação da teoria e pratica nos momentos de estudos e planejamentos e 

ainda como educador- formador, tendo em vista o trabalho pedagógico coletivo, 

sua atividade apresenta a complexidade de qualquer ação que objetiva o 

crescimento e a construção da autonomia pedagógica dos profissionais com os 

quais desenvolvem suas funções (BRUNO,2001). 

A relação entre escola e comunidade é marcada pelo diálogo, a troca de 

experiências, a construção de saberes e também pela possibilidade de juntas, 

constituírem-se em uma comunidade de aprendizagem, de modo que a 

interação entre ambas auxiliem na superação de desafios que se apresentarão. 

Nesta proposta, os Monitores assumem o papel de auxiliar no 

trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor. Com isso, é essencial que a 

metodologia se transforme de acordo com as exigências sociais, sendo 

fundamentada em várias concepções de ensino aprendizagem dentro de uma 

abordagem eclética, pois acreditamos que seguindo essa visão abrimos um 



 

 
 

leque de possibilidades metodológicas, que permitem um processo de 

construção do conhecimento significativo, favorecendo aos educadores e alunos 

uma flexibilidade em atender a subjetividade do ensino e aprendizagem e em 

consequência formamos cidadãos críticos e reflexivos. 

Em nossa proposta pedagógica temos a preocupação de garantir essa 

continuidade em nossas ações e projetos, necessitando de tempo para que 

sejam aprimorados, visando o alcance dos objetivos que muitas não são em 

curto prazo. 

É importante afirmar que as ações realizadas em nosso planejamento 

curricular, são adaptadas às faixas etárias, fases de desenvolvimento e turmas 

onde a criança está matriculada, sempre respeitando o desenvolvimento 

individual ao estudante. 

 

11 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 
GESTÃO PEDAGÓGIA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Garantir a ordem e 

disciplina dentro da 

instituição, 

executando as 

políticas 

educacionais, 

promovendo 

encontros com a 

comunidade escolar, 

em prol das ações 

executadas na escola. 

• Uma escola de 

qualidade garantindo a 

apropriação do 

conhecimento científico 

como instrumento para 

a vida do educando. 

 

• Palestras e reuniões 

para a formação e 

informação. 

 

• Avaliação Institucional 

•Processual e 

contínua 

. 

• Direção, e Coordenação 

Pedagógica, e 

Professores 

• Médio, curto e longo 

prazo. 

GESTÃO PARTICIPATIVA  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Contribuir para uma 

ação articulada de 

todos envolvidos com 

a realidade da escola. 

 

• Uma escola que de 

fato atue 

democraticamente, 

considerando a garantia 

de participação 

coletiva, valorizando os 

profissionais da 

educação, suas ideias e 

projetos de modo que 

todos passem a ser 

cogestores. 

• Reunião geral para 

esclarecimento e 

sugestões, contribuindo 

para a construção da PP 

• Processual e 

contínua. 

• Gestores, professores, 

monitores e comunidade 

escolar 

• Médio e curto prazo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Promover o diálogo 

aberto com vistas as 

sugestões e intercambio 

das relações. 

• Integração de 

pessoas em 

diversos papeis 

que 

desempenham na 

escola com 

valorização e 

respeito as ideias 

individuais. 

• Atividades 

recreativas, 

esportivas e 

culturais de 

integração 

entre 

comunidade 

e escola 

• Processual e 

contínua 

• Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

• Médio e Longo prazo. 

GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Organizar e 

redistribuir as finanças 

de acordo com as 

necessidades da escola. 

•Acompanhamento 

da utilização dos 

recursos repassados 

a Instituição. 

 • Assessorar 

na aplicação 

de recursos, 

controlando 

entrada e 

saída 

financeira. 

• Processual e 

contínua 

• Diretor, contador 

e auxiliar 

administrativo. 

• Longo prazo 

GESTÃO ADMINISTRATIVA  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Promover adaptação 

dos recursos e da 

infraestrutura 

necessários ao 

funcionamento da 

instituição. 

• Conservação em 

sua estrutura física e 

material em que os 

recursos financeiros 

sejam socializados, 

sendo discutida sua 

aplicação. 

•Adequação 

de recursos 

financeiros 

para 

alimentação, 

materiais 

pedagógicos 

e melhoria 

do espaço 

físico. 

• Processual e 

contínua 

• Diretor e auxiliar 

administrativo. 

• Longo prazo. 

 
11.1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

A gestão administrativa da instituição é desenvolvida pelos membros da 

gestão pedagógica são exercidos pela Diretoria e Coordenação Pedagógica na 

condição de contratos, se fazem com ações interligadas, pois é desenvolvido 

para atingir um único objetivo que é o de assegurar a criança o seu pleno 

desenvolvimento em um ambiente saudável, com respeito, amor e carinho, 

pois, nos seus primeiros anos de vida constrói-se a base de sua personalidade. 

Articula e engloba as várias dimensões da gestão escolar e das ações 

educacionais, como condição para garantir a unidade de trabalho e 

desenvolvimento equilibrado de todos os segmentos da escola, na realização 

dos seus objetivos, segundo uma perspectiva interativa e integradora. (LÜCK, 

2009,p. 15). A gestão administrativa e pedagógica do CEPI Capim Estrela 

assume uma postura democrática participativa, que visa a participação da 

comunidade escolar para a melhoria da escola, por meio de envolvimentos e 



 

 
 

eventos comemorativos que possibilita trabalhar dentro da realidade da 

criança, demonstrando a preocupação em se firmar nos objetivos e práticas 

que a constituem em espaço de construção da cidadania. 

A coordenação pedagógica faz parte da organização do trabalho 

pedagógico, e tem como foco o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças. No contexto de atuação remota esse espaço-tempo primordial, é 

de suma importância para a implementação do planejamento das atividades 

educacionais não presenciais, dos processos formativos e de autoformação, 

para a avaliação e autoavaliação, para a articulação do coletivo em torno da 

Proposta Pedagógica, assim como, para o compartilhamento de experiências 

pedagógicas. Diante do momento que estamos vivendo, novos desafios 

emergem, e a coordenação pedagógica se constitui como espaço-tempo para, 

coletivamente, buscar alternativas, pensar estratégias, criar e avaliar ações 

didáticas e pedagógicas que podem ser desenvolvidas. É um espaço-tempo 

que oportuniza refletir sobre os próximos passos, suscitando e fortalecendo o 

trabalho colaborativo e de educação continuada concretizadas com 

compromisso mútuo por meio das ações coletivas e individuais e pelas 

intencionalidades dos profissionais envolvidos. Tendo em vista o trabalho 

pedagógico coletivo institucional, cabe a coordenadora, contribuir para o 

crescimento e a constituição da autonomia pedagógica dos profissionais da 

educação com os quais desenvolve suas funções, assim como articular 26 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ATENDIMENTO 

REMOTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL e mobilizar a equipe de trabalho para 

elaborar, desenvolver e avaliar a Proposta Pedagógica, sempre com o apoio da 

equipe gestora e pedagógica. 

O momento de coordenação pedagógica (seja ela presencial ou em ambiente 

virtual) é um planejamento prévio, incluindo as atividades coletivas e 

individuais. A coordenadora pedagógica é de suma importância, no sentido de 

orientar as professoras quanto: a necessidade da escolha de um espaço de 

trabalho tranquilo e silencioso, com ventilação, atenção à disciplina a fim de 

que o trabalho seja produtivo, o cuidado com a organização dos ambientes e o 

estabelecimento de uma rotina diária. 

No que diz respeito aos encontros, ainda que virtuais, entre os pares, os 

profissionais da educação podem organizar-se em grupos de aplicativos de 



 

 
 

mensagens ou realizar encontros por meio de aplicativos como Google Meet ou 

Zoom, entre outros, com vistas a troca de informações, discussões, formações 

e manutenção de contatos. 

 

12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

          A nossa Proposta Pedagógica foi elaborada por toda nossa equipe CEPI 

Capim Estrela e será avaliado mediante o resultado das ações propostas 

visando o desenvolvimento das aprendizagens, a qualidade e excelência de um 

trabalho feito em equipe e embasado nos aspectos éticos e morais, culturais e 

sociais levando em conta a trajetória da comunidade escolar, não só para 

garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, como também 

para cumprir o seu compromisso com a sociedade. Esta avaliação é considerada 

como uma atividade de vital importância no desencadear do processo de 

ensinoaprendizagem. Orientando seus profissionais no sentido de buscar uma 

total interação entre toda a comunidade escolar, descobrindo informações 

necessárias para a busca constante pela melhoria na educação prestada no 

decorrer do ano letivo. A avaliação do Projeto Político Pedagógico será realizada 

nas reuniões pedagógicas e administrativas, com questionário subjetivo e 

anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos positivos e negativos 

na prestação de serviços educacionais de qualidade física e pessoal. A 

avaliação é um processo diário, no que tange a captação de subsídios para a 

melhoria da qualidade da educação. Posteriormente, esses questionários são 

analisados pela direção e pela mantenedora, que ponderam e trazem para 

reuniões as estratégias de mudanças e pautas para melhorar os atendimentos 

de forma imediata ou em longo prazo. O Projeto Político Pedagógico consta 

também construções coletivas para aprimoramento do trabalho almejado, cujo 

cerne está na organização do espaço-tempo e desenvolvimento de ações 

pedagógicas. 

 



 

 
 

 
 

 

           13 - PROJETOS ESPECÍFICOS E PRINCIPAIS AÇÕES  
 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOLHIMENTO E 

INSERÇÃO 

Desenvolver um 

trabalho que facilite a 

transição do ambiente 

familiar ao escolar, 

planejando atividades 

que garantam uma 

inserção gradativa, 

envolvendo todos em 

um ambiente afetivo e 

acolhedor, por 

entender que os 

primeiros dias na 

creche geram 

expectativas, 

ansiedade, 

insegurança, 

angústias, medos e 

dúvidas em pais, 

crianças. 

• Proporcionar um 

ambiente agradável e 

acolhedor, visando o 

bem-estar das 

crianças; 

• Familiarizar-se a 

criança ao espaço 

escolar/ instituição e 

sua rotina; 

•Desenvolver 

atividades que 

permitam que as 

crianças e pais 

conheçam e interajam 

entre si, professores e 

funcionários. 

• Estabelecer uma 

comunicação entre pais 

e membros da escola 

com a participação da 

criança; •Aceitar o 

distanciamento da 
família, nos momentos de 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

-Feita diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades pelos 

educando, das ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

  aula, como um 
processo natural e 
necessário. 

 esperados. 

 

PROJETOS 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO 

TRANSIÇÃO 

Priorizar o respeito 

ao direito de ser 

criança para além 

das fronteiras 

institucionais sem 

perder de vista as 

especificidades que 

constituem cada 

etapa da educação 

básica, 

reconhecendo cada 

indivíduo em suas 

múltiplas dimensões; 

• Localizar no espaço 

futuro relações com 

o espaço atual e 

diferenças positivas, 

a fim de minimizar 

os sofrimentos 

causados pela 

ruptura do antigo 

espaço. 

 

 

• Conversas informais 

• Brincadeiras e 

dinâmicas diversas 

que serão realizadas 

no Ensino 

Fundamental I; 

• Teatro • Histórias; • 

Passeio pela escola 

que possivelmente os 

alunos irão estudar. 

 
Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

 

-Feita diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades pelos 

educando, das ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 



 

 
 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO 

LITERÁRIO 

Proporcionar 

momentos de prazer 

através da leitura, 

ampliando 

vocabulário e a 

organização de 

pensamentos. 

Desenvolvendo 

desde infância a 

prática da leitura, 

bem como todos os 

aspectos 

informações e 

compreensão de 

mundo. 

Rodinha para conversa 

informal troca de 

ideias e análise de 

conhecimentos 

prévios. Conversas 

sobre o Projeto da 

Leitura Infantil. 

Contação de Histórias 

com ilustrações de boa 

qualidade, músicas e 

Vídeos referentes às 

crianças. Apresentar 

livro para os alunos – 

manusear e conhecer a 

história. Atividades 

que proporcionam o 

desenvolvimento das 

diversas formas de 

linguagem como 

cantar, dançar, imitar, 

desenhar, pintar, 

dentre outras. As 

atividades serão 

planejadas de 

acordo com a faixa 

etária e as 

informações 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

-Feita diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades pelos 

educando, das ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 



 

 
 

  de acordo com vivência 

e realidade de cada 

turma. Tenda literária, 

baú literário cada dia 

da semana em uma 

sala. 

  

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

Esclarecer    de 

maneira lúdica  e 

contextualizada, 

conceitos  como, 

microrganismos  e 

higiene pessoal e do 

ambiente, 

explicitando  todos 

os benefícios  à 

saúde. 

Vídeos explicativos 

sobre 

microrganismos; 

teatro explicativo 

sobre 

microrganismos 

benéficos e 

maléficos, onde 

estão? Como evitar 

microrganismos 

maléficos-higiene; 

utilizar tinta guache 

para fazer a 

representação do 

microrganismo e 

explicar a técnica de 

como lavar as mãos, 

antebraço usando 

antisséptico, papel 

toalha e como fazer o 

descarte desse 
material usado. 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

-Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

conquistado 

no decorrer 

das atividades 

pelos 

educando, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 

PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAMÍLIA E 

NATAL 

Propiciar à criança a 

reflexão de sua 

estrutura familiar e 

o conhecimento da 

estrutura de outras 

famílias, e o 

relacionamento 

entre as pessoas de 

sua família e com as 

demais pessoas que 

a rodeiam, 

oportunizando 

atividade que 

despertem o respeito 

e o interesse pelos 

diferentes grupos 

familiares, 

trabalhando valores 

importantes como 

respeito a família, 

amor, bondade e 

Trabalhar com filmes 

que permitam a 

discussão e reflexão 

sobre a família; 

Utilizar recortes e 

desenhos livres, 

partindo de história em 

quadrinhos e leituras; 

Trabalhar a origem do 

nome de cada criança; 

Criar com os alunos o 

mural da família (com 

fotos ou recortes); 

Cantigas e musicas 

sobre a família; 

Organizar espaços 

para brincarem de 

casinha, representando 

as diferentes famílias 

da turma; 
Enfatizar as profissões 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

-Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

conquistado 

no decorrer 

das atividades 

pelos 

educando, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 



 

 
 

 outros. dos membros da 
família; 

Histórias contadas com 

diversos recursos e em 

espaços diferentes 

como: 

"As famílias do 

mundinho" Ingrid 
Biesemeyer 

- Releitura do livro “O 

livro da família” Todd 

Parr. 

  

 
AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DISTRITAL 

DE              

CONSCIENTIZAÇÃO E 

PROMOÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA AOS 

ALUNOS COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAS (Lei Distrital 

nº 5714/2016) 

 

-Promover uma 

cultura de 

convivência com 

as diferenças e as 

exigências legais 

da Educação 

Inclusiva. 

-Construir 

reflexões que 

ressignifiquem o 

manejo com as 

diferenças; 

-Aprofundar e 

ampliar a 

abordagem da 

inclusão, 

envolvendo 

aspectos da 

diversidade, tais 

como: 

necessidades 

educacionais 

especiais, 

-Contribuir Na 

divulgação de 

informações e 

planejamentos de 

ações em 

assuntos 

referentes à 

Educação 

Inclusiva; 

 

-Oferecer 

atividades que 

permitam a 

integração entre as 

crianças 

propiciando 

experiências 

sensórias, motoras 

e cognitivas, com 

vistas a beneficiar 

o desenvolvimento 

escolar através da 

exploração da zona 

proximal dessas 

crianças. 

-Aprender sobre os 

cinco sentidos do 

corpo, com o 

objetivo de 

trabalhar seu 

conhecimento 

sobre cada órgãos 

do sentido e suas 

funções de forma 

prática e lúdica. 

Para cada sentido 

fazer uma 

atividade diferente 

que permita ao 

aluno identificá- 

las. 

-Explorar uma 

história literária de 

acordo com a faixa 

etária da turma. 

 
Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

 

-Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades 

pelos 

educando, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 

PROJETO 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DA 

CONSCIENTIZAÇÃO 

DO USO 

SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA NAS UE/SEEDF 

(LEI DISTRITAL Nº 

5.243/2013) 

-Ressaltar a 

importância da 

água para 

sobrevivência da 

humanidade. 

- Debater a 

importância da 

água, coletando 

dos próprios 

alunos quais são 

seus 

conhecimentos 

interiores sobre o 

tema; 

- Ouvir e cantar 

músicas sobre a 

água, fazer jogos 

e brincadeiras 

dirigidas para 

familiarizá-los 

com tema de 

forma lúdica; 

-Desenhos 

(expressão 

artística e 

criativa); 

- Levar a criança 

a compreender 

que a água é um 

recurso escasso 

no planeta e que o 

uso irresponsável 

desse recurso 

pode prejudicar a 

sobrevivência dos 

seres vivos; 

- Desenvolver a 

imaginação, a 

capacidade de 

abstração e 

interpretação. 

-Roda de conversa, 

despertar nos 

alunos por meio da 

oralidade e 

brincadeiras o 

reconhecimento da 

importância da 

água na sua vida e 

o que o uso 

sustentável é uma 

forma racional de 

evitar a sua falta no 

futuro. 

-Confeccionar a 

gotinha “plim 

plim” com material 

reciclado. Cada dia 

a gotinha “plim 

plim” deverá 

visitar a casa de 

uma criança e 

deverá voltar com 

uma mensagem 

dentro com uma 

sugestão de 

economia da água. 

-Passeata com 

alunos e 

professores 

e/palestra sobre o 

tema 

(conscientização 

do uso sustentável 

da água) com a 

Professora Joelma; 

finalizar com 

despedida e 

agradecimento aos 

pais. 

-Musicalização: 

“Água - Cristina 

Mel”, “Palavra 

cantada – “De 

gotinha em 

gotinha.” 

-Contação de 

história a gotinha 

“plim plim” 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

-Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades 

pelos 

educandos, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA DA 

EDUCAÇÃO PARA A 

VIDA (LEI Nº 

11.998/2009) 

Possibilitar 

oportunidade 

para formação de 

atitudes, 

aquisição e 

vivência de 

valores positivos. 

 Repensar e 

avaliar as 

atitudes diárias e 

a suas 

consequências no 

meio ambiente 

em que vivemos. 

 Estimular 

novos hábitos 

com relação à 

utilização de 

recursos naturais. 

 Desfile do lixo 

ao luxo.  

Apresentações 

musicais.  

Contação de 

histórias  

Plantação de 

sementes.  

Confecção de 

brinquedos 

ecológicos.  

Mural ecológico. 

 Tapete 

ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilitar 

oportunidade para 

formação de 

atitudes, aquisição 

e vivência de 

valores positivos. 

 Repensar e 

avaliar as atitudes 

diárias e a suas 

consequências no 

meio ambiente em 

que vivemos.  

Estimular novos 

hábitos com 

relação à 

utilização de 

recursos naturais. 

 Desfile do lixo 

ao luxo.  

Apresentações 

musicais.  

Contação de 

histórias  

Plantação de 

sementes.  

Confecção de 

brinquedos 

ecológicos.  

Mural ecológico.  

Tapete ecológico. 

 
Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

 

-Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades 

pelos 

educando, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 



 

 
 

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 

 
 
 
 

 
PLENARINHA 

MUSICALIDADE DAS 

INFÂNCIAS: DE LÁ, DE 

CÁ, DE TODO LUGAR 

Promover a escuta 

atenta, sensível e 

intencional às 

crianças acerca de 

suas necessidades e 

interesses e, para 

que elas possam 

anunciar sua visão 

de educação e de 

mundo, 

expressando como 

compreendem a 

realidade que as 

envolve. 

Explorar diferentes 

Apresentação de 

Musicais; 

Apresentação e 

manipulação de 

instrumentos; 

Experimentação 

dos ritmos 

corporais e sons da 

natureza; 

Conhecer e 

participar de 

danças e ritmos 

folclóricos, 

quadrilhas, 

brincadeiras de 
rodas e 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades 

pelos 

educandos, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 
aceitação do 



 

 
 

 fontes sonoras: 

corpo (voz/canto, 

estalos, passos, 

palmas, 

onomatopeias, 

dentre outros) 

 
Natureza 

(sementes, 

madeira, folhas, 

cascas, pedras de 

diferentes formas e 

tamanhos, dentre 

outros 

 
Objetos cotidianos 

e materiais 

recicláveis (caixa 

de papelão, 

embalagens 

plásticas, sacos de 

papel, potes de 

plástico, panelas, 

garrafas, tampas, 

dentre outros) 

brincadeiras 

cantadas, entre 

outros 

 coletivo e dos 

resultados 

esperados. 

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DA 

PREVENÇÃO AO USO 

DE DROGAS NO DF 

(LEI DISTRITAL Nº 

1.433/1997) 

-Promover ações 

de educação para 

prevenir os 

problemas 

decorrentes do uso 

e comercialização 

de álcool, fumo e 

entorpecentes. 

-Incentivar aos 

alunos a adoção de 

posturas e hábitos 

que valorizem uma 

vida saudável 

-Oferecer 

atividades voltadas 

para o 

desenvolvimento 

integral da criança, 

estimulando o 

aprendizado e o 

desenvolvimento 

de atitudes sociais 

positivas, tais 

como: disciplina, 

respeito ao 

próximo, ética, 

cooperação mútua, 

amizade, 

cidadania, entre 

outras; 

Apresentações 

teatrais com 

explanações sobre o 

tema e 

demonstrações de 

seus malefícios a 

saúde. 
 

Exposição de vídeos 

e desenhos a cerca 

do tema de forma a 

estimular a 

compreensão e a 

prevenção. 

 
Contação de 

histórias 

contextualizadas. 

 
Roda de conversa e 

escuta ativa das 

crianças acerca de 

sua realidade 

familiar. 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

 



 

 
 

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AÇÃO – DIVERSIDADE 

CULTURAL E 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

(LEI FEDERAL Nº 

10.639/2003) 

Desenvolver a 

consciência do 

respeito e da 

valorização dos 

povos negros, da 

cultura africana e 

afro-brasileira na 

sociedade, 

destacando a 

importância dos 

mesmos na 

construção da 

identidade e da 

história do povo 

Brasileiro. 

Conversas 

informais sobre os 

conhecimentos 

prévios das 

crianças em 

relação a 

diversidade 

étnica/racial, 

brincadeiras e 

jogos sobre a 

cultura Afro- 

Brasileira, Leitura 

de contos africanos 

e dos livros– ( 

Menina Bonita do 

Laço de Fita, 

Autora: Ana Maria 

Machado), (O 

Cabelo de Lelê 

Autora: Valéria 

Belém), (A linda 

garota de Angola 

Autora: Ana 

Gizélia Vieira), (O 

ratinho branco e o 

grilo sem asas 

Autora: Maria 

Amanda Capelão) 

entre outros. 

Apresentação de 

teatro com 

fantoche; cantigas 

de origem africana; 

sons africanos; 

DVD infantil 

relacionado com o 

tema; Brincadeiras 

com brinquedos de 

origem africana. 

Pinturas; Cantigas 

infantil ( escravos 

de jó, roda pião, 

boi da cara preta 

etc.) e outros. 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

pedagógico. 

Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades 

pelos 

educandos, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 



 

 
 

 
SEMANA MARIA DA 

PENHA (LEI 

DISTRITAL Nº 

6.325/2019) 

-Impulsionar 

reflexões acerca 

do combate a 

violência contra a 

mulher e 

conscientizar a 

comunidade 

Escuta sensível em 

roda de conversa 

aa fim de 

conhecimento da 

realidade familiar 

de cada criança. 

Apresentações de 

Professores e 

agentes 

educacionais 

comprometidos 

com o trabalho 

Feita 

diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento 

e o 

aprendizado 

 escolar sobre a 

necessidade de 

denunciar os 

casos. 

-Formar a 

consciência de 

uma nova geração 

sobre a não 

violência. 

-Ensinar as 

crianças que não 

é correto tratar as 

mulheres como 

inferiores. 

teatro e fantoches, 

livros, vídeos e 

brincadeiras 

temáticas. 

Enfatizar o respeito 

e a valorização da 

mulher. 

pedagógico. conquistado no 

decorrer das 

atividades 

pelos 

educandos, das 

ações 

propostas pelo 

educador, da 

aceitação do 

coletivo e dos 

resultados 

esperados. 
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15 -  ANEXOS 

PLANO DE AÇÃO PARA RETORNO PRESENCIAL 2021 

Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela   

Coordenação Regional de Ensino: SAMAMBAIA 

Unidade Escolar: Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela 

Atendimento: Bebês/ Crianças bem pequenas e Crianças pequenas: 

Turmas: Berçários / Maternais I / Maternais II  Período: Integral 

Estudantes: 148 

 

APRESENTAÇÃO 

O fechamento das unidades escolares por causa da pandemia da covid-19, exigiu medidas que 

determinaram o distanciamento social e o fechamento das unidades escolares por um longo período.  A 

expectativa pela volta à normalidade nos lança um grande desafio: o de preparar a comunidade escolar e 

os espaços para regresso às atividades presenciais. Lembrar que não estamos voltando de férias, 

voltaremos de algo que ainda não tínhamos passado, distanciamento e isolamento social, reclusão 

domiciliar, estresse, ansiedade e precisamos estar preparados para as possíveis perdas de entes queridos 

de alunos e colaboradores. Precisamos de estratégias de como nos aproximar dos bebês, das crianças 

bem pequenas e das crianças pequenas, famílias e profissionais. Proporcionar tempo, ambiente e recepção 

que sejam adequados à reentrada e ao reencontro na escola. Praticar a empatia com os mais ansiosos e 

com os que estejam em processo de estresse e perca de seus entes queridos. Monitorar o período de 

adaptação à nova realidade da pandemia. Precisamos modificar toda a estrutura e toda rotina 

administrativa e pedagógica educacional, reorganizar e adequar os espaços escolares de acordo com os 

protocolos definidos pela OMS (Secretaria de Saúde e orientações da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal). Ainda não temos certeza de quando o vírus deixará de fazer parte do nosso contexto social e nem 

sabemos quais são as melhores formas de lidar com o rastro de destruição que a pandemia já deixou e 

ainda deixará. O retorno não será fácil e exigirá dos educadores novas abordagens metodológicas, novos 

caminhos, novo olhar, mas, temos certeza que nossos profissionais estarão dispostos a oferecer o seu 

melhor, dentro dos limites de cada um, seja, no espaço físico, na falta de estrutura, no apoio das famílias, 

entre outros aspectos relevantes. Nada está concluído, estamos em um processo de transformação, 

desafios, novos conhecimentos e principalmente nos reinventando dentro das propostas pedagógicas para 

alcançarmos o máximo de êxito possível com nosso corpo discente e docente, para enfrentarmos esse 

“novo normal” ciente de que demos o nosso melhor. Temos confiança de que estamos voltando diferentes 

ao final desse processo e, finalmente nossa maior certeza é a de que sairemos dessa mais forte e ainda 

mais confiante na educação, como maneira única de prosperar e avançar como seres humanos melhores. 

Neste documento serão apresentaremos proposta de medidas que serão adotadas na instituição com 

intenção para um retorno as aulas com segurança, embora estejamos passando por um momento de crise, 

incertezas e é claro; adaptação devido a pandemia. A Instituição irá se adequar com recursos materiais, 



 

 
 

recursos humanos, ações pedagógicas, entre outros, para garantir a segurança da comunidade escolar, e 

profissional da educação envolvida, assim, bem como, familiares. Além disso, devemos garantir os Direitos 

de Aprendizagem da criança preconizando o currículo da Educação Infantil do Distrito Federal, projeto 

político pedagógico e calendário escolar, observando as normativas e fatos que surgirão nos próximos 

meses em respostas a outros que, por certo, ainda virão.  

RECEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: 

             Acolhimento dos funcionários, Café da manhã, felicitações de boas-vindas, orientações gerais para 

os funcionários: expectativas para o retorno presencial; continuidade das práticas trabalhadas no modo 

remoto e como aprimorá-las no modo presencial. Aspectos positivos e reflexão sobre o ensino e 

aprendizagem no período de pandemia, apontamentos significativos da nova dinâmica da escola; 

apresentar estratégias que poderão ser desenvolvidas nas primeiras semanas e explicar a importância em 

centrar foco nas competências socioemocionais e exemplificar brevemente quais são os comportamentos e 

as atitudes relevantes para o cuidado bem-estar de toda comunidade escolar e equipe.  

 

SEMANA PEDAGÓGICA: 

            A semana pedagógica no CEPI Capim Estrela teve como objetivo promover a formação continuada 

dos profissionais da instituição com discussões pautadas em temas emergentes que afetam o cotidiano da 

sala de aula, bem como o processo de ensino e aprendizagem, de modo a fundamentar os profissionais da 

instituição para o planejamento de retomada das atividades presenciais, inclusive sobre a rotina de cuidados 

pessoais, como higiene, alimentação e outros.  Durante a semana nos momentos de planejamento foram 

pensadas ações que buscam fortalecer o trabalho coletivo. Nesse período, discutiu-se sobre: 

 Reorganização de planejamento bimestral, incluindo semana de acolhimento e inserção para o 

retorno presencial na educação infantil com coordenação e planejamento pedagógico para 

atendimento das crianças e famílias para a primeira semana /quinzena de aulas;  

 Reorganização do calendário escolar da instituição; Estudo do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal;  

 Organização do   fluxo de entrada e saída das crianças e estudantes, de maneira alternada e 

horários flexíveis de saída; 

 Leitura de texto sobre a importância da acolhida nos primeiros dias do retorno presencial  e durante 

todo o ano.   

 Debate sobre como será a recepção das crianças, definindo questões práticas: onde receber e como 

receber?  

 Abordagem com a equipe sobre a adaptação das crianças e orientações gerais para retorno a rotina 

de trabalho;  

 Normas internas da escola (ética, cabelo, unha, uniforme, uso do celular, requisição de materiais 



 

 
 

pedagógicos, horários, atestados. 

 

RECEPÇÃO DAS FAMÍLIAS: 

            No momento de reabertura e retorno às atividades presenciais, num contexto que nunca vivemos 

antes, a instituição acolherá a família e estreitando a relação família-escola, promovendo uma maior 

integração e comunicação visando favorecer a sensação de segurança.  Identificar as famílias mais 

inseguras e chamá-las para a aproximação. Fortalecer a forma de contato construída com as famílias no 

período de distanciamento social. Preferência pela realização de reuniões com as famílias por 

videoconferência, evitando a forma presencial e, quando não for possível, deve haver a redução ao máximo 

do número de participantes e de sua duração. 

 

ACOLHIMENTO E INSERÇÃO DAS CRIANÇAS: 

             A Instituição voltará presencialmente atendendo no mínimo de 50% das crianças a partir dessa data. 

Informa-se que esses 50% não é em relação a cada turma, ou seja, não é para dividir as turmas pela 

metade, mas sim, que a indicação é que se atenda metade das turmas existentes, dando prioridade aos 

menores: bebês e crianças bem pequenas, por fim, às crianças pequenas. E assim, as demais turmas de 

crianças permanecerão com as atividades remotas. Informa-se, ainda, que os 50% de crianças atendidas, 

presencialmente, devem ser divididos e distribuídos nas salas de referência existentes. 

No retorno às atividades presenciais, todas as interações entre as crianças e adultos devem ser pautadas no 

afeto. A reconstrução do vínculo com os (as) professores (as), monitores (as) e demais funcionários (as) 

deverá ser iniciada com cuidado, escuta sensível e atenção ao protocolo de proteção à saúde, inclusive com 

propostas de atividades lúdicas orientadoras em relação ao tema pandemia.   

 Acolher as crianças com cuidado e compreensão, levando em consideração as possíveis 

dificuldades enfrentadas no período de distanciamento social, observando as mudanças em seus 

comportamentos.  

 Reiniciar com afeto o vínculo com as crianças e colegas de trabalho. 

 Permanecer disponível ao esclarecimento das dúvidas e preocupações das crianças e seus 

familiares, por meio da escuta sensível e atenta. . 

 Organizar o ambiente educativo de modo que permita às crianças explorar, participar, brincar, 

expressar, conviver e conhecer-se.  

 Promover a reintegração entre as crianças, entre elas e os (as) professores (as)/ monitores (as) e 

restabelecer o convívio harmônico e seguro. 

 Não reprimir gestos de contato entre as crianças como, por exemplo, abraços, mas sugerir 

brincadeira de abraço de faz de conta (a distância). 

 Orientar e explicar às crianças os motivos pelos quais se faz necessário o distanciamento social, com 



 

 
 

linguagem simples e acolhedora.  

 Apresentar uma nova estrutura para a rotina das interações e brincadeiras.  

 Planejar atividades que promovam a sensação de estabilidade, segurança e pertencimento à 

instituição educacional.  

 Promover busca ativa da família/criança, em caso de infrequência. 

 

ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA: 

            A organização segue as recomendações pelos protocolos oficiais guia de retorno as aulas 

presenciais para instituições parceiras da secretaria de educação. O guia é claro quanto à necessidade de 

“planejar e comunicar com os pais a organização de horários, onde foram intercalados para evitar 

aglomerações”. A instituição propôs uma entrada e saída por escala de turmas e horários diferenciados (com 

intervalos de quinze minutos entre um segmento e outro) para facilitar na hora de acolhida e despedida das  

crianças. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

            A coordenação pedagógica é um momento privilegiado e de grande importância na consolidação do 

processo educativo, sendo um espaço-tempo para estudo, formação, pesquisa, discussão de concepções e 

práticas avaliativas. No CEPI – CAPIM ESTRELA os tempos de coordenação pedagógica são definidos no 

plano de trabalho professores de 30h e 40h. Faz parte da organização do trabalho pedagógico e tem como 

foco o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças buscando alternativas, pensar 

estratégias, criar e avaliar ações a fim de assegurar a gestão da coordenação pedagógica, seja presencial 

ou remota, devendo constar no plano de ação a opção adotada. Optamos pela coordenação pedagógica 

presencial, mantendo o distanciamento, conforme orientações descritas. 

 Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, execução, implementação e 

avaliação da Proposta Pedagógica da Instituição Educacional Parceira.  

 Organizar a realização do Conselho de Classe. 

 Articular ações pedagógicas entre professores, direção e profissionais da CRE, assegurando o fluxo 

de informações, inclusive com feedback da equipe acerca das experiências desse retorno presencial 

na prática dentro do espaço físico, em busca de aprimorarmos da melhor maneira possível o 

atendimento às crianças.  

 Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação das Diretrizes Pedagógicas 

e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, das 

Diretrizes de Avaliação da SEEDF vigente e do Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil, por meio de pesquisas, estudos individuais, em equipe e de oficinas pedagógicas 

e; 

 Acompanhar as atividades pedagógicas dos professores durante a docência, bem como promover 



 

 
 

momentos de formação no período da coordenação pedagógica.  

 Acompanhar e orientar as atividades dos monitores e promover momentos de formação e de 

planejamento.  

 Supervisionar o registro do trabalho educativo no Diário de Classe, bem como os registros das 

observações que servirão de fonte de informações para o preenchimento do documento oficial de 

avaliação da SEEDF, o Documento de avaliação vigente que registra as aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças. 

 Preencher diariamente o documento Registro das Atividades Desenvolvidas no Vespertino 

assegurando a documentação do trabalho educativo realizado no contra turno, nos momentos de 

ausências pontuais (descanso entre jornada, horário de coordenação).  

 Divulgar, estimular e propiciar o uso de tecnologias de comunicação e informação, no âmbito da 

instituição. 

 Divulgar, participar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela instituição educacional e pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal.  

 Propor e preparar espaços/tempos de reflexão, discussão, elaboração e preenchimento de 

instrumentos e procedimentos avaliativos da equipe;  

 Subsidiar o professor quanto às adequações curriculares que se fizerem necessárias ao 

atendimento à criança com deficiência.  

 Orientar a comunidade escolar para o devido acolhimento à criança com deficiência. 

 Elaborar, com a equipe, relatórios das atividades desenvolvidas, propondo soluções alternativas 

para as disfunções detectadas. o. Inserir os demais profissionais da instituição educativa no 

desenvolvimento das atividades, quando necessário.  

 Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência.  

 Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessário. 

 

ACOLHIMENTO E REINSERÇÃO DAS CRIANÇAS, NO INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE: 

            As crianças serão acolhidas com falas e plaquinhas de boas-vindas, musicalização ambiente, com 

gestos e falas de demonstração de alegria, na quais elas poderão sentir a expressão que não podem ser 

demonstrados através de sorrisos. É importante lembrar que afeto não é só carinho e colo: envolve também 

ter uma boa comunicação com os pequenos. 

 Planejar atividades diversificadas como: passeio pela escola, brincadeiras de roda, uso de massinha 

de modelar, contação de histórias, musicalização, teatros, exibição de desenhos animados, 

brincadeiras no parque de areia, uso de brinquedos individuais, uso de tintas, entre outros.  

 Fazer o registro do período de acolhimento e inserção por meio de fotografias, coleta de 

depoimentos das famílias, desenhos produzidos pelas crianças entre outros.  



 

 
 

 Orientar os pais quanto à postura mais adequada para o processo de acolhimento e inserção em 

momentos como: reuniões, palestras, orientações individualizadas, conforme a demanda da unidade 

escolar. 

 Atividades que proporcionam o desenvolvimento das diversas formas de linguagem como cantar, 

dançar, imitar, balbuciar, desenhar, pintar, dentre outras; auxiliar no desenvolvimento psicomotor 

como engatinhar, arrastar, correr, rolar, pular, rasgar, amassar, subir, descer, andar em linha reta, 

empurrar. Atividades que instiguem a imaginação e a criatividade: faz-de-conta, reconto de histórias 

e brincadeiras livres.  

 

OPERACIONALIZAÇÃO DE HIGIENE DE ROUPAS DE CAMA E BANHO: 

            Todos os pertences da criança são de uso individual. Após o sono, o lençol é retirado do colchonete 

e guardado em embalagem individual, devidamente identificado com o nome da criança, evitando assim, a 

troca do referido material entre elas. Toalhas de banho identificadas e de uso individual, com a identificação 

nominal da criança para evitar a troca e a transmissão de doenças. Nesse período de pandemia, o cuidado 

com as toalhas de banho deve ser redobrado, devendo ser lavadas diariamente. 

 

ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES REMOTAS 

Quantitativo de crianças atendidas e acessibilidade às formas de atividades não presenciais. / Opções 

ofertadas: (08) 

 Plataforma Google sala de aula 

 Atividades impressas (Retirada semanalmente na instituição) 

 Atividades enviadas por meio de mensagens via WhatsApp (arquivo em pdf) 

Por comorbidade: 02 Por opção da família (questões pessoais): 06 

            O atendimento das crianças com atividades impressas, serão para os casos de pertencentes ao 

grupo de risco, em relação à própria criança ou alguém da família que reside na mesma residência e ou/ 

para a família que se recusar o retorno por motivo pessoal e todos deverão comparecer e assinar na 

instituição; TERMO DE RESPONSABILIDADE. Nesses casos, disponibilizaremos paras as famílias 

retirarem semanalmente na Instituição, as atividades confeccionadas pelo corpo docente, com as devidas 

orientações para as famílias realizarem com as crianças em seus lares e devolve-las presencialmente. As 

crianças que não fazem parte do grupo de risco devem participar das atividades escolares presencialmente. 

 

PROCEDIMENTOS AO DETECTAR SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, NO CASO DE 

CRIANÇAS: 

            A escola deverá redobrar a atenção quanto ao aferimento e acompanhamento à temperatura das 

crianças, secreções nasais e a todos os sintomas de gripe e infecções, inclusive as infecções intestinais.  

Providenciar isolamento da criança em lugar seguro fora da sala de referência e reportar à família os 



 

 
 

sintomas de infecção e recomendar que a criança seja encaminhada à unidade de saúde para ser avaliado 

pelo médico caso seja confirmado, a instituição chamará a vigilância sanitária e tomará as medidas cabíveis. 

 

PROCEDIMENTOS AO DETECTAR SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, NO CASO DE 

ALGUM PROFISSIONAL: 

A. O profissional deve informar imediatamente à direção da IEP, caso apresente sintomas de síndrome 

gripal e/ou convivam com pessoas diagnosticadas com a doença. 

B. As pessoas que apresentarem sintomas gripais deverão ser isoladas imediatamente e encaminhadas 

para a unidade de saúde mais próxima para investigação e diagnóstico até o resultado conclusivo da 

investigação. 

C. Os suspeitos de contaminação deverão permanecer afastados do ambiente escolar e seguir as 

orientações médicas. 

D. As pessoas que tiveram contato com outras com suspeita de contaminação deverão ser 

monitoradas. Os mesmos procedimentos devem ser adotados para aquelas que convivem com 

pessoas diagnosticadas com a doença.  

E. Reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo indivíduo com suspeita de Covid-19, 

bem como da área de isolamento.  

F. Manter o acompanhamento de todos os funcionários e crianças afastados para o isolamento 

domiciliar (quem, quando, suspeito/confirmado, em que data, serviço de saúde, onde é 

acompanhado, se for o caso, etc).  

G. Notificar a suspeita de surto imediatamente, em até 24 horas, ao Centro de Informações Estratégicas 

em Vigilância em Saúde - CIEVS-DF pelo telefone (61) 99221-9439 ou e mail: noficadf@gmail.com 

H. O profissional deve informar imediatamente à direção da IEP, caso apresente sintomas de síndrome 

gripal e/ou convivam com pessoas diagnosticadas com a doença. 

I. As pessoas que apresentarem sintomas gripais deverão ser isoladas imediatamente e encaminhadas 

para a unidade de saúde mais próxima para investigação e diagnóstico até o resultado conclusivo da 

investigação. 

J. Os suspeitos de contaminação deverão permanecer afastados do ambiente escolar e seguir as 

orientações médicas. 

K. As pessoas que tiveram contato com outras com suspeita de contaminação deverão ser 

monitoradas. Os mesmos procedimentos devem ser adotados para aquelas que convivem com 

pessoas diagnosticadas com a doença.  

L. Reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo indivíduo com suspeita de Covid-19, 

bem como da área de isolamento.  

M. Manter o acompanhamento de todos os funcionários e crianças afastados para o isolamento 

domiciliar (quem, quando, suspeito/confirmado, em que data, serviço de saúde, onde é 



 

 
 

acompanhado, se for o caso, etc).  

N. Notificar a suspeita de surto imediatamente, em até 24 horas, ao Centro de Informações Estratégicas 

em Vigilância em Saúde - CIEVS-DF pelo telefone (61) 99221-9439 ou e mail: noficadf@gmail.com 

 

CONCLUSÃO 

              As instituições educacionais enfrentaram uma série de entraves para conseguir manter as crianças 

e adolescentes em algum contexto de aprendizagem durante o isolamento social. E os desafios continuam: 

agora, chegou a hora de recomeçarmos e implantarmos estratégias para retomarmos nossas aulas de forma 

tranquila e segura para todos os envolvidos. Sabemos dos imensos desafios que o novo coronavírus vem 

trazendo a todos e da necessidade de darmos continuidade ao trabalho educacional, que além de ser um 

direito constitucional é o caminho para a conscientização e o conhecimento, que sem dúvida serão armas 

essenciais para vencermos essa pandemia. O pensar na reorganização da volta às aulas é dar sentido para 

nosso trabalho atual, que precisa ser regado de esperança para se manter. Nada está concluído, estamos 

em um processo de transformação, desafios, novos conhecimentos e principalmente nos reinventando 

dentro das propostas pedagógicas para alcançarmos o máximo de êxito possível com nosso corpo discente 

e docente, para sairmos dessa situação cientes que demos o nosso melhor, que fizemos o que era 

necessário e que estamos sempre abertos a novos caminhos. 

 

REFERÊNCIAS 

______. Ministério da Educação-MEC. Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades 

presenciais nas escolas de Educação Básica. Acessível em:https://www.gov.br/ 

mec/ptbr/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf Acesso em: 19/02/2021. 

Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. Secretaria de Estado de Educação. 

Brasília: SEEDF, 2018 

 ______. Ministério da Saúde. Coronavírus - Vamos nos proteger (sem definição de autores). Acessível em 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-informacoes-atualizadas-sobre-o-corona-virus-covid-19 

 

 

 

 



 

 
 

 
QUADRO DE ROTINA 
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Saída 
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Calendário Escolar 2021 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Bimestres: 
1º Bimestre: 08/03 A 11/05 = 50 dias 

2º Bimestre: 12/05 A 16/07 = 50 dias 

3º Bimestre: 02/08 A 13/10 = 50 dias 

4º Bimestre: 14/10 A 22/12 = 50 dias 
 
 
 
 

 

DATAS - CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 – SEEDF 

Mês: 05/2021 

01/05 Feriado “Dia do Trabalho” 

03 a 07/05 Semana da Educação para a Vida (Lei n.11.998/2009) – Sugestão de 

08/05 Sábado Letivo Remoto 

18/05 Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes (Lei Federal nº 9.970/2000) 

24 a 28/05 Semana do Brincar (Lei nº 13.257/2016) 

29/05 Sábado Letivo Remoto TEMÁTICO – “COMBATE Á DENGUE” 

DATAS - “SIGNIFICATIVAS” gerais/ Entregas de solicitações 

10/05 Dia das mães 

12/05 1º Webinar de lançamento do Projeto Brincar (Ação) 

15/05 Dia da Família 

21/05 Entrega do Planejamento Bimestral (2º Bim: 12/05 a 16/07/2021) 

28/05 Entrega da primeira remessa dos RDIAS (Até metade ou todos da 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bimestres: 
1º Bimestre: 08/03 A 11/05 = 50 dias 

2º Bimestre: 12/05 A 16/07 = 50 dias 

3º Bimestre: 02/08 A 13/10 = 50 dias 

4º Bimestre: 14/10 A 22/12 = 50 dias 
 

 

DATAS - CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 – SEEDF 

Mês: 06/2021 

03/06 Feriado “Corpus Christi” 

03/06 Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei n. 12.633/2012) 

05/06 Sábado Letivo Remoto – “Dia Nacional da ecologia e da reciclagem /Meio Ambiente 

10/06 Entrega da segunda remessa dos RDIAS (todos da turma) 

19/06 Sábado Letivo Remoto 

30/06  DIA NÃO LETIVO – Dia de Formação (Dia não letivo) - Projeto 

Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, 

brincar e interagir. Portanto, o Guia será revisado e lançado em 

um Webinar no 2º Dia de Formação da Educação Infantil (data 

prevista em calendário escolar: 30/06), que neste ano será no dia 

DATAS “SIGNIFICATIVAS” gerais/ Entregas de solicitações 

03/06 Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil – Alimentação 

05/06 Dia Nacional da Reciclagem/ Ecologia/ Dia Mundial do Meio Ambiente 

12/06 Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-conscientizacao-contra-a-obesidade-morbida-infantil/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-de-combate-ao-trabalho-infantil/


 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bimestres: 
1º Bimestre: 08/03 A 11/05 = 50 dias 

2º Bimestre: 12/05 A 16/07 = 50 dias 

3º Bimestre: 02/08 A 13/10 = 50 dias 

4º Bimestre: 14/10 A 22/12 = 50 dias 
 
 
 

DATAS - CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 – SEEDF 

Mês: 07/2021 

10/07 Sábado Letivo Remoto 

16/07 Término do 1 Semestre/2021 

17/07 A 01/08 Recesso Escolar para Professores 

DATAS “SIGNIFICATIVAS” gerais/ Entregas de solicitações 

03/07 Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. 

 



 

 

 

 
 

Encontros Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra” 

Paulo Freire 



 

 

 

  
 

Centro de Educação da Primeira Infância Capim Estrela 
Endereço: QS 613 A/E nº: 02   Samambaia Norte 

Fone: (61) 3459-7132 E-mail: cepicapimestrela@gmail.com 

 
 
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

1º SEMESTRE / 2021 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, a equipe do CEPI Capim Estrela está sempre em busca 

de ser a melhor Instituição de Ensino, principalmente nos quesitos satisfação e confiança 

de pais e crianças. 

Visando consolidar essa política aprimorar nossa Proposta Pedagógica (PP), solicitamos a 

sua participação em nossa pesquisa, registrando a seguir a sua percepção, visão, bem 

como as suas expectativas sobre vários temas. A sua opinião vai fazer a diferença e por 

isso será muito importante para a instituição. 

 

01 -  IDENTIFICAÇÃO:  NOME  COMPLETO  DO  RESPONSÁVEL   LEGAL:     
 
 

02 - IDENTIFICAÇÃO: MARQUE SEU GRAU DE INSTRUÇÃO: 

(   ) PRIMÁRIO 

(  ) SEGUNDO GRAU 

( ) SUPERIOR 

(   ) OUTRO:    
 

03 - QUANTAS CRIANÇAS SOB SUA RESPONSABILIDADE ESTÃO MATRICULADAS NA ISNTITUIÇÃO 

CAPIM ESTRELA? 

 
( ) UMA CRIANÇA 

(  ) DUAS CRIANÇAS 

( ) STRÊS CRIANÇAS 

(  ) MAIS DE TRÊS CRIANÇAS:    
 

04 - QUAL E OU/ QUAIS A (S) IDADE (S) DESSA (S) CRIANÇA (S) SOB SUA RESPONSABILIDADE QUE 

ESTÁ (ÃO) MATRICULADA (S) NA ISNTITUIÇÃO CAPIM ESTRELA? 

 
(   ) 0-1 (BERÇÁRIO I) 

(  ) 1-2 (BERÇÁRIO II) 

( ) 2-3 (MATERNAL I) 

( ) 3-4 (MATERNAL II) 

 
05 - A INSTITUIÇÃO PARCEIRA TEM OFERECIDO DISPONIBILIDADE PARA O ATENDIMENTO 

REMOTO? 

mailto:cepicapimestrela@gmail.com


 

 

 

( ) SIM 

( ) NÃO 

( ) NÃO SEI RESPONDER 

 
06 - A INSTITUIÇÃO PARCEIRA EDUCACIONAL CUMPRE, INTEGRALMENTE, O CALENDÁRIO 

ESCOLAR 2021 ESTABELECIDO PELA SEEDF? 

 
( ) SIM 

( ) NÃO 

( ) NÃO CONHEÇO O CALENDÁRIO DA SEEDF 

 
07 - VOCÊ PERCEBE SE A INSTITUIÇÃO PARCEIRA, MESMO DE FORMA REMOTA, ACOLHE, INTEGRA 

E FAZ ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS 

COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS/ DEFICIÊNCIA? 

 
( ) SIM 

( ) NÃO 

( ) NÃO SEI RESPONDER 

 
08 - VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM O SERVIÇO REMOTO OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO? 

 
( ) SIM 

( ) NÃO 

( ) NÃO SEI RESPONDER 

 
09-QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA CONTANDO COM VOCÊ? 

 
( ) DUAS 

( ) TRÊS 

( ) QUATRO 

(   ) MAIS DE QUATRO:    
 

10- QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA FAMÍLIA? 

 
( ) PAI 

( ) MÃE 

( ) AVÓS 

(   ) OUTROS:    
 

11- QUAL É O TIPO DE RESIDÊNCIA DA SUA FAMÍLIA? 

( ) PRÓPRIA 

( ) CEDIDA 

( ) ALUGADA 

(   ) OUTROS:    



 

 

 

12- QUANTAS PESSOAS ESTÃO TRABALHANDO/ EMPREGADAS EM SUA FAMÍLIA? EM TEMPO DE 

PANDEMIA. 

(  ) NENHUMA 

( ) UMA 

( ) DUAS 

( ) TRÊS OU MAIS:    
 

13- NESSE PERÍODO DE PANDEMIA, QUEM CUIDA DA CRIANÇA QUANDO ELA ESTÁ EM CASA? 

 
( ) PAI / MAE 

(  ) AVÓS/ IRMÃOS 

(  ) BABÁ/ CRECHE 

( ) OUTROS 

 
14- NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, QUANTAS HORAS POR DIA A FAMÍLIA DEDICA ATENÇÂO À CRIANÇA? 

 
(  ) MEIA HORA 

( ) UMA HORA 

(  ) DUAS HORAS 

( ) TRÊS HORAS 

( ) MAIS DE TRÊS HORAS 

(   ) OUTRO  _________________________________________________________________    

  _  _   

 

15 - AULAS REMOTAS PROPOSTAS: MARQUE A ALTERNATIVA QUE MAIS SE ADEQUA A SUA AVALIAÇÃO 

EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES PROPOSTAS EM CASA PELO CORPO DOCENTE: 

 
( ) SATISFEITO 

(  ) POUCO SATISFEITO 

( ) INSATISFEITO 

 
16 - AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO FORMAL E OU/ INFORMAL - PROFESSORAS: 

 
( ) SATISFEITO 

(  ) POUCO SATISFEITO 

( ) INSATISFEITO 

 
17 - AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO FORMAL E OU/ INFORMAL - GERAL/ INSTITUIÇÃO: 

( ) SATISFEITO 

(  ) POUCO SATISFEITO 

( ) INSATISFEITO 

 
18 - DEIXE AQUI, SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES OU ELOGIOS. 

  _  _  _   

  _  _   

  _  _   



 

 

 

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

  _  _   

 

Link do questionário a ser respondido on-line: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvfq1k4UD22xT4psQ1T_elFbXSGdhpQwKJzpoUVqjkROmrgQ/vi 

ewform?usp=sf_link 

 
 
 
 

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O SUCESSO DE NOSSA ESCOLA. 

MUITO OBRIGADA! 

 
 
 

Estamos à disposição! 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora Capim Estrela 

Ursuley Maria Alves de Andrade 

(Diretora Pedagógica) 

Mirian Rocha 

(Coordenadora Pedagógica) 
 
 
 

 
Samambaia-DF., junho de 2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvfq1k4UD22xT4psQ1T_elFbXSGdhpQwKJzpoUVqjkROmrgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvfq1k4UD22xT4psQ1T_elFbXSGdhpQwKJzpoUVqjkROmrgQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

  
 
 

 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Oque é COVID-19 

COVID-19 é a doença causada por um novo tipo de Coronavírus. „C‟ de corona, 

„VI‟ de vírus e „D‟ para doença. Anteriormente, a doença foi denominada „2019 

novel coronavírus‟ ou „2019-nCoV.‟ 
O COVID-19 é um novo vírus da mesma família da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS) e de alguns tipos comuns de gripe. 

 
Quais são os sintomas do COVID-19? 

Os sintomas podem incluir febre, tosse e falta de ar. Em casos mais graves, a 

infecção pode causar pneumonia ou dificuldades respiratórias. Mais raramente, 

a doença pode ser fatal. Esses sintomas são semelhantes aos da gripe 

(influenza) ou do resfriado comum, que são muito mais frequentes do que 

COVID-19. É por isso que os testes são necessários para confirmar se alguém 

tem COVID-19. 

 
Como o COVID-19 se propaga? 

O vírus é transmitido pelo contato direto com gotículas respiratórias de uma 

pessoa infectada (geradas por tosse e espirros). Indivíduos também podem ser 

infectados por superfícies contaminadas pelo vírus e pelo toque no rosto (por 

exemplo olhos, nariz e boca). O vírus COVID-19 pode sobreviver em superfícies 

por várias horas, mas desinfetantes simples podem matá-lo. 
 

Quem está em maior risco? 

Pessoas mais idosas, com condições crônicas, como diabetes e doenças 

cardíacas, parecem terem um risco maior de desenvolver sintomas graves. 

 
Como é possível reduzir ou prevenir a propagação do COVID-19? 

Assim como em outras infecções respiratórias, como resfriado ou gripe, medidas 

de saúde pública são críticas para reduzir a propagação da doença. Medidas de 

saúde pública são ações preventivas diárias que incluem: 

✓ Permanecer em casa quando estiver doente; 
✓ Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou um lenço de papel 

quando espirrar ou tossir, e jogar o lenço usado fora imediatamente; 

✓ Lavar as mãos frequentemente com água e sabão; e 
✓ Limpar objetos de contato frequente. 

      Informações retiradas da cartilha da UNICEF “Principais mensagens e ações para a prevenção do 

Coronavírus(COVID-19)em escolas” BENDER, Lisa, Março 2020.



 

 

 

 


