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[...] Em qualquer agrupamento infantil, há crianças que estão mais 
avançadas, outras em ritmos diferentes. Dispor de um tempo mais longo, em 

ambientes de variedades de brinquedos, atende os diferentes ritmos das 
crianças e respeita a diversidades de seus interesses [...] 

(KISHIMOTO,2010, p.4 )
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 APRESENTAÇÃO. 

  

A construção do Projeto Político Pedagógica desta Instituição proporciona uma 

parceria democrática entre comunidade e escola. A proposta foi construída a partir de 

observações, reflexões, pesquisas, palestras, debates, avaliações e das diversas 

atividades que são realizadas professores em conjunto com a comunidade escolar. O 

objetivo é tornar a oferta educacional um organismo vivo, em constante evolução rumo 

à melhorias que reflitam o empenho de todos quanto ao enfrentamentos dos desafios 

cotidianos vivenciados pela escola de maneira sistematizada, consciente e 

participativa. O planejamento das atividades escolares é uma necessidade imperiosa 

e, por esta razão, o objetivo desta PPP, é propor um encaminhamento para as ações 

pedagógicas apresentando a organização e operacionalização do nosso trabalho. 

Considerando a importância desses objetivos, esta proposta procura atender a 

dimensão pedagógica da educação resumida em uma concepção de mundo que parte 

dos princípios fundamentais da escola de Educação Infantil, que são o educar e cuidar 

e o  brincar e interagir.  

Ao trabalhar com crianças pequenas e muito pequnas, é imprescindível ao 

professor que tenha em mente a importância do cuidado, atenção, envolvimento e 

compromisso com aqueles que ainda estão se desenvolvendo, as crianças, em seus 

aspectos fisiológicos, sociais, intelectuais, culturais e afetivos.  

Para Barbosa (2009), 

 

[...] o ato de cuidar ultrapassa processos ligados à proteção e ao 
atendimento das necessidades físicas de alimentação, repouso, 
higiene, conforto e prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se 
em escuta às necessidades, aos desejos e inquietações, supõe 
encorajar e conter ações no coletivo solicita apoiar a criança em 
seus devaneios e desafios, requer interpretação do sentido 
singular de suas conquistas no grupo, implica também aceitar a 
lógica das crianças em suas opções e tentativas de explorar 
movimentos no mundo (BARBOSA, 2009, p.68-69). 

 

O ano letivo de 2021 iniciou-se no dia 08 de Março de forma remota por causa 

da pandemia do Coronavírus instalada no ano de 2020,assim de acordo com a SEEDF 

e o GDF,os documentos norteadores para o início do ano letivo são: Resolução n° 
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2/2020 CEDF,publicado no DODF n° 242, de 24 de Dezembro de 2020, Plano de 

Gestão Estratégica para a realização das atividades pedagógicas não presenciais na 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal -2021,Decreto n°41.849, de 27/02/2021 e 

Decreto n°41.869, de 05/03/2021. As primeiras Coordenações Pedagógicas Coletivas 

da instituição foram destinadas à formação e capacitação profissional dos 

colaboradores, bem como a rediscussão e reelaboração da Projeto Politíco 

Pedagógico pela equipe gestora e corpo docente do CEPI CURIÓ. Algumas 

adaptações se fizeram necessárias para atender a demanda do corrente ano,devido 

a pandemia  tanto na parte dos projetos quanto na atualização do perfil das famílias 

das crianças atendidas na instituição (que foi coletado a partir da aplicação de um 

formulário à comunidade escolar, na qual foi possível perceber a fragilidades das 

famílias com relação à plataforma virtual em relação as expectativas delas em relação 

ao trabalho online com o professor, na construção de vídeos,atividades remotas 

retorno das atividades via whatsapp,facebook. A partir dessas discussões e 

levantamento de informaçães foram elencados 7 projetos principais, que são anuais, 

que servirão de plano de fundo para o desenvolvimento dos demais projetos. 

 

 HISTORICO.  

1.  MANTENEDORA 

 

A Associação Beneficente Coração de Cristo é uma entidade sem fins 

lucrativos, com sede na Av. Recanto das Emas, Quadra 301 Área Especial Lote 26, 

Recanto das Emas, Distrito Federal, registrada na junta comercial de Brasília - DF, 

sob o número 15.240.878/0001-71, em 05 de julho de 2012. 

A Escola de Educação Infantil, fundada em 02 de janeiro de 2012, iniciou suas 

atividades na comunidade local atendendo à crianças desde o berçário, onde 

ingressavam a partir dos seis meses de idade, com a finalidade inicial voltada apenas 

aos aspectos nutricional, social e recreativo. Seu regime de funcionamento distribuía-

se em dois (02) turnos: matutino e vespertino para atender uma demanda de 80 

crianças.  

Com tempo e disposição ao aprendizado, o Pastor Valdeberto Pereira de 

Souza, fundador do projeto, realizou seu sonho e com a escola fundamentada, houve 
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consolidação dos encaminhamentos pedagógicos, com a valorização e qualificação 

dos profissionais e a construção de uma relação de confiança com os pais e alunos. 

Durante esse período, várias questões foram analisadas, objetivando o 

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido, tais como: definição do local, montagem 

da infraestrutura física da escola, clientelas, situação sócio-financeira da comunidade 

e escolas das imediações. Foi apresentada aos pais uma proposta pedagógica 

inovadora além de um ambiente escolar agradável e aconchegante. 

O sonho do Pastor Valdeberto se renovou em 2013 quando firmou parceria com 

a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, expandindo o 

atendimento às crianças da comunidade, sobretudo àquelas famílias que já tinham 

filhos na escola.  

A partir de 2014, aumentou-se a demanda e o Poder Público do Distrital Federal 

ampliou o atendimento através da celebração de Termo de Colaboração entre a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Associação Beneficente 

Coração de Cristo, para que atendessem crianças com a idade de 2 a 5 anos, sem 

restrição de classe social e pudessem ser matriculadas na Escola de Educação Infantil 

Coração de Cristo.  

 A partir de 1º  de maio de 2014, assumiu a presidência da Associação 

Beneficente Coração de Cristo e a administração dos Centros de Educação da 

Primeira Infância (CEPI’s), por meio de convênio, o Sr. Valdemir José dos Santos 

Silva. O objetivo deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito Federal 

– por  meio da SEEDF – e as instituições privadas sem fins lucrativos, em consonância 

com a legislação em vigência, nacional e local, para o atendimento a Educação 

Infantil. 

O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI CURIÓ, telefone: (61) 3053-

5790, situada na CL 218 Conjunto F em Santa Maria – Distrito Federal, foi inaugurado 

no dia 28 de julho de 2014, iniciando suas atividades pedagógicas com as crianças. 

Começou a atuar junto à comunidade de Santa Maria, no segmento de Educação 

Infantil, com turmas de berçário e maternal. O atendimento, pautado nos documentos 

normativos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é prestado à crianças de 

três meses a três anos e 11 meses de idade e tem por finalidade proporcionar uma 

educação integral, completa e de qualidade. Atualmente, o CEPI CURIÓ atende 174 
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crianças, sendo 2 turmas de Berçário (I e II), 3 turmas de Maternal I e 4 turmas de 

Maternal II.  

Considerando as ações em cumprimento ao decreto nº 40.509, de 11/03/2020 

à 16/03/2020 que foram suspensas as aulas por cinco dias, ditado pelo governo do 

Distrito Federal desenvolvidas para implementação que visa proporcionar os 

conteúdos pedagógicos no período de enfrentamento da saúde pública. Com a ação 

pública 0000.254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7° Vara de Trabalho de Brasília 

suspensação das aulas nas creches públicas. Desenvolvem-se oportunidades de 

integração com a família e comunidade escolar, favorecendo a troca de experiências 

e informações entre os envolvidos e a aquisição de conhecimento de decretos 

estipulados pelo governo esperados no que diz respeito ao desenvolvimento das 

crianças em seus aspectos físico, psicológicos, linguístico, intelectual e social. 

Considerando que as aulas ocorreram neste período de forma remota 

obedecendo as seguintes fundamentações legais: DECRETO nº 41.849, de 27 de 

fevereiro de 2021; DECRETO nº 41.874, de 08 de março de 2021; DECRETO Nº 

41.913, DE 19 DE MARÇO DE 2021 e Resolução nº 2/2020 - CEDF, publicada no 

DODF nº 242, de 24 de dezembro de 2020. 

 

2. ETAPAS DE CONSTITUIÇÃO. 

 

A entrega das chaves para início da atuação da Associação Beneficente 

Coração de Cristo no prédio do CEPI Curió, ocorreu em 04 de julho de 2014. 

Entretanto, o atendimento não iniciou de imediato, devido ao término das obras finais 

da edificação do prédio. Mesmo assim, a instituição responsável pelo convênio 

convocou os professores e a equipe gestora para iniciar suas atividades. Neste dia, a 

Coordenadora Pedagógica apresentou os espaços do CEPI para a equipe, bem como 

as orientações para iniciar o trabalho de ornamentação das salas de aula e receber 

suas monitoras no dia seguinte, o qual foi organizado um café da manhã entre todos 

os funcionários com dinâmicas de interação e separação de equipes para cada 

seguimento.  

Iniciou-se, então, o trabalho no dia 28 de Julho de 2014 em suas salas e em 

outros espaços do CEPI, com a expectativa de receber os mobiliários e objetos 
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necessários para o atendimento das crianças. Enfrentamos diversos dias de espera 

por estes materiais e enquanto isso foram organizadas oficinas de musicalidade, 

peças teatrais, histórias, brincadeiras, palestras, filmes e estudo do Currículo em 

Movimento, buscando uma formação e preparação dos educadores, focando na ética 

e nos valores essenciais para uma educação de excelência. 

A cada ano letivo iniciado, são aplicados questionários participativos com a 

comunidade a fim de coletar dados e sugestões das famílias para a construção da 

Proposta Pedagógica. Neste ano de 2021, foram realizadas com os pais algumas 

atividades para construção desse projeto tais como aplicação de questionários aos 

pais, declaração do uso de transporte escolar pela criança, ficha nutricional, 

quetionário do uso de imagem, organização da rotina da criança e o regimento interno 

da unidade.  

A metodologia de trabalho da escola se transforma 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 permitiram a 

participação dos pais e/ou responsáveis a partir de um questionário com perguntas, 

que procurava manter e estabelecer uma parceria entre comunidade e escola.  

Hoje, atendendo 174 crianças, no horário de 7:30 às 17:30, numa rotina que 

oferta além das atividades educativas, 5 refeições diárias, cuidados como banho, 

momento do sono, atividades lúdicas no período vespertino,  A Associação 

Beneficente Coração de Cristo consolidou, na região de Santa Maria, um trabalho 

diferenciado e de referência, que se materializa nas finalidades da escola e que estão 

bem claras na Proposta Pedagógica da nossa instiuição, que trás, a cada ano, novos 

projetos e perspectivas que atendam a intencionalidade que a ação educativa. 

 

 
 
“As propostas pedagógicas para as instituições de educação 
infantil devem promover em suas práticas de educação e 
cuidados, a integração entre os aspectos físicos, emocionais, 
afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo 
que ela é um ser total, completo e indivisível”. (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 1998, p.11). 
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De mãos dadas com esta atividade educativa, contamos com a Coordenação 

Regional de Santa Maria, que acompanha de perto os trabalhos desenvolvidos 

através de visitas regulares e semanais da Comissão Gestora das Parcerias, que 

promove formação continuada, intervenções e propostas com o objetivo de investir 

sempre na melhoria qualitativa dos serviços educacionais prestados. Proporcionando 

cursos de cunho pedagógico, oferecidos pela equipe da UNIEB, a fim de contribuir 

para a atualização dos conhecimentos. No contexto da educação como um todo, 

encaminha seus professores a seminários e encontros com a finalidade de 

aprimoramento profissional. 

O atual quadro de pedagógico do CEPI é composto por 1 Diretora Pedagógica, 

! Coordenadora, Pedagógica, 2 Professoras de 30 horas, que atuam nas turmas de 

Berçariodo, 7 Professoras de 40h, 14 Monitoras, 1 Monitora volante, 1 Secretária 

Escolar, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Nutricionista, 2 Porteiros, 1 Cozinheira, 2 

Auxiliares de Cozinha, 2 Agentes Patrimoniais e 2 Auxiliares de Serviços Gerais.  

As Coordenações Pedagógicas de acordo com o plano de trabalho 5 horas  

distribuída em dois encontros semanais de forma remota devido a pandemia da 

COVID-19 e são organizadas e coordenadas pela Coordenadora Pedagógica da 

instituição, prezando por um trabalho de reflexão e análise do desenvolvimento das 

crianças. Esses momentos são vistos como o tempo e os espaço necessários para o 

planejamento e a promoção de ações conjuntas, estudos, planejamento pedagógico 

individual das professoras, formação continuada em serviço e discussão de 

estratégias e atividades educativas pelo grupo, se configurando ainda, num momento 

de reflexão contínua acerca do fazer cotidiano. 

 

 

3. DIMENSÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

Esta Unidade de Ensino é composta por: (09) salas de aulas sendo quatro 

com banheiros, (01) pátio com área coberta, (01) sala de brinquedoteca, (01) 

anfiteatro, (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 e coordenação, 
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(01) sala de professores, (02) banheiros (masculino e feminino) para professores e 

direção, (01) sala de almoxarifado, (01) hall de entrada, (01) lavanderia, (01) depósito 

para material da lavanderia, (01) depósito para material de limpeza, (01) cozinha, 

dois depósitos para material de cozinha, (01) copa, (01) lactário, (01) bebedouros, 

02 banheiros (masculino e feminino) para os funcionários, (01) parque de areia e um 

estacionamento. 

 

 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCATIVA. 

 

Nome da instituição Centro de Educação de Primeira Infância – CURIÓ 

Endereço CL 218 Lote F/ Santa Maria-Norte 

Telefone /E-mail 61 - 3053-5790 / cepicurio218@gmail.com 

Data de inauguração 01/07/2014 

Turno de 

atendimento 
Integral 

Ensino Ofertado Educação Infantil 

Modalidades de 

ensino 

Creche 

Bebês – 0 a 1 ano e 6 meses 

Crianças bem pequenas – 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses 

 

Administração: 

Associação Beneficente Coração de Cristo 

Termo de colaboração - Nº 063/2017 

Processo: 080.013.219/2016 

 

 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR. 

 

Atualmente nesta Instituição Educacional estão matriculadas 174 crianças com 

faixa etária de 03 meses a 03 anos e 11 meses, divididas em 09 turmas, sendo: 2 

turmas de berçário  cada uma com 12 crianças, 3 turmas de maternal I com 22 

crianças. As turmas de  maternal II estão divididas em 2 turmas de 24 crianças, 1 

turma com 22 e a última com 14 crianças. A escola é inclusiva, e há aluno com 

mailto:cepicurio218@gmail.com
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diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, que tem suas atividades adequadas 

às suas necessidades educacionais. O CEPI Curió atende uma comunidade com 

aspectos culturais variados. As vagas são suficientes para suprir as demandas da 

comunidade. 

Ao iniciar o ano letivo de 2021 a instituição planeja uma organização 

diferenciada para o período de acolhimento e inserção, pois muitas crianças 

apresentam choro, medo e insegurança por ser o primeiro contato com o ambiente 

escolar. Cabe à equipe escolar acolher as crianças de forma que se sintam seguras e 

protegidas, demonstrando carinho e amor, conforme os eixos do currículo em 

movimento: educar e cuidar, brincar e interagir.  

 

Para a educação de uma criança, é necessário que esta se 
relacione com outro. O educar só é possível na convivência. 
Ninguém se educa sozinho. A criança começa a ser educada 
desde o momento em que é cuidada por alguém (arrisca-se dizer 
que desde sua concepção). A qualidade de tal educação 
dependerá das condições ambientais, do contexto em que se 
insere; mas, dependerá principalmente das condições do(s) 
adulto(s) que a educa(m) e, sem amor, não haverá 
disponibilidade deste(s) em dispensar cuidados e educar. 
(CUNHA, GUIMARÃES & MOURÃO, In: MACEDO, 2008, p. 
143) 

 

Percebe-se que algumas crianças têm a necessidade de um trabalho de 

conscientização de uma alimentação saudável, bons hábitos de higiene pessoal e 

ambiental.  

Com objetivo de conhecer o perfil da comunidade atendida no CEPI no ano de 

2020, proporcionamos a primeira reunião no dia 28 de fevereiro no período vespertino, 

para tratarmos dos seguintes assuntos: Legislação - Organizações Pedagógicas para 

Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, Regimento Interno 

da Instituição, PP da Unidade, Questionário aos pais, Autorização do uso de imagem 

da criança e outros. O questionário foi aplicado à todas as famílias que têm filhos que 

estudam no CEPI- CURIÓ. Recebemos 141 questionários respondidos, os quais 

foram tabulados e cujos resultados foram: 
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 QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA CONTANDO COM 

VOCÊ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       

 

 

 

 

 QUAL O TIPO DE RESIDÊNCIA DA SUA FAMÍLIA? 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o questionário socioeconômico enviado à comunidade escolar 

no primeiro semestre de 2020, 47% das famílias tem como principal responsável pelo 
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sustento da família a mãe, conforme apresenta no gráfico a seguir, sendo crescente 

o número de mães trabalhadoras. 

 

 QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA 

FAMÍLIA? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 QUANTAS PESSOAS ESTÃO TRABALHANDO/EMPREGADAS EM 
SUA FAMÍLIA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ATENDIMENTO PRESTADO PELO CEPI CURIÓ É? 

0

20

40

60

PAI
MÃE

AVÓS
OUTROS

66

45

05

2

SUSTENTO FAMILIAR 

pessoas responsáveis

0

20

40

60

80

NENHUMA
1 PESSOA

2 PESSOAS
3 PESSOAS OU

MAIS

7

64

39

05

PESSOAS EMPREGADAS

PESSOAS EMPREGADAS



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 QUAL É A RENDA MENSAL MÉDIA DE SUA FAMÍLIA? 

 

 

 

 

 QUAL O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL POR 
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 COMO O RESPONSAVEL DECLARA A COR DA CRIANÇA? 

 

 A INSTITUIÇÃO OFERECE CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 
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 SUA FAMÍLIA REALIZA ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER COM 
A CRIANÇA(QUAIS)? 

 

 
 

 VOCÊ PARTICIPA DAS REUNIÕES QUANDO CONVOCADOS? 
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 VOCÊ ENTENDE A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO?. 

 

 

 

 FUNÇÃO SOCIAL. 
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A função social do CEPI Curió consiste em promover o desenvolvimento 

integral da criança, contemplando os aspectos social, cognitivo, emocional, 

psicomotor e o desenvolvimento da linguagem, afim de que se alcance uma 

aprendizagem significativa. A escola  assume o papel juntamente com a família de 

tornar a criança cidadão consciente dos seus direitos, deveres e responsabilidades 

sociais.  

A instituição, conta com o apoio e o trabalho em equipe de todos os 

colaboradores, tendo em vista o desenvolvimento e bem-estar das crianças atendidas, 

procurando promover uma educação de qualidade pautada nos aspectos físicos, 

éticos e atitudinais. A comunidade escolar é composta por professoras, auxiliares de 

educação, crianças e pais. Cada um desses tem uma participação fundamental, citada 

abaixo com atividades e registros.  

De acordo com Abramowiz, 
 

A creche é um espaço de socialização, de vivências e 
interações”. (1995, p.39), ou seja, neste espaço, a criança 
consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, 
transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem 
emoções. Essa qualificação do espaço é que transforma em um 
ambiente. 

 

 

 

O CEPI CURIÓ, seguindo as Diretrizes Pedagógicas, o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil e os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

do Distrito Federal tem como missão adotar como eixos integradores as ações de 

Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, pois entende-se que essas ações são 

indissociáveis do cotidiano infantil  e são elementos basilares do trabalho educativo 

com as crianças de acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, 
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2018, p. 27. 

A nossa prática pedagógica tem como principio tornar a criança protagonista 

da sua aprendizagem, fazendo com que ela possa participar do processo de 

aquisição do conhecimento, sem descartar o que ela já sabe ou conhece tornando-a 

questionadora e participativa.  

Segundo Fillipini (2009), a escola é vista como espaço de vida, acredita no 

potencial das crianças e tem dela uma imagem positiva: “Cada um de nós tem o direito 

de ser protagonista, de ter papel ativo na aprendizagem na relação com os outros. 

Esse é o motor da educação”. 

 

 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. 

   

A Educação Integral tem como princípios: integralidade, intersetorização, 

transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e 

convivência escolar negociada, o que possibilita a ampliação de oportunidades às 

crianças, consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de 

concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo 

de Educação Básica. A adoção da concepção de Educação Integral se dá na 

visibilidade social a grupos e segmentos sociais, cooperando para a mobilidade social 

e a garantia de direitos, contemplando as diversas dimensões da formação humana, 

no comprometimento de diferentes fatores sociais com o direito de aprender, 

reconhecendo os (as) estudantes como sujeitos de direitos e deveres e na busca da 

garantia do acesso e da permanência dos (as) estudantes com sucesso. Princípios 

epistemológicos (unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade e 

contextualização, flexibilização), dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os 

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

flexibilização. Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade 

na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão 

crítica, análise, síntese explicação de conceitos voltados para a construção do 

conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, 

questionamento, dúvida. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo 

tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares. A contextualização dá 
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sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). A flexibilidade curricular dá abertura para a 

atualização e a diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender às novas 

demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos 

críticos e criativos. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas 

dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Na Educação 

Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos 

estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Portanto, fica claro 

que essa etapa da Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, 

componentes curriculares ou áreas do conhecimento. As crianças têm muito a 

aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar 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) que devem 

pautar as propostas pedagógicas para a Educação Infantil:  

Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, 

às diferentes culturas, identidades e singularidades;  

 Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à 

democracia e aos direitos de cidadania;  Currículo em Movimento do Distrito Federal 

– Educação Infantil. 

 Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a 

liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. Esses 

princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo 

com a BNCC (BRASIL, 2017):  

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se 

e partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura 

e às diferenças entre as pessoas; 

 2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
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acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, 

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

relacionais;  

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida 

cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamento próprio;  

4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de 

Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo 

e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a 

partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição 

das artes nas suas diversas manifestações;  

6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao 

construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil. 

 

 

 EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011), 

da qual o Brasil é signatário, estabeleceu o compromisso de os Estados-Parte 

assegurarem às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos 

os níveis e modalidades de educação. Assim, em 2008, o Brasil, para se adequar a 

esse compromisso, publicou a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (BRASIL, 2010b). A partir dessa Política Nacional (BRASIL, 

2010b, p. 9), a Educação Especial no Brasil passou a constituir “um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade 
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e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade 

formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão”. Na 

defesa pela educação inclusiva, Vigotski (2012b), no início do século XX, já defendia 

a ideia de que o desenvolvimento incompleto das pessoas com deficiência se deve ao 

fato não da sua deficiência, mas à exclusão da coletividade. Esse autor 48 Currículo 

em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil abordou a importância da 

colaboração entre pessoas com e sem deficiência, destacando que essa é benéfica 

para ambas. Ainda na luta pela inclusão, Vigotski (2012b) defendeu que a Educação 

Especial deveria superar o estigma do assistencialismo, pois, por muito tempo, esteve 

associada mais ao cuidado do que à educação, sendo vista como uma ação de 

caridade, um favor prestado por algumas instituições. Entretanto, a educação é um 

direito de todas as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é que seja ofertada 

inclusivamente nas instituições de educação coletivas comuns, levando-se em conta 

a diversidade da humanidade.  

 

 O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem 

distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e 

promovendo seu processo de ensino e de aprendizagem, bem como seu 

desenvolvimento global.  

A abordagem do tema da ducação inclusiva remete a inclusão de pessoas com  

necessidades especificas, todavia, convem pensar na educação para incluir  a 

dversidade humana. 

 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 diferença. 
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 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS. 

 

           Proporcionar aos educandos uma educação de qualidade que se baseia 

na busca da integração das diferentes áreas do conhecimento e experiências com 

vista a compreensão critica e reflexiva da realidade em  desenvolver ações 

pedagógicas, no sentido de proporcionar uma aprendizagem  de qualidade através 

dos eixos norteadores,  na perspectiva do brincar, cuidar, educar e interagir num 

ambiente favorável ao processo com respeito à diversidade humana. Essa missão 

esta pautada na qualidade dos direitos,  propondo açõe para que haja efetivação com 

vista a prática pedagógica em concordância com a qualidade de maneira a forma 

cidadoe critico e concientes de seu papel social, como também a parceria da 

comunidade com a escola, sendo esta pareceria essencial no desenvolvimento do 

cidadão que almejamos 

a) Geral 

 O objetivo primordial desta instituição é proporcionar às crianças situações 

prazerosas de descobertas e aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento 

integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social para contribuir 

na formação de cidadãs conscientes de seus direitos e deveres. 

 

 

 

4. OBJETVOS ESPECÍFICOS. 
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 Propiciar um ambiente favorável para contribuir com a formação da criança 

oferecendo condições para que ela possa sentir-se aceita, compreendida, 

independente, estimulando a sociabilidade; 

 Oferecer um ensino de qualidade por meio de uma prática pedagógica 

baseada em atividades lúdicas e criativa que visem o desenvolvimento do educando; 

 Promover assistência pedagógica, nutricional às crianças visando favorecer 

um desenvolvimento infantil harmônico; 

 Incentivar todos à formação integral do educando, envolvendo os aspectos 

cognitivos, emocionais e de sociabilidade; 

 Favorecer o amadurecimento da criança nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual, afetivo, social e perceptivo-motor; 

 Incentivar a participação da família no processo sócio educativo da criança, 

por meio de uma estreita relação dos pais com a equipe técnica do CEPI; 

  Oportunizar e dar condições, nas diferentes etapas da Educação infantil, para 

que todos os sujeitos desenvolvam suas capacidades para formação plena; 

  Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a 

dignidade humana, orientada pelo conhecimento e pela ética; 

  Ensinar com vistas à aprendizagem e aos conhecimentos historicamente 

produzidos e socialmente válidos; 

  Adquirir controle corporal em jogos; 

  Desenvolver a habilidade motora com ludicidade; 

  Assumir a responsabilidade do seu próprio bem-estar; 

  Reconhecer a si e o outro; 

  Utilizar sadiamente as horas de lazer; 

  Adquirir comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal e 

social; 

  Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física; 

  Estimular o respeito a diversidade (diferenças, étnicas, culturais, físicas e 

religiosas); 

  Estimular a vivência de alguns valores como: amor, amizade, cooperação 

respeito entre outros; 
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  Respeitar a diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda e 

colaboração; 

  Observar e explorar a paisagem local; 

  Conhecimento e valorização das diversas paisagens; 

  Conhecer e valorizar os animais da fazenda; 

  Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, 

reutilizar e reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente; 

  Promover o cuidado consciente, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra; 

  Promover desenvolvimento integral por meio de brincadeiras ao ar  livre. 

 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS. 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, 

“[...] 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), exigindo que seja uma prática 

intencional e planejada.  

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera 

as práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como 

vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem e influi na definição 34 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS de todo o percurso 

metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a 

problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da 

prática social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de 
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instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a 

construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003).  

Na Educação Infantil a Perspectiva Histórico-Cultural está voltada para as práticas 

socioculturais que envolvem os princípios, os direitos de aprendizagens e os campos 

de experiência promovendo uma interface entre a cultura da infância e a cultura 

escolar, em uma perspectiva de protagonismo da criança frente aos processos de seu 

desenvolvimento. A valorização da unidade afeto-intelecto da criança e das infâncias 

como sujeito de direito, que tem necessidades próprias, que manifesta opiniões e 

desejos de acordo com o seu contexto social e sua história de vida. As concepções 

teóricas apresentadas a seguir e a perspectiva pedagógico-filosófica da escola nas 

concepções de: (currículo, avaliação, ensino; aprendizagem, educação integral, entre 

outros) em que relatam fatos que falam dessa prática pedagógica, a fim de garantir 

um percurso formativo que assegure a continuidade dos processos de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças. Sabemos que a criança é um sujeito histórico, 

proveniente de uma estrutura social, pertencente a uma cultura que a influência e por 

ela é influenciada. Por isso, a construção do seu conhecimento acontece a partir das 

interações que ela estabelece com as pessoas a sua volta e a brincadeira é a forma 

de expressar e manifestar os seus anseios e desejos. Essa concepção está de acordo 

com o que afirma o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – RECNEI 

(MEC,1998): Diante disso, precisamos considerar que a criança da Educação Infantil 

necessita de um atendimento educacional específico que atenda às suas 

necessidades e respeite as suas singularidades e especificidades. 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 - (2018) 

afirma: O brinquedo e a brincadeira sobressaem por caracterizarem a comunicação 

infantil. Segundo Kishimoto (2010:01), a opção pelo brincar desde o início da 
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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. Com isso, a 

Instituição da Educação Infantil deve ser um espaço acessível à promoção de 

interações harmoniosas qual respeite e acolha as diferentes manifestações culturais, 

as diversidades étnico-raciais, sociais, religiosas e as diferentes opções sexuais. 

Dessa forma, cumprirá o seu papel socializador e propiciará o desenvolvimento da 

identidade das crianças, a partir de atividades significativas, realizadas em situações 

de interação. A avaliação da aprendizagem na Educação Infantil é global, formativa e 

processual, mediante observação direta do desempenho do aluno nas atividades 

propostas. Leva-se em consideração o seu desenvolvimento social, cognitivo afetivo 

sem o objetivo de promover o aluno. A formação dos professores e de todos que 

trabalham com a educação é um direito tanto para educadores quanto para as 

crianças, visto que o profissional da educação que não possui formação adequada 

tem dificuldade em sala de aula. Diante disso a formação é essencial pois aborda 

temas que ajudam o profissional na sua jornada diária de ensino. Segundo Nóvoa 

(1992, pág. 26) “A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços 

de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar o papel de 

formador e de formando. O diálogo entre professores é fundamental para consolidar 

saberes emergentes da prática profissional”. Com isso, percebemos que o profissional 

da educação deve estar sempre procurando novas experiências, pois estas fazem 

com que ele seja um ser crítico e reflexivo, aprendendo a ouvir, pensar, questionar e 

rever permanentemente suas práticas pedagógicas. Educação é a base mais 

importante de qualquer ser humano, para existir uma sociedade mais igualitária e 

justa, é necessário a educação. Esta se resume a tudo, tanto valores, quanto 

conhecimentos científicos. Os valores são importantíssimos para formar cidadãos que 

não são alucinados e manipuladores pela massa dominante da sociedade que tiveram 

uma educação de qualidade que possui argumentos e opinião própria. A educação é 

a esperança de um Brasil melhor, melhora de vida e de condições financeiras para a 

sociedade. De acordo com o filósofo teórico da pedagogia Hubert, “A educação é um 

conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por ser um ser humano em 

outro, normalmente de um adulto em um jovem.'' (1957, pág. 67). Essas ações 
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pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo para que ele possa 

desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, culturais e políticos 

de uma sociedade. 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 em sua essência e 

qualidade é aquela que forma o ser humano em sua integralidade e para sua 

emancipação. Construir uma educação que emancipe e forme em uma perspectiva 

humana que considere suas múltiplas dimensões e necessidades educativas é a 

grande estratégia de melhoria da qualidade de ensino e promoção do sucesso escolar. 

A intenção da política de 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 cuidar, o brincar e a aprendizagem 

na perspectiva da cidadania, da diversidade e do respeito aos direitos humanos. 

Pretende-se oferecer uma educação por inteiro em um turno integral, primando 

quantidade e qualidade educacionais para que nossas crianças tenham oportunidades 

de desenvolvimento dos requisitos necessários para uma vida plena com participação 

ativa e saudável na sociedade. A inclusão escolar ainda é um grande desafio para o 

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

escolas têm se concentrado nas crianças com necessidades especiais, a fim de 

atender suas dificuldades. Uma escola com 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. Visto que a 

educação inclusiva não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam 

dificuldades de aprender, mas todos os demais, o dever de educar inclusivamente é 

de todos que fazem parte do ambiente escolar. Entende-se então, que a inclusão vem 

ganhando a cada dia mais espaço nas escolas, e isso deve ser tratado como 

prioridade na educação do próprio educador, pois agora, mais do que nunca, a 

educação é para todos. Ao se falar de sociedade, pode ser resumida como um sistema 
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de interação humana culturalmente padronizada. Sendo a sociedade um grupo de 

pessoas onde cada um vem de culturas diferentes, é preciso vivermos em harmonia, 

um interagindo com os outros, cada pessoa reconhecendo e fazendo o seu papel de 

tal forma que cada um tenha suas necessidades supridas para um bom 

desenvolvimento social. Há também alguns pensadores que insistem em reforçar a 

oposição entre indivíduo e sociedade, reduzindo com frequência, ao confeito entre 

genético, social ou cultural. Para Emile Durkheim (1999, pág. 14). ‘‘O homem é 

coagido a seguir determinadas regras em cada sociedade, o qual chamou de fatos 

sociais, que são regras exteriores ou anteriores ao indivíduo ''. Já Karl Marx (2007 

pág. 18) afirma que, '' A sociedade sendo heterogenia, é constituída por classes 

sociais que se mantém por meio de ideologias dos que possuem o controle dos meios 

de produção, ou seja, elites ''. Os conteúdos da educação são independentes das 

vontades individuais, são as normas e valores desenvolvidos por uma sociedade, 

grupo social em determinados momentos históricos, que adquirem certa generalidade 

e com isso a natureza própria, tornando-se assim coisas exteriores ao indivíduo. A 

criança só pode conhecer o dever através de seus pais e mestres. É preciso que estes 

sejam para ela a encarnação e a personificação do dever. A educação para os 

clássicos como Durkheim, expressa uma doutrina pedagógica, que se apoia na 

concepção do homem e sociedade. O processo educacional emerge através da 

família, igreja, escola e comunidade. Fundamentalmente, Durkheim, parte do ponto 

de vista que o homem é egoísta, que necessita ser preparado para sua vida na 

sociedade. Sendo assim esse processo é realizado pela família e também pelas 

escolas. O currículo é o projeto que determina os objetivos da educação escolar e 

propõe um plano de ação adequado para a consecução de ditos objetivos. Supõe 

selecionar, de tudo aquilo que é possível ensinar, o que vai se ensinar num entorno 

educativo concreto. O currículo especifica o que, como e quando ensinar, e o que, 

como e quando avaliar. O currículo requer uma organização dos tempos / espaços em 

que a escola vai desenvolver os diferentes conhecimentos e valores que durante a 

construção da sua PPP, forem considerados necessários para a formação dos seus 

alunos. É na construção da PPP que a comunidade escolar (pais, professores, alunos 

e funcionários), debatem, discutem e estabelecem suas concepções de homem, de 

mundo, de sociedade, de conhecimento, de currículo, de avaliação e tantas outras. O 
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currículo é o coração da escola e trouxe um sentido maior de controle tanto ao ensino 

quanto à aprendizagem. A etimologia da palavra ensino, deriva de ensinar, que vem 

do latim “Int signare”, e significa por marcas ou sinais, designar, mostrar coisas. O 

professor quando ensina coloca sua marca no aluno. No ensino tradicional o professor 

é aquele que '' transmite '' o conhecimento, e o aluno é aquele que recebe '' receptor 

'' dos saberes, o aluno é um agente passivo. Na escola moderna está sempre presente 

a relação entre professor (docente), e o aluno (discente) no processo do ensino e 

aprendizado, os saberes são construídos juntos, ou seja, aqui ensinar não é somente 

transferir conhecimentos, mas quando ensinamos somos ensinados a ensinar, ou 

seja, há uma troca de conhecimentos. Para Freire (1996, pág. 32)'' Saber que ensinar 

não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção ''Na Educação Infantil é possível e preciso trabalhar maneiras, 

caminhos diversificados de ensinar. O estilo de ensino está ligado a peculiaridade do 

professor. Em geral, o professor impõe sua personalidade e por isso determina um 

“estilo” na condução da classe. O conhecimento é o processo pelo qual o homem tem 

a possibilidade de interferir na natureza, transformá-la e adaptá-la as suas 

necessidades. No processo ensino aprendizagem o ser humano é capaz de reter na 

memória: usar os elementos (apreendidos) em outras situações: transmitir para outros 

(socializar/mediar) e permitir o aperfeiçoamento e a evolução. Cada indivíduo possui 

uma maneira de adquirir a aprendizagem, uns com mais facilidade e outros com um 

pouco de dificuldade, porém, independentemente de qualquer fator, todo ser humano 

está apto a aprender. A aprendizagem pode ocorrer através de observação, 

experiências, estudo e etc., e sendo assim está ligada a mente (ao raciocínio). Ela 

pode ser adquirida de forma prazerosa, através de brincadeiras, canções, jogos e etc. 

Para se desenvolver, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos 

vínculos que estabelece. Elas têm desejo de estar próximas às pessoas e são capazes 

de interagir a aprender com elas. Dessa forma, a aprendizagem pode acontecer na 

interação com outras pessoas, sejam elas adultas ou crianças. Para Vygostsky (1987, 

p.101), "o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de outra forma, 

seriam impossíveis de acontecer". Mas, embora esta aprendizagem seja importante 

para o desenvolvimento da criança, Vygotsky considera a aprendizagem escolar como 



 

32 

 

essencial, pois através de experiências de aprendizagem compartilhadas, atua-se na 

zona de desenvolvimento proximal, onde as funções ainda não consolidadas passam 

a amadurecer. Essa aprendizagem interativa, onde o professor é um mediador, 

permite que o desenvolvimento avance. Enfim, entendemos que a aprendizagem 

ocorre de forma contínua e gradativa. Também Jean Piaget, principal representante 

da teoria interacionista- construtivista, na tentativa de entender como se dá a 

aprendizagem da criança que o desenvolvimento é o resultado de um processo 

contínuo de trocas entre seres vivos e o ambiente (Currículo da Ed. Infantil, 2010). O 

momento da brincadeira e também das interações é de suma importância para a 

criança, pois possibilita a ela experimentar a sua autonomia e independência perante 

o mundo. É um espaço em que ação ali praticada é de seu domínio e ela age em 

função de sua própria iniciativa. Por isso, brincando a criança interage e entra no 

mundo das aprendizagens concretas. A função do brincar e interagir é tão importante 

e indispensável quanto comer, dormir e falar. É por meio dessa atividade que a criança 

alimenta o seu sistema emocional, psíquico e cognitivo. É urgente a transformação de 

um ambiente de imobilidade, de disciplina imposta, de silêncio, em que são 

aprisionadas as corporeidades e, com ela, a espontaneidade e a criatividade da 

criança na escola em um ambiente que importa construir, a serviço de uma educação 

menos dominadora que penetre no mundo das brincadeiras e dos jogos das crianças, 

visto como um processo de conhecimento e uma linguagem. Através dos jogos e das 

brincadeiras a criança busca entender o mundo e expressar a sua maneira de vê-lo. 

(XAVIER, 2009, p.7) A prática pedagógica da escola está fundamentada em 

aprendizagens significativas que se baseiam no educar e cuidar, brincar e interagir 

visando o desenvolvimento integral da criança, de forma prazerosa, lúdica, crítica e 

criativa e, sobretudo, cidadã. Por isso, estão sendo realizadas diversas atividades que 

envolvem temáticas variadas dentro do trabalho pedagógico com foco em 

aprendizagens diversificadas, como por exemplo, a inclusão de datas comemorativas 

e de projetos voltados para a família e a cultura. Com objetivo de colocar em prática 

os princípios definidos em nossa proposta pedagógica realizaremos atividades 

diversas como: conversa informal sobre o cotidiano para entender a vivência e o 

contexto em que a criança está inserida; incentivo a autonomia discutindo assuntos 

de relevância para a criança; utilização do portfólio para registro escrito das temáticas 
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desenvolvidas no decorrer do ano letivo; contextualização dos projetos a fim de 

embasar as culminâncias nas atividades festivas e culturais; foco em atividades 

lúdicas como massinha de modelar, brinquedos de encaixe, histórias, cantigas, jogos 

e brincadeiras, além de atividades de grafismo para a análise do desenvolvimento do 

desenho infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009) 27, em seu Artigo 4º, definem a criança como: sujeito 

histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 

sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).  Incentivem a curiosidade, a 

exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das 

crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;  Favoreçam a 

imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de 

vários gêneros e formas de expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança; Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação 

e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e 

gêneros textuais orais e escritos; Recriem, em contextos significativos para as 

crianças, relações q quantitativas, medidas formas e orientações de espaço 

temporais;  Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas; Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 

elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar; Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras 

crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidade 

no diálogo e reconhecimento da diversidade; Promovam o relacionamento e a 

interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 

promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão 

da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Além disso, nos 

atentamos ao que orienta o Currículo em Movimento – da Educação Básica Educação 

Infantil – 2018, 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, 
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Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade 

 

 

 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO. 

 

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

consolidação do processo educativo, sobretudo na educação infantil. Para orientar o 

trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação 

educativa devidamente planejada, efetiva e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é 

imprescindível pensar os tempos, os ambientes, os materiais, bem como as rotinas 

que são organizadas nesse contexto educativo. 

A construção da PPP da escola precisa pensar na organização do seu trabalho 

pedagógico com base em seus alunos. Um dos objetivos da PPP é visar a melhoria 

da qualidade do ensino. 

A organização do trabalho pedagógico na educação infantil visa assegurar 

condições e meios para atingir uma finalidade, pois refere-se à formação integral da 

criança e proporciona seu desenvolvimento como um todo. O papel do professor como 

mediador dos diversos conhecimentos é muito importante, suas ações  

instituição e de seus familiares respeitando sempre as diversidades. 

É importante pontuar que a organização do trabalho pedagógico ocorre em dois 

níveis: na escola como um todo, com  a PP e na sala de aula com as ações do 

professor na dinâmica com seus alunos através do planejamento e planos de aula. 

Este trabalho como é mencionado por Libâneo é uma atividade global da organização 

que requer diligência e preparação. 

“O trabalho docente é uma atividade intencional, planejada conscientemente 

visando a atingir objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e 

ordenado”. (LIBÂNEO, 1994, P. 96). 

O plano de ação constitui em trabalho de implementação e avaliação do projeto 

pedagógico da escola onde se discuti as metas e ações de desenvolvimento do 

calendário anual de atividades. Cabe articular a formação continuada da equipe 
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escolar, orientar na elaboração e execução de planos de didáticos adequando mas 

neceidades das crianças. 

Reunião da equipe gestora e pedagógica para elaboração das atividades que 

nortearão a Semana Pedagógica; 

 Encontros para elaboração do plano de ação; 

 Participação ativa nas Semanas Pedagógicas; 

 Elaboração do planejamento semanal; 

 Elaboração do planejamento anual; 

 Implementação da rotina pedagógica; 

 Participação nas reuniões de pais e mestres; 

 Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de classe e 

relatórios; 

 Reservar momentos dos estudos do currículo em movimento; 

 Orientação aos professores em conjunto individual; 

 Realização de palestras e oficinas com os pais dos alunos; 

 Acompanhar o desempenho das atividades através e registros, orientando os 

docentes para a criação de atividades diferenciadas; 

 Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola; 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

 Incentivar e prover condições para viabilização de ações com  leituras, 

musicalidades, brincadeiras,  sustentabilidade e diversidades. 

 Realizar visitas nas salas e aula para acompanhar a dinâmica pedagógica e a 

interação professor - aluno procurando ajuda-los nas dificuldades, caso necessitem; 

 Realização de formação continuada em serviço com os profissionais da 

educação; 

 

A metodologia de ensino adotadas  no início do ano letivo está sendo 

totalmente de forma remota escolhe-se o tema gerador do projeto anual que é 

trabalhado no decorrer do ano em transversalidade com outros projetos menores que 

são desenvolvidos trimestralmente, buscando contemplar os conteúdos e temáticas 

consideradas relevantes dentro de todos os temas. Nestes projetos são trabalhados 

materiais reciclados e sucatas a construção de instrumentos e objetos estimulando a 
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sustentabilidade e o desenvolvimento dos processos simbólicos, isso por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros. O CEPI também trabalha as datas 

comemorativas que não estão nos projetos de forma interdisciplinar.  

A organização curricular do CEPI é separada trimestralmente, e ao final de 

cada acontece à reunião pedagógica onde os pais  serão informados sobre o 

desenvolvimento da criança. As ações são pré-definidas no começo do ano letivo, os 

projetos são pensados de acordo com os eixos estruturantes trabalhados, buscando 

desenvolver as necessidades dos alunos e apresentar ao final os trabalhos 

desenvolvidos para os pais.  

             De acordo com o nosso calendário escolar abaixo: 

 1º Bimestre: 08/03 a 11/005    3º Bimestre: 02/08 a 13/10 

 2º Bimestre: 12/05 a 16/07      4º Bimestre: 14/10 a 22/12 

É essencial que a metodologia seja fundamentada em várias concepções de 

ensino aprendizagem dentro de uma abordagem eclética, pois seguindo essa visão 

abrimos um leque de possibilidades metodológicas que permitem um processo de 

construção do conhecimento significativo. Isso favorece aos educadores e alunos uma 

flexibilidade em atender a subjetividade do ensino e aprendizagem e formamos 

cidadãos críticos e reflexivos, já que buscamos o desenvolvimento integral da criança, 

priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o intelectual ao social e 

ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade. Conforme a Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29.  

Temos como princípio compreender a infância reconhecendo a criança numa 

perspectiva de educação para a cidadania. As ações educativas na Educação Infantil 

devem ser organizadas de forma a desenvolver as competências explorando o 

ambiente relacionado em atividades que envolvam histórias buscando informações e 

confronto de ideias. Portanto os temas e as atividades propostas e abordadas devem 

ser compreendidos com orientações do educador. Observando a definição do plano 

curricular com base no Currículo em Movimento SEEDF/ 2014, a escola adota os eixos 

transversais que são: Educação para a Diversidade, Sustentabilidade, Educação para 

e Direitos Humanos e Educação para Cidadania e os eixos integradores sendo assim 

classificados como Eixos Transversais com base nos Pressupostos Teóricos (pág. 

36): “Possibilitam o acesso dos estudantes aos diferentes referenciais de leitura do 
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mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes 

específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da educação básica.  

O CEPI – CURIÓ  busca desenvolver atividades de ensino aprendizagem 

embasada nos eixos norteadores do Currículo visando promover uma educação de 

qualidade. “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. Nesse sentido o trabalho pedagógico com 

a infância implica considerar esses eixos ensinando a formar opinião, levando em 

consideração a base familiar e valores éticos e sociais.” (BRASIL, 2014, pág. 32). 

Dentro das bases curriculares, o processo de ensino aprendizagem nas turmas de 

berçário acontece compreendendo a importância dos primeiros vínculos afetivos 

construídos. As experiências positivas que as crianças vivenciam propicia o 

desenvolvimento do aluno, auxiliando a construção da autoestima, de forma que 

estarão interagindo e participando das atividades propostas. O objetivo do trabalho 

pedagógico é construir aprendizagens significativas valorizando o brincar, o balbuciar, 

as descobertas diárias auxiliando na construção da identidade de cada aluno.  

Nas turmas do Maternal o processo de desenvolvimento está voltado para o 

reconhecimento de si e dos outros, os alunos estão interessados em descobrir e 

explorar tudo ao seu redor produzindo sons e movimentos. Demonstram equilíbrio e 

flexibilidade participando das atividades de motricidade como correr, pular, subir e 

descer de lugares e obstáculos em constante busca do novo. A metodologia usada no 

CEPI busca alcançar as metas e objetivos propostos neste documento baseando-se 

no Currículo em Movimento da Educação Básica.  

De acordo com circular n.º 15/2021 - SEE/SUPLAV da Secretaria de Educação 

refere as Instituições Educacionais Parceiras. 

 Considerando a Recomendação nº 02/2020 - CEDF, alterada pela Resolução 

nº 01/2021 - CEDF, que dispõe sobre o planejamento pedagógico e administrativo 

para a retomada das atividades presenciais e continuidade das práticas pedagógicas 

remotas que se fizerem necessárias, com o intuito de minimizar o impacto decorrente 

da Pandemia COVID-19; Considerando a Portaria nº 498, de 28 de dezembro de de 

2020, que em seu Art. 1º aprovou os calendários escolares para o ano letivo de 2021, 

onde as aulas podem ser ministradas de forma presencial, híbrida ou remota 
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garantindo o “continuum curricular” do ano letivo de 2020 que se estendeu para o ano 

civil de 2021; Considerando o planejamento de volta às aulas que deve preconizar 

três frentes: o acolhimento; as avaliações diagnósticas para identificar os níveis de 

aprendizagem dos estudantes, e o planejamento de intervenções; a reorganização do 

espaço físico e adoção das medidas de higiene necessárias para evitar a 

contaminação pelo novo Coronavírus, causador da COVID-19; 18/06/2021 SEI/GDF - 

64237015 - 2/3 Considerando a necessidade de retorno presencial com segurança, 

atendendo ao senso coletivo da comunidade escolar; Foi realizada reunião no dia 17 

de junho com a participação do Senhor Secretário de Educação, Leandro Cruz, com 

a participação do Senhor Secretário Executivo da Pasta, Fábio Sousa, representantes 

do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito 

Federal (Sinproep) e do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social 

(Cepas), responsável pelas creches parceiras com o poder público, definiu-se pela 

reabertura das Creches Parceiras ao Governo do Distrito Federal, passando a vigorar 

o Calendário das Instituições Educacionais Parceiras com as seguintes alterações: 

 

Recesso Escolar 21/06 a 

25/06/2021 

Retorno presencial dos(a) Professores(as) para ambientação; 

orientação quanto às medidas sanitárias com inserção de 

atividades na plataforma; bem como para planejamento das 

atividades presenciais. 

28/06 a 

02/07/2021 

(semana letiva) 

Retorno presencial das aulas 05/07/2021 

2º bimestre 2021 12/05 a 

30/07/2021 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comprometida com a 

segurança física e emocional de toda comunidade escolar, vem desenvolvendo, no 

presente momento, inúmeras estratégias destinadas à segurança do retorno às 

atividades presenciais, por meio da proposição de novas formas de convívio social e 

da ressignificação do “tempo escola”. Pensando nisso, e com esteio no Decreto nº 

40.939, de 2 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
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emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo 

Coronavírus, e no disposto no Plano de Contingência, da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal (SES/DF), foi construído este documento, Guia de 

orientações de retorno às atividades presenciais nas Instituições Educacionais 

Parceiras- IEPS que ofertam Educação Infantil.  

 

 MATERIAIS. 

 

Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, 

brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, 

tintas, madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser 

recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, artesanais, de uso individual e ou coletivo, 

sonoros, visuais, riscantes e ou manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e 

texturas, com diferentes propriedades. Entretanto, a intencionalidade pedagógica não 

pode ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de transformar e criar por meio 

desses materiais no contexto educativo. 

Vale destacar que as crianças produzem cultura e são produto dela, de modo 

que a interpretação e releitura que fazem do mundo e das coisas que estão a sua 

volta revertem-se em possibilidades de novos conhecimentos e aprendizagens 

(Curriculo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil P. 33). 

 

 

 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE. 

 

Os ambientes da educação infantil têm como centro a criança e precisam ser 

organizados em função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário 

adequado.  É interessante que os ambientes, sejam dentro dos espaços da instituição 

de educação infantil ou fora de seus muros, permitam explorações individuais, 

grupais, simultâneas, livres e ou dirigidas pelos profissionais da educação, não 

limitando a intencionalidade das atividades propostas. Vale ressaltar que nesse 

momento de pandemia onde o trabalho está sendo desenvolvido de forma remota, os 
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profissionais estão em salas virtuais em seus lares e as aprendizagens das crianças 

estão sendo complementadas com as famílias dentro dos seus lares 

É importante que as crianças vivenciem experiências diversificadas em 

espaços que disponibilizem uma variedade de atividades, percebendo os formatos, 

cores, texturas, odores, dentre outros aspectos que podem ser sentidos e 

compartilhados entre as crianças (Curriculo em Movimento da Educação Básica: 

Educação Infantil P. 34). 

 

 TEMPOS. 

 

Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que 

lidam com duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer 

planos e elaborar sua noção de tempo. Neste espaço, cabe uma breve consideração 

sobre as possíveis denominações que um currículo pode comportar em relação à 

organização do trabalho pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, 

vivências, entre outras. O importante é que essas estratégias sejam passíveis de 

atribuição de sentido por parte das crianças, e não sirvam apenas para mantê-las 

ocupadas ou controladas, afastando-as das experiências de vivenciar seu 

protagonismo infantil no processo educativo. 

 

 

 

 ESTRUTURANDO O TEMPO. 

 Com brincadeiras que desenvolvem e o que chama mais atenção; 

 Possibilitar envolvimento das crianças em sua construção; 

 Atividades planejadas sempre com a participação das crianças; 

 Momentos diferenciados; 

 Atenção redobrada em todas as suas necessidades. 

 

Além disso, é importante considerar as necessidades e interesses das próprias 

crianças, ou seja, o tempo destinado as atividades precisam ser organizado a partir 

de suas manifestações, isso em relação às brincadeiras, de seus momentos de 
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descanso e de outras questões que permeiam a organização do trabalho pedagógico 

no contexto da educação infantil (Curriculo em Movimento da Educação Básica: 

Educação Infantil p. 34). 

 

 ROTINA. 

 

É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem 

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

clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira 

livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina da 

turma, o professor deve considerar os elementos: materiais, espaços e tempo, bem 

como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à 

realidade das crianças. 

A rotina pode ser o caminho para evitar atividades esvaziadas de sentido, 

rituais repetitivos, reprodução de regras e fazerem automatizados. Para tanto, é 

fundamental que a rotina seja dinâmica e flexível. BARBOSA (2006) aponta que a 

rotina inflexível e desinteressante pode vir a ser “uma tecnologia de alienação” se não 

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

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

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

coletivo infantil diário e, concomitantemente, espelha a proposta pedagógica da 

instituição de educação infantil. Ela é capaz ainda de apresentar quais as concepções 

de educação, de criança e de infância que se materializam no cotidiano educativo. 

Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 

aprendizagens, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o movimento 

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

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

porque contém elementos que devem proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento 

integral da criança. 

No caso da jornada em tempo integral, sugere-se que, no período da manhã, 

sejam incluídas atividades físicas, observando o tempo e a intensidade de calor ou 

frio. Já no período da tarde, podem ocorrer atividades como sono, ou repouso e banho, 
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ou seja, práticas sociais que envolvem as necessidades vitais dos seres humanos. É 

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

isso em contextos de educação infantil de tempo integral ou parcial. 

Vale destacar que as ações da rotina devem se pautar nas necessidades das 

crianças, e não nas relações de trabalho dos adultos. Os horários de lanche, almoço, 

limpeza das salas, funcionamento da cozinha, ou seja, as atividades relacionadas as 

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

crianças querem ou propõem outros elementos que transgridam as formalidades da 

rotina, das jornadas integrais ou parciais, dos momentos instituídos pelos profissionais 

da educação, sejam no sono, na alimentação, na higiene, na “hora da atividade”, nas 

brincadeiras, entre outros. 

A partir da observação, é possível detectar como as crianças vivem o cotidiano 

da instituição de educação infantil. Esses sinais das crianças ajudam a apontar 

possibilidade que não se limitam as rotinas formalizadas e ainda oferecem subsídios 

para fazer à tona a valorização da infância em suas relações e práticas. Cresce a 

relevância de um planejamento cuidadoso, flexível, reflexivo que minimize o perigo da 

rotina ser monótona, distante e vazia de sentido para as crianças e até para os 

profissionais da educação (Curriculo em Movimento da Educação Básica: Educação 

Infantil P. 34 e 35). 

 

 

 

 ESPAÇO DE INTERAÇÃO VIRTUAL. 

 

Já era previsto o uso das tenólogias na educação, porém devido a Covid-19 

teve que ser adaptado de uma forma repentina e célere o ensino remoto para 

educação e toda sociedade. De maneira rápida seguimos as determinações do 

governo do Distrito Federal e da Secretária de Educação, fechando as portas físicas 

das escolas abrindo um novo mundo de educação/aprendizagem não presencial e 

para dar-se continuidade ao aprendizado foi planejado da seguinte forma: Acesso as 

plataformas digitais como whatsApp, facebook , instagram, youtuber,  google 
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classrom, google meet e os matériais impressos, em casos de impossibilidade de 

acesso aos meios remotos. 

 

 DATAS COMEMORATIVAS. 

 

A exploração das datas, festejos, eventos comemorativos no calendário da 

educação infantil está bastante naturalizada em suas instituições educativas. 

Entretanto, tal fato não pode obscurecer a necessidade de reflexão acerca dessa 

realidade. Nesse sentido, ao propor celebração de datas comemorativas no calendário 

letivo, é importante que, coletivamente, os profissionais da educação reflitam a 

respeito disso, respondendo questões como: 

 Por que a instituição de educação infantil acredita ser válida a mobilização de 

equipes para celebrar esta ou aquela data específica? 

 Por que é necessário realizar atividades acerca das datas comemorativas, todos os 

anos, com poucas variações em torno do mesmo tema? 

 As atividades relacionadas a temática ampliam o campo de conhecimento das 

crianças? Em que sentido? 

 As atividades forma escolhidas pelo coletivo da instituição educativa, pela família e 

ou responsável ou pelas crianças? 

 Os sentidos e as aprendizagens infantis são levados em consideração? 

 O trabalho desenvolvido em torno das datas está articulado com os objetivos 

relacionados a aprendizagens?  Constam na proposta pedagógica da instituição 

educativa? 

 As crianças são submetidas, ao longo dos anos, as mesmas atividades, ações e 

explicações? 

 Considera-se as idades das crianças, seus interesses e capacidades ao se eleger 

as datas comemorativas? 

 São feitas diferentes abordagens para diferentes faixas etárias? 

 Interrompem-se trabalhos em andamentos para incluir datas comemorativas? 

 Quais são os critérios para a escolha das datas comemorativas? Algumas são mais 

enfatizadas que as outras? Por quê? 
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 Os conteúdos e as atividades comemorativas são problematizados pelos adultos e 

pelas crianças? 

 Como são tratados os aspectos culturais dessas datas comemorativas? Sob qual 

enfoque? Com qual aprofundamento? 

 Quais valores, conceitos, ideologias atravessam essas celebrações? 

 

As datas comemorativas são datas que relembram eventos históricos e 

culturais e também podem fazer parte do costume ou da tradição de um povo. Essas 

datas estão presentes praticamente em todas as propostas pedagógicas das 

instituições de educação infantil quando são transformados em temas para serem 

abordados em projetos, estudos ou eventos. 

Coletivamente, promover a crítica e a reflexão em torno das datas 

comemorativas auxilia na problematização de experiências curriculares. O que 

importa é tornar datas e festas carregadas de sentidos para as crianças, colocando, 

como centro do planejamento curricular, as aprendizagens dos estudantes, seu 

desenvolvimento e sua cidadania (Curriculo em Movimento da Educação Básica: 

Educação Infantil P. 36). 

 

 

 

 

 

 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR É FEITA DA SEGUINTE FORMA:  
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Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses e crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses. 

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 creche com atividades diversificadas como: 

atividades pessoais, dirigidas e livres; sono; banho, alimentação, anfiteatro, pátio e 

parque de areia.  

A rotina acontece conforme a tabela a seguir: 

 

 

Atividades de rotina Descrição 

Entrada 

As crianças do Berçário I e II são levadas pelos pais até a sala 

de aula. No período de adaptação os pais deixam seus filhos nas 

salas de aula. A partir do período de adaptação as crianças são 

recebidas no pátio,   entram sozinhas e são acolhidas pelas 

monitoras e professoras no Hall de entrada. O café  da manhã é 

servido dentro de sala de aula. 

Roda de conversa 

As professoras fazem as acolhidas no pátio da instituição onde 

elas cantam, contam histórias, fazem teatro e outras atividades. 

Em seguida retornam para suas salas para realizarem os 

combinados de sala: Quantos somos? Como está o tempo? 

(Calendário e a socialização das crianças). 

Atividades no pátio 

Acontecem as brincadeiras livres e dirigidas, no matutino com as 

professoras regentes de 30h e 40h. Após acontece a  

coordenação pedagógica das professoras de 30h de 13h às 14 

horas e  no vespertino as professoras de 40 horas permanecem 

nas salas em regência até 16h   quando saem para 1 hora de 

coordenação pedagógica deixando a turma sobre a 

responsabilidade da monitora que desenvolve uma atividade 

mencionada no plano de aula vespertino. 

Brincadeiras livres 

Conforme escala, as professoras e monitoras, uma vez por 

semana acompanham suas crianças para o parquinho de areia  

portando brinquedos de plásticos,  exceto os Berçários I e II que 

tem atividades diferenciadas conforme idade. 

Parque 
Conforme a escala e a organização da instituição, uma vez na 

semana, cada professora tem o seu horário para ir ao parque de 
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brinquedos, podendo haver alteração. Exceto os Berçários I e II 

que tem atividades diferenciadas conforme idade. 

Vídeo 

Conforme a escala e a organização da instituição uma vez na 

semana cada professora tem o seu horário para ir ao vídeo. 

Podendo haver alteração.  

 

Casa de boneca 

A casa de boneca fica no pátio onde as crianças tem fácil acesso, 

nos momentos das brincadeiras livres elas tem autonomia para 

escolher como querem brincar. São utilizadas, também, para 

apresentações teatrais conforme os planejamentos. 

Contação de 

histórias 

Acontecem todos os dias dentro e fora de sala de aula conforme 

os planejamentos de cada professor regente. Toda sexta-feira 

acontece a hora cívica e o dia de trazer o brinquedo de casa. 

Brincadeiras 

dirigidas 

Conforme o plano de aula, cada professora desenvolve 

brincadeiras de acordo com a turma e suas necessidades. 

Acontecem geralmente no pátio, na área externa, solário e na 

área verde. E no período vespertino as brincadeiras são 

orientadas pelas monitoras, exceto as professoras de 40 horas, 

pois as mesmas permanecem nas salas em regência até 15h 45 

min, quando saem para uma hora de coordenação pedagógica, 

deixando a turma sobre a responsabilidade da monitora que 

desenvolve as brincadeiras mencionadas no Relatório das 

Atividades Desenvolvidas no Vespertino. 

Atividades corporais 

As professoras desenvolvem atividades de circuito, 

psicomotricidade, lateralidade, coordenação motora fina e 

grossa, equilíbrio corporal e espacial e outras no período 

matutino e as monitoras no período vespertino exceto as 

professoras de 40 horas, pois as mesmas permanecem nas salas 

em regência até 15h 45 min quando saem para uma hora de 

coordenação pedagógica, deixando a turma sobre a 

responsabilidade da monitora que desenvolve as atividades 

corporais mencionadas no Relatório das Atividades 

Desenvolvidas no Vespertino.  

Atividades musicais 

Diariamente os professores desenvolvem atividades 

relacionadas às músicas dentro e fora de sala de aula. Pela 

manhã, as atividades são direcionadas pelas professoras e no 

período vespertino quando saem para hora de coordenação 

pedagógica a turminha ficam sobre a responsabilidade das 

monitora que desenvolve a atividade mencionada pelas 

professoras. 
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É ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade para 

identificar as relações que existem entre os objetivos de aprendijagem e das situações 

das aprendizagens com os contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer 

uma relação ativa entre a criança 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 das monitoras e pedagogas, bem como a equipe gestora, em 

todas as turmas, a escola 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 monitoras que colaboram ativamente com 

a qualificação do trabalho pedagógico. 

As atividades propostas na unidade educativa são discutidas em Coordenações 

Pedagógicas com a equipe de professoras e gestoras. Em alguns momentos, nas 

atividades livres, as crianças são consultadas sobre o que desejam fazer. Para isso, 

é necessário que o ambiente, em termos de matérias e espaços, dê condições. As 

crianças participam da organização das atividades em um planejamento de festa, por 

exemplo, pois se trata de uma atividade coletiva que pode ser organizada junto com 

as crianças. O mesmo pode ser feito em relação a um passeio, uma visita fora da 

instituição, dentre outros. 

É possível organizar, no CEPI, brincadeiras e músicas que envolvem questões 

de higiene e alimentação. O sono é outro fator relevante para a saúde da criança, mas 

o ideal é que sejam ofertadas outras opções de atividades para as crianças que não 

querem ou não conseguem dormir. O momento do banho é especial para a criança 

na escola. No berçário devemos cuidar da temperatura da água, arrumar as roupas 

antecipadamente e escolher os brinquedos para entreter a criança antes, durante e 

após o banho. No maternal é ofertada o banho como rotina e alguns momentos como 

diversão através de banho de piscina e mangueira, quando as condições climáticas 

assim permitirem. As refeições são servidas em temperatura adequada para as 

crianças, sendo cinco refeições ao dia, (café da manhã, lanche, almoço, lanche da 

tarde e o jantar). Os cardápios são separados de acordo com as faixas etárias das 

crianças. 
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As atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou poucas 

crianças, procurando chamar a atenção para algum elemento novo do ambiente, como 

uma figura, uma brincadeira com som etc. No momento em que as crianças aprendem 

a andar é relevante realizar passeios pelo CEPI. O adulto deve coordenar inúmeras 

atividades com as crianças, a partir de certa idade, tais como: contar histórias, fazer 

teatro com fantoches, ensinar músicas e brincadeiras de roda, brincar de esconde-

esconde, pique-pega, etc. O interessante é propor atividades à criança e deixá-la 

segura para escolher a forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, confiar 

na criança, na sua capacidade de ação e na liberdade que tem para expressar seus 

sentimentos. 

As atividades livres devem fazer parte da programação diária de todos os 

grupos de crianças, desde o berçário até a turma dos maternais. Cabe às professoras 

organizar espaços e momentos para que as crianças, livremente, explorem o 

ambiente e escolham suas atividades específicas, mas é interessante intervir e 

participar das brincadeiras, quando assim for necessário. 

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: 

 

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. 

Secretário Escolar: Desenvolver atividades na área administrativa, dando 

suporte às atividades da instituição. 

Professor: Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar, cuidar e do 

brincar e interagir nas atividades desenvolvidas na instituição; planejar, seja 

individualmente ou coletivamente, todo o trabalho intencionalmente pedagógico a ser 
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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. 

Zeladora: Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, 

pátios, instalações sanitárias, áreas verdes e demais dependências das entidades e 

equipamentos sob sua responsabilidade. 

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

pessoas que eventualmente circulem em locais inadequados. 

Auxiliar Administrativo: Desenvolver atividades na área administrativa dando 

suporte as atividades da instituição; atender ao público em geral; participar de 

programa de treinamento, quando convocado; executar outras atividades compatíveis 

com sua função, sempre que se fizer necessário. 

 

 RELAÇÃO DO QUANTITATIVO QUE COMPÕEM O CEPI CÚRIO 

POR FUNÇÃO SÃO: 



 

50 

 

Presidente: 01 

Diretora: 01 

Coordenadora: 01 

Secretária escolar: 01 

Menor aprendiz: 02 

Professoras: 09 

Monitoras: 15 

Porteiro: 02 

Nutricionista: 01 

Cozinheira: 01 

Auxiliar de cozinha: 02 

Auxiliares de serviços gerais: 02 

Agente patrimonial: 02 

Auxiliar Administrativo: 01 

 

 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

 

A avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão em processo de consolidação. 

Objetiva, portanto, cotejar a educação ofertada e os parâmetros indicadores de 

qualidade. Nesse sentido, a qualidade, embora seja um termo polissêmico, pode 

encontrar amparo se for negociada entre os envolvidos (BONDIOLI, 2004). 

Será realizada principalmente pela observação sistemática, registro das 

atividades, fichas, questionários, relatórios, conselho de classe, interações online e 

atividades impressas  (exposições das produções feitas trimestralmente).   

Também são realizadas palestras, reuniões e encontros com familiares nos 

dias letivos temáticos de acordo como o calendário escolar proposto pela SEEDF. É 

disponibilizado duas vezes ao ano um  questionário para verificar o nível de satisfação 

sobre a forma e como o trabalho está sendo realizado pela instituição Curió, no qual 

é verificado se as expectativas da família estão sendo ou não atendidas e quais são 

as sugestões viáveis para a melhoria dos serviços educacionais prestados. 
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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. 

Nos momentos de planejamento e coordenações pedagógicas, buscamos 

sempre refletir sobre as nossas práticas, a fim de evidenciar ações de sucesso e 

reorganizar as ações que precisam ser melhoradas, visando à promoção de uma 

educação de qualidade, pois avaliar é acompanhar a formação da aprendizagem do 

educando, é o cuidar, interagir de uma forma lúdica para que o educando aprenda.  

(CHATEAU, 1987, p.4). 

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

forma remota, 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. 

 

 

 

 

 

 PRÁTICAS AVALIATIVAS DA UNIDADE ESCOLAR NO ENSINO 

REMOTO. 

 

A ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se no sentido de compreender os 

processos, e não os produtos das atividades. Assim, por meio das brincadeiras 

e interações, os profissionais da educação acompanham como as crianças 

recepcionam suas propostas e como se apropriam do patrimônio cultural da 

humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como desenvolvem a 
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criatividade, a imaginação, as experimentações e vivências e o fazem não para 

atribuir notas ou atestar fracassos ou avanços, mas para, de acordo com 

Vigotski (2012a), atuar na zona de desenvolvimento iminente, a fim de 

colaborar com o desenvolvimento de novas formações nas crianças. 

Avaliação no ensino remoto ocorre  da seguinte forma: 

 

Conselho de Classe: Os conselhos de classe acontecem normalmente ao final 

de cada trimestre e têm o objetivo de possibilitar aos professores e às equipes 

pedagógicas conversas sobre o desempenho de suas turmas, abordar sobre 

práticas pedagógicas e novas metodologias a serem aplicadas em suas salas. 

Neste ano, devido à pandemia do Covid-19 e ao isolamento social, as reuniões 

foram realizadas de uma maneira diferente - todas on-line. 

 

Reuniões com  a Comunidade Escolar: As famílias estão sendo alcançadas 

por comunicado virtual , vídeos compartilhados, reuniões pelo google meet, 

lives e rodas de conversas. 

 

Orientação Nutricional: Valor nutricional dos alimentos e Laudos. 

Questionários:  

Os questionários estão realizados de forma remota pelo formulário google form. 

Palestras: São realizadas pelo canal do youtuber, google meet, pelo canal 

virtual CRE de Santa Maria. 

 

Instrumentos Avaliativos: Atividades da plataforma online com fotos e vídeos, 

Atividades impressas, interação online, caderno de ocorrência. 

 

 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR. 

 

A organização curricular está embasada, tendo como eixo integrador da 

educação infantil, Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Os componentes curriculares 

fundamentados no Currículo em Movimento são desenvolvidos por experiências 

voltadas para o conhecimento de mundo, englobando os campos de experiência: o 

eu, o outro, e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, 
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fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

 De acordo com o planejamento curricular a criança é o 0sujeito de direitos que 

é portador de teorias, saberes; que pensa sobre o mundo e atribui sentido a ele a 

partir do que lhe é oferecido: uma criança que não passa incólume as propostas que 

vivencia desde sua chegada até a saída da instituição.  

No que diz respeito à função sociopolítica e pedagógica, as DCNEIs (2009), 

reconhece a importância da Educação Infantil como espaço pedagógico, que 

proporciona às crianças o desenvolvimento pleno, sobretudo no que tange aos direitos 

civis, humanos e sociais. Isso significa, finalmente, considerar as creches e pré-

escolas na produção de novas formas de sociabilidade e de subjetividades 

comprometidas com a democracia e a cidadania, com a dignidade da pessoa humana, 

com o reconhecimento da necessidade de defesa do meio ambiente e com o 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de 

gênero, regional, linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade. Sobre a 

elaboração do currículo as DCNEIs (2009) orientam que: Art. 3º O currículo da 

Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

144 patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico, de modo a 

promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.  

O trabalho do coordenador pedagógico acontece de forma dinamizada e 

cooperada entre os profissionais por discussão da teoria e a prática, criando 

mecanismos que favoreçam essa articulação nos momentos de estudos e 

planejamentos. 

É importante afirmar que as ações realizadas em nosso planejamento 

curricular, às faixas etárias, fases de desenvolvimento e turmas onde a criança está 

matriculada, sempre respeitam o desenvolvimento individual do estudante embasado 

no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil. 
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 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA. 

 

A referida Proposta Pedagógica apresenta os seguintes planos de ação para sua implementação: 

- Gestão Pedagógica; 

- Gestão Participativa 

- Gestão de Pessoas; 

- Gestão Financeira; 

- Gestão Administrativa. 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

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, 
Coordenação 
Pedagógica, 
Orientação 
Educacional e 
Professores 
 

 

 

• 12 meses. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Contribuir para uma 
ação articulada de 

• Uma escola que 
de fato atue 

• Reunião geral para 
esclarecimento e 

• Processual e 
contínua. 

• Gestores, 
professores, 

• 12 meses. 
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todos envolvidos com 

a realidade da escola. 

 

democraticamente, 
considerando a 
garantia de 
participação 
coletiva, 
valorizando os 
profissionais da 
educação, suas 
ideias e projetos 
de modo que 
todos passem a 
ser co-gestores. 

sugestões, contribuindo 
para a construção do 
PPP participação no 
programa nacional  
segurança alimentar e 
nutricional SESC Mesa 
Brasil.  

monitores e 
comunidade 
escolar. 
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                                                                                   GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Administração da 
verba repassada 
pela SSEDF com 
responsabilidade e 
transparência de 
acordo com as 
regras da prestação 
de contas. 

• Acompanhamento 
da utilização dos 
recursos 
repassados a 
Instituição. 

• Assessorar na 
aplicação de 
recursos, 
controlando 
entradas e saídas 
financeira. 

 Observação 
constante nas 

• Processual e 
contínua. 

• Contador e auxiliar 
administrativo, 
diretor e gestor 
financeiro. 

• 12 meses. Por 
meio do 
recebimento de 
notas e da 
prestação de contas 
junto ao gestor. 

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. 

• 12 meses 
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Organizar e 
redistribuir as 
finanças de acordo 
com as 
necessidades da 
escola. 

metas 
estabelecida e no 
Plano de trabalho. 

 Elaboração de 
controle de gastos 
por metas. 

 

 

 

 

                                                                                     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. 
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  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO.  

O acompanhamento e a avaliação da PPP pressupõem reflexão com base em 

dados  “[...]  concretos  sobre  como  a  escola  organiza-se  para  colocar  em  ação  

seu  Projeto  Político-Pedagógico”  (NEVES,  1996,  p.  32). A PPP será avaliada 

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.  

Em relação à avaliação do projeto formal entre pais e funcionários, é realizado 

nas reuniões questionário subjetivo e anônimo, que deixa o avaliador seguro para 

trazer pontos positivos e negativos 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. 

A pesquisa de satisfação acontece no final do ano através de questionários 

para os pais e/ou responsáveis sendo colocadas as respostas diretamente na urna e 

levado para a mantenedora para avaliação e posteriormente são analisadas as 

estratégias de mudanças e pautas para melhorar os atendimentos e infraestruturas, 

imediatos ou próximos, dentro da nossa instituição. Nesse sentido, a instituição 

entende que as etapas de acompanhamento, controle e avaliação da PPP envolvem 

momentos destinados a essa reflexão das ações, práticas e concepções contidas 

neste documento. 

           A avaliação institucional se dá entre pais e funcionários e é realizada de forma 

subjetiva e anônima. O acompanhamento, controle e avaliação do PPP dar-se-á 

durante as coordenações coletivas, reuniões de pais, conselho escolar, entre outros 

encontros que forem necessários para avaliar se os objetivos estão sendo alcançados 

e se é necessário estabelecer novas estratégias e metas. Esta avaliação é 

considerada como uma atividade de grande importância no processo de ensino-

aprendizagem, proporcionando aos profissionais uma interação entre toda a 

comunidade escolar, descobrindo informações necessárias para a busca constante 

pela melhoria na educação prestada no decorrer do ano letivo.
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 PROJETOS ESPECÍFICOS . 

PROJETOS E AÇÕES DE 2021. 

PROJETOS  

PLANEJAMENTOS 

AÇÕES. 

JUSTIFICATIVA. OBJETIVO. 

Projeto Acolhimento e Inserção 
(Apresentação dos espaços 

 Teatro, contação de histórias 

 Brincadeiras diversas, musicalização 

 Pintura de rosto, Cine pipoca, 
Brincadeiras no parque 

 apresentação do  de funcionários, 
normas internas  

Os primeiros dias na escola geram 
expectativas,ansiedade,insegurança,angústia,medos 
e dúvidas em pais,crianças e equipe escolar. 
Considerando esse momento muito importante é 
fundamental desenvolver um trabalho que facilite o 
acolhimento  do ambiente familiar ao ambiente escolar 
dia após dia, ela vai criando um vínculo com os 
educadores, colegas e atividades, sentindo ser cada 
vez mais segura. Sendo assim Pensando e planejando 
atividades que garante uma inserção 
gradativa,envolvendo todos em um ambiente afetivo e 
acolhedor. 

 Perceber limites e regras nas relações 
interpessoais. (Currículo em Movimento, 
p.65) 

 Interagir com as crianças de diferentes 
faixas etárias e com adultos em atividades 
de locomoção. (p.74) 

 Expressar seus próprios traços usando 
diferentes materiais(tinta, areia,dentre 
outros) (p.88). 

Projeto semestral: Sustentabilidade   
Este projeto visa ajudar na 
conscientização das crianças  de 
novos saberes em relação a 
preservação, economia, reutilização, 
hábitos alimentares saudáveis, 
espaços geográficos , cultura e lazer 
mostrando o consumo consciente 
dentro e fora da instituição de ensino. 

O Trabalho com o tema ‘’ Sustentabilidade’’ que se 
propõe aqui, deverá apresentar para as crianças uma 
nova visão de mundo que amplia seus conhecimentos 
envolvendo possibilidades de novas experiencias. 
Conscientizar sobre os benefícios do ir e do vir, dos 
direitos e deveres, boa alimentação, a importância de 
reciclar e reutilizar, cultura, lazer e  espaços 
geográficos e  fazer a  coleta seletiva correta para a 
preservação do meio ambiente,  

 Proporcionar o conhecimento e a 
conscientização acerca do tema. 

 Envolver a criança no meio ambiente e 
desenvolver a construção de suas atitudes 

 A preservação com o desenvolvimento 
sustentável. 
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Projeto ( Anual): Projeto 
Alimentação na Educação Infantil: 
mais que cuidar, educar, brincar e 
interagir  
- Contação de história:  O 

sanduíche da dona Maricota 

(ensino remoto); 

- Culinária sem fogão (festival de 

sucos, salada de frutas); 

- Dramatização lúdica sobre auto-

servimento na escola(como se 

comportar e escolher os alimentos, 

a forma correta de pegar nos 

utensílios /talher e prato); 

- Piquenique (quais alimentos 

escolher na hora, para montagem 

de um passeio ao ar livre) - 

enfatizando os alimentos 

saudáveis; 

- Pratos saudáveis (como montar / 

recorte de imagens); 

Contemplarmos à alimentação como um produto 
cultural ,carregado de significados.A reflexão sobre 
nossa prática, embasada teoricamente, nos levou a 
rever aquilo que visualizamos sobre alimentação 
numa instituição de educação infantil, buscando  
desenvolver atividades pedagógicas pertinentes 
dentro do  cardápio para conscientizar as crianças e 
pais sobre os cuidados com as escolha, o preparo e 
a oferta dos alimentos, que contribuem de maneira 
significativa para o rendimento escolar e 
desenvolvimento biopsicossocial.A alimentação é 
usada culturalmente para facilitar as relações 
humanas e a partir dessa concepção, o “comer” 
resulta para a criança no CEPI não apenas “nutrir-se” 
durante seu período de permanência, mas também 
em participar do processo de conhecer e aprender o 
mundo. A coordenação motora do ato de manipular 
os utensílios, entre outras, são habilidades que a 
criança pequena vai adquirindo juntamente com os 
elementos da cultura na qual está inserida.A 
alimentação é carregada de emoções, tais como: 
dependência, solidariedade, carinho, ansiedade, 
medo, aconchego, impaciência, frustração, 
saciedade, raiva, amor, etc., portanto, deve ser 
planejada com um  objetivo. 
Transformar o caráter do Self-Service no momento 
das refeições em algo prazeroso para as crianças, 
contribuindo assim, aceitação dos alimentos pela 
mesma. 

 

 Despertar na criança o interesse por uma 
alimentação saudável, promovendo a 
escolha e o consumo de alimentos em 
forma de  auto-servimento, 
conscientizando a sua contribuição na 
promoção da saúde de forma atraente, 
lúdica e educativa. 
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- Musicalidade infantil com tema 

alimentação. 

 
 

Projeto Desfralde  
Conversas informais passo a passo 
a serem seguidas e acompanhadas 
no processo desfralde,  confecção 
do mural tchau tchau fraldinha. 
Musicas e contação de historia. 
  

Aprender a usar o banheiro é um processo composto 
de diversas etapas, a criança pode levar alguns dias 
ou alguns meses para aprender. 
Os educadores tem em mãos ajudar a criança na 
construção de sua autonomia e independência para 
retirar o uso das fraldas.  

 Fazer com que a criança aprenda a usar o 
banheiro com autonomia. 

 Participar colaborativamente das 
atividades de higiene pessoal(pag:99) 

 Experimentar atividades que envolvam 
sensações táteis e percepção das partes 
do próprio corpo.(pag:71) 

Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção da 
Educação Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais 
Especiais (Lei Distrital nº 
5.714/2016). 
Musicalização: A diferença é o que 
nos une; Teatro com as professoras, 
Turma da Monica, inclusão 
Roda de conversa. 
Desfile com os alunos 
Tapete sensorial 
Brincadeira de cabra cega 

 
A semana vem como objetivo de abordar a importância 
do respeito às diferenças na escola mais inclusiva, 
Com figuras de pessoas diferentes como cor, nome, 
estatura, problemas físicos ou mentais, entre outros. 
Ser diferente é normal cada um é o que é.  

 Entender que todos têm direito à vida,ao 
lazer e, principalmente , à 
educação,respeitando as diferenças 
existentes  entre as pessoas. 

 Expressar musicalmente de modo livre e 
direcionado(pag:81) 

 Observar diversas imagens por meio de 
fotografia. 
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Semana da Conscientização do uso 
sustentavel da água ( Lei Distrital 
nº5.243/2013). 
A importância da água na 
sustentabilidade 
 
Contação dee historia 
Experimento 
Brincadeiras 
Confecção de mural. 
Apresentação das professoras com 
a música A água- Cristina Mel 
Apresentação com as crianças 

 
Diante dessa problemática cada vez mais atual e 
evidente (visto que muitas regiões tem 
experimentado secas e falta d’água), elaboramos 
este projeto pedagógico.  

 Conhecer ações relacionadas ao consumo 
sustentavel (economia de matéria prima, 
água e energia) e atitudes como reduzir, 
reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas 
de cuidado com o meio ambiente. 
(Currículo em Movimento, p.99) 

IX Plenarinha da Educação Infantil: 
Musicalidade das infâncias: de lá, 
de cá, de todo lugar 
Interação e brincadeiras ouvindo, 
apreciando, cantando, dançando e 
aprendendo os seus significados.  
Trazem consigo experiências e 
vivências provenientes de suas 
relações nos diversos grupos 
sociais. 
-Dramatizações 
- Confecções de instrumentos e 
personagens da música 
- Sacola musical 
- Confecção do livro de cantigas 
- Teatro musical  
- História cantada 
- caixa e lata musical  

O projeto será desenvolvido com a participação das 
famílias que estará sendo proposto ações acerca da 
importância da musicalidade nas atividades 
desenvolvidas pela proposta pedagógica do CEPI  

 Estimular a aprendizagem por meio da 
musicalidade nas diferentes linguagens. 

 Criar oportunidades para que 
professoras(es) e crianças ampliem seu 
repertório dentro da musica. 

 Vivenciar musicas diversas ensinadas e 
criadas 

 Resgatar musicas e seus Ritmos 

 Resgatar valores através das cantigas 

 Desenvolver autonomia 
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- Acompanhamento músical com 
materiais não estruturados 

Semana de Educação para vida ( lei 
federal nº 11.998/2009)- Cultura de 
Paz e Convivência escolar 
- Palestras: Convivência escolar e 
cultura de paz do ensino remoto ao 
presencial.  
Comunicação não violenta 
- Construção do Plano de 
convivência  
- Contação de histórias:Mundinho 
de paz e o Cinco irmãozinhos 
- Atividade com carmbos de mão  
Brincadeiras no espelho 
- Musicalização: Normal e ser 
diferente -  Grandes pequeninos 
- Culminancia  
- Reflexão: música "Passarinho de 
toda cor" 
 

Para o respeito às diferenças, implica no esforço do 
trabalho a partir da Educação Infantil com intuito de 
modificar as nossas ações desde criança, estimular 
lideranças positivas entre os alunos, prevenindo 
futuros casos; interferir diretamente nos grupos, o 
quanto antes, para quebrar a dinâmica do bullying, 
rotulação, preconceito, julgamento ou ideia 
preconcebida a respeito de uma pessoa ou povo. 
Discriminação: quando os preconceitos são 
exteriorizados em atitudes ou ações que invadem os 
direitos das pessoas (idade, religião, sexo ou raça). 
Promovendo o cultivo do amor, da paz respeitando as 
diferenças. 

Experimentar, nas relações, o sentimento 
de justiça e respeito. (Pág.67); 
Valorizar e respeitar a diversidade 
Dialogar e refletir 

 Combinar ações positivas 

Todos no combate a dengue 
- História na lata: Filipa contra 
dengue- Professora Lisiê Aguiar 
- Confecção do mosquito da dengue 
- Demonstrações de cenários para 
incentivar o combate a dengue 

Tendo em vista o o aumento da doença da dengue, 
acredita-se na necessidade de informar e promover 
ações com as crianças e comunidade escolar para 
uma mudança de atitude que leva a diminuição da 
proliferação do mosquito Aede Aegypti. 

 Conscientizar crianças e os adultos 
sobre a importância de prevenir a 
dengue combater o mosquito 
transmissor do vírus causador da 
doença “Aedes Egypti”, por meio de 
diversas estratégias de ensino que 
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- Confecção de armadilhas para o 
mosquito- 
- Brincadeiras dirigidas 
 Musicalização : Xô Dengue 
- Teatro 
- Confecção de cartazes ao 
combate a Dengue 
- Entrega de medalhas “ Todos 
contra a dengue” 

favoreçam a aprendizagem dos 
público alvo em relação a temática 
“Dengue”. 

18 de maio Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e 
ExplraçãoSexual e Adolescentes lei. 
9.970/2000 
- semáfaro do toque- Prevenção de 
abuso sexual infantil – poema 
escrito por Anielly Lima  e Kefus 
Ibrahim 
- Musicalização: Nisso e Naquilo- 
Boneca Juju 

Um dos caminhos para prevenir e combater o abuso 
e a exploração sexual de crianças e adolescentes é 
a educação para prevenção! A família e a escola 
devem fazer esta orientação, pois a maioria dos 
abusos são praticados por parentes ou pessoas 
conhecidas das vítimas. A educação sexual contribui 
para um desenvolvimento das crianças baseado no 
autocuidado e na constituição de indivíduos 
conscientes de seus corpos, voltado a desenvolver 
o autocuidado, de como diferenciar o que é o espaço 
do seu corpo e o espaço do corpo do outro. Assim 
as crianças estarão mais protegidas, em relação a 
perceber algum tipo de assédio, algum tipo de 
invasão ao seu corpo. 

 - Desenvolver o autocuidado 

 - Prevenir e combater o abuso e a 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes 

Projeto: O Brincar como direito dos 
bebês e das crianças 
 Estaremos propondo brincadeiras 
diversas como:culturais, cores, 
folclóricas, histórias, natureza, 
materiais não estruturado 
Confecções de brinquedos 
Interações com participação das 
familias 

O brincar é uma atividade essencial para as crianças. 
O respeito incondicional à brincadeira é uma das mais 
importantes funções da Educação Infantil, não 
somente por ser no tempo das infâncias que essa 
atividade social se apresenta com mais intensidade, 
mas, justamente, por ela ser a experiência inaugural 
de perceber, sentir e experimentar o mundo. Na 
brincadeira, as crianças se percebem, aprendem, 

 Promover durante o ano ações do brincar, 
atividades variadas e interessantes, 
visando proporcionar a criança 
oportunidade de lazer e sociabilidade 
educativas. 

 Criar vínculos com as familias 
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imaginam e criam linguagens por meio do brincar e da 
liberdade que essa atividade pode proporcionar. 
 

Projeto Diversidade ( semestral) –  
- Musicalidades; 
- Vestimentas 
- Comidas típicas; 
- Culturas 
- Artes 
- Danças 
-Confecções 
- Brincadeiras 
- Confecções  
- Literatura 
- Patrimonios culturais 
- Teatro 
- Primavera 
- Natal da família e encerramento. 

Tendo em vista que as relações com o ambiente 
começam quando a criança compreende o mundo que 
a rodeia, o presente projeto visa trabalhar e explorar a 
diversidade cultural existentes, proporcionando as 
crianças o contato com outras culturas e 
consequentemente com o novo, favorecendo o 
desenvolvimento da tolerância ao diferente e 
reforçando a autoestima e identidade de cada um. 
Permitindo também que as crianças se divirtam com 
uma viagem lúdica por alguns lugares abordando 
valores, regras de convivência, respeito ao próximo, 
respeito as culturas existentes. 

 Explorar a diversidade contribuindo para a 
construção da identidade pessoal de cada 
criança e para que se reconheçam como 
pessoas conscientes, pensantes, 
trabalhando no grupo regras de 
convivência e respeito às diferenças. 

Dia do Patrimônio Cultural (Lei 
Distrital nº5.080/2013)  (17 de 
Agosto) 
Confecção e exposição dos 
Patrimônios de Brasília. 

 
 
 

 Conhecer a história de Brasília, 
curiosidades e a história de vida de 
pessoas que constituem este contexto. 
(CM, p.67) 

Semana Distrital da Educação 
Infantil ( 23/08 a 27/08 )  
– Brincadeiras faz de conta: 

A chegada ao mundo é o primeiro desafio à criança. 
As descobertas diárias e a forma como ela lidará 
através dessa relação com o meio são fatores 
fundamentais, os quais influenciarão no seu 
comportamento. A brincadeira é a ponte que possibilita 

 Promover durante a semana ações 
atividades variadas e interessantes, 
visando proporcionar a criança 
oportunidade de lazer e sociabilidade 
educativas. 



 

66 

 

Sou um artista: pinturas, mágica das 
cores, fazendo arte com as mãos e 
pés, produções de tintas naturais. 
Sou Master chef – brincar de fazer 
comida, desafios dos ingredientes, 
piquenique. 
Sou uma contadora de história: 

Teatro de sombra, histórias com 

massinha,grande roda de historia, 

caixa surpresa de histórias, cesto 

ou varal com livros, histórias 

sonoras 

Sou um músico: Bandinhas, sacola 

musical, confecção de 

instrumentos, acompanhamento 

musical, danças, Avental musical e 

latas musicais  

Eu sou um motorista: Circuito de 

transito, desfile de carrinhos, 

apresentação das educadoras 

música “ Atravessar a rua” XUXA 

 
 

às crianças a ligação do real com o imaginário, 
ampliando e a aproximando o seu contato com o 
ambiente. 

Dia Nacional de Luta das pessoas 
com Deficiência (Lei nº 
11.133/2005) (21 de Setembro) 
Diálogo com as crianças  

 
 
 
 

 Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes (altura, 
etnia, preferências, local de moradia), 
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Exposição de mural. 
-Tapete sensorial 
- Mural das sensações 
- Confecção do mural com as 
famílias 
- Dinamica com todos os 
funcionários  
 

 respeitando e valorizando a diversidade. 
(Currículo em Movimento, p.65) 

 Festa da criança  
- Brincadeiras direcionadas 
- Apresentações 
- Teatros 
-Musicalidades 
- Gincana 
- Ofinas pedagógicas 
- Piquinique Coletivo  
- Culminancia ( bolo, sorvete, 
sucos, pipocas, gelatina, cachorro 
quente, salada de frutas. 
- Cine pipoca 
- Banho de mangueira 
- Festa das cores 
- Confecção de massinha de 
modelar 
- Hsitórias 
 
 
 

A presente ação busca proporcionar as crianças uma 
semana de diversão, lazer e aprendizado, como uma 
perspectiva de alegria, sabedoria, animação. Através 
de jogos brincadeiras e competições, ao mesmo 
tempo propondo a interação com materiais 
pedagógicos que lhes serão ministrados, buscando 
uma aprendizagem significativa proporcionada pela 
brincadeira e o faz de conta, pois brincando as 
crianças desenvolvem suas capacidades motoras 
sociais, culturais e de imaginação. 
 

 Promover durante a semana atividades 
variadas e interessantes, visando 
proporcionar conhecimentos. 

  Oportunidade de lazer e sociabilidade 
educativa. 

 Manusear diferentes materiais para a 
realização de pintura. 

 Participar de situações que envolvam a 
coordenação global. 
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 ANEXOS: 

 

 PLANO DE AÇÃO E CONVIVÊNCIA ESCOLAR. 

1. Dimenção e categoria. 

 

Uma escola que de fato atua democraticamente, considerando a garantia de 

participação coletiva, valorizando os profissionais da educação, suas ideias e 

projetos. As lutas por igualdade e respeito às diferenças têm sido constantes em 

vários setores da sociedade, entre eles, e talvez o mais importante, encontra-se 

o ambiente escolar, que se apresenta como o lugar da mudança, das falas 

diversas, do universo em transformação que nos espera cotidianamente com 

palestras, reuniões, folder e informações. Ampliar e formar novos conceitos 

sobre temas relacionados à respeito as diferenças, envolvendo as crianças e as 

famílias em eventos a respeito ao cultivo da paz e seus dilemas, buscando 

sempre a transformação da escola em um lugar de liberdade, do respeito e da 

boa convivência, sem que se interfira nas diferenças, porém com foco no respeito 

as diferenças e o cultivo da paz. Para o respeito as diferenças, implica no esforço 

do trabalho a partir da Educação Infantil com intuito de modicar as  nossas ações 

desde  criança, estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros 

casos; interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para quebrar a dinâmica 

do bullying, promovendo o cultivo do amor, da paz respeitando as diferenças. 

2. PROBLEMAS E DESAFIOS. 

 

Para o respeito às diferenças, implica no esforço do trabalho a partir da 

Educação Infantil com intuito de modicar as nossas ações desde criança, 

estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos; 

interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para quebrar a dinâmica do 

bullying, rotulação, preconceito, julgamento ou ideia preconcebida a respeito de 

uma pessoa ou povo. Discriminação: quando os preconceitos são exteriorizados 

em atitudes ou ações que invadem os direitos das pessoas (idade, religião, sexo 

ou raça). Promovendo o cultivo do amor, da paz respeitando as diferenças. Na 

equipe foram apontados problemas como: 
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 Perturbação no 

desenvolvimento;  

 Constrangimento;  

 Humilhação;  

 Manipulação;  

 Ameaças;  

 Opressão;  

 Ferimento;  

 Lesões e torturas;  

 Desvalorização do ser; 

 Discriminação, 

  Diferenças biológicas. 

 

3. AÇÕES. 

 

Os educadores apontaram soluções 

diante dos problemas apresentados 

para ser trabalhado com as crianças 

e a comunidade escolar diante do 

cenário que vivemos como: 

 Respeito,  

 Valorizar os trabalhos em 

geral,  

 Trabalhar as violências nos 

lares,  

 Importância do diálogo,  

 Ter um olhar sensível,  

 Cuidados com as crianças,  

 Conhecer as culturas para 

conosco. 

 (Rodas de conversas, 

leituras, musicalidades, 

cursos) 
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4. TABELA-INDEFICANDO E PREVENINDO AS VIOLÊNÇIAS. 
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Dimensã
o 
Categori
as. 

Problem
a. 

Raiz. Ação. Regras. Em caso de 
não 
cumpriment
o do acordo. 

Prevençã
o. 

Observa
ções. 

Respeito 
às 
diversida
des  

Rotulaçã
o, 
preconcei
to, 
julgament
o ou ideia 
preconce
bida a 
respeito 
de uma 
pessoa 
ou povo. 
Discrimin
ação: 
quando 
os 
preconcei
tos são 
exterioriz
ados em 
atitudes 
ou ações 
que 
invadem 
o direitos 
das 
pessoas 
(idade, 
religião, 
sexo ou 
raça).  

Convívio 
e 
experiênc
ias, 
cultura de 
pessoas, 
falta de 
conhecim
ento, 
influência
s 
religiosas 
e falta de 
diálogo. 

Respeito, 
valorizar 
os 
trabalhos 
em geral, 
trabalhar 
as 
violências 
nos lares, 
importânc
ia do 
diálogo, 
ter um 
olhar 
sensível, 
cuidados 
com as 
crianças, 
conhecer 
as 
culturas 
para 
conosco. 
(Rodas 
de 
conversa
s, 
leituras, 
musicalid
ades, 
cursos) 

Ética e 
moral. 
Impor 
regras 
desde o 
berço, 
colocar-
se no 
lugar do 
próximo, 
conversa
s críticas 
e 
participati
vas e 
aceitação
, saber 
ouvir. 

Assumi 
riscos, 
consequência
s, conflitos, 
divergências, 
desordem, 
desgaste 
mental e 
físico pessoal 
e coletivo, ao 
não 
cumprimento 
cabe 
punições. 

Diálogos 
em rodas 
de 
conversa
s, 
brincadeir
as, 
musicaliz
ações e 
jogos, 
contaçõe
s de 
histórias 
respeitan
do as 
diferentes 
culturas, 
folders 
informativ
os ao 
público 
escolar. 

Respeita
ndo o 
tempo e 
as 
diferença
s de 
cada 
pessoa e 
os 
costumes 
como um 
todo, 
deveres, 
limitaçõe
s, 
praticar 
todas as 
ações, 
proporcio
nar e 
estimular 
os 
conhecim
entos e 
aceitaçõe
s.  

Escuta e 
participa
ção 

Escutar, 
olhar 
sensível  

Descobrir 
as 
causas e 

Respeitar 
o espaço 
do outro, 

Ter limite 
e 
respeito, 

Assumir seus 
erros, voltar 
para o início 

Ser mais 
participati
vo, ser 

Respeitar 
o seu 
próximo, 
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e 
compree
nsão 

consequê
ncias. 

ter mais 
diálogo e 
soluciona
r de 
forma 
coerente. 

soluciona
r o 
problema 
com 
diálogo e 
ter 
decisão 
coerente. 

do problema 
sem a 
solução e 
não ter 
capacidade 
de solucionar 
o problema. 

cuidados
o no falar 
e ouvir e 
valorizar 
cada 
situação 
e prevenir 
antes do 
caso 
ocorrer. 

está 
atento a 
tudo fora 
da rotina 
diária e 
buscar 
sempre 
mais 
conhecim
ento e 
observar 
cada 
situação. 

Combate 
as 
violência
s físicas 
e 
psicológi
cas 

Perturbaç
ão no 
desenvol
vimento; 
constrang
imento, 
humilhaç
ão, 
manipula
ção, 
ameaças, 
opressão, 
ferimento
, lesões, 
torturas, 
desvalori
zação do 
ser 

Empatia, 
falta de 
seguranç
a, 
ausência 
de 
valores, 
lidar com 
conflitos 
de 
maneira 
agressiva
, reações 
negativas 
ao 
enfrentar 
um 
problema 

Agressão
. 
palestras 
sobre a 
resolução 
de 
problema
s sem a 
violação 
do direito, 
entender 
a 
importânc
ia de ser 
afetivo.    

Autocontr
ole, 
pensar 
antes de 
reproduzi
r uma 
ação, 
seguir 
regras de 
convivên
cia, 
entender 
o 
próximo, 
dialogar 
durante 
conflitos 

De 
identidade, 
traumas 
físicos, 
feridas 
psicológicas 
profundas, 
depressão, 

Um, não 
reagir em 
momento
s de 
raiva, 
entender 
a reação 
que será 
causada 
pela 
ação, , 
ser 
sensível, 
ter 
solidaried
ade, ser 
prestativo
, firmar 
parceria 
com 
pessoas 
do 
convívio, 
ter olhar 
compreen
sivo e 
afetivo 
com 
todos, 
excluir 
cultura de 
violência. 

Dar 
abertura 
a troca 
de 
informaç
ões, ficar 
atento 
aos 
hematom
as, as 
mudança
s de 
comporta
mento, a 
forma de 
falar com 
o 
próximo. 

Racismo Preconce
ito, 

Buscar a 
origem 

Diálogo 
,Palestra

Intolerânc
ia ao 

Levantar  
questioname

Trazer 
para 

Estar 
disposto 
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5. CRONOGRAMA DAS AÇÕES PARA 2021. 

 

ASSINANDO O MANIFESTO, TODOS COMPROMETEM-SE A: 

 

1. Valorizar e respeitar a diversidade 

2. Ser compreensivo e participativo 

 3. rejeitar a violência 

Discrimin
ação, 
Diferença
s 
biológica
s 

do 
preconcei
to e 
racismo. 

s 
abordand
o o tema, 
valorizaç
ão do 
conhecim
ento. 

racismo, 
incentiva
ção dos 
negros. 

ntos sobre o 
que precisa 
melhorar,  

realidade 
escolar a 
importânc
ia de 
respeitar 
as 
diferença
s, ser 
exemplo 
de 
cidadão 
antirracist
a. 

a ajudar 
e 
compade
cer do 
indivíduo 
que 
sofreu 
racismo, 
não se 
calar. 
Denuncia
r tais 
práticas.   

Discrimin
ações de 
qualquer 
cunho 

Desrespe
ito social 
gera a 
discrimin
ação. 

Ódio, 
racismo, 
intolerânc
ia, 
imaturida
de. 

Programa
s de 
igualdade
, Leis, 
Valorizaç
ão do 
próximo. 

Abolição 
da 
desiguald
ade 
social. 
 

Se aplicará 
punições, se 
estabelecerá 
más 
consequência
s. 

Comunica
ção, 
projetos 
de 
prevençã
o em 
função da 
desiguald
ade 
social,  
trabalhar 
o tema 
com os 
docentes, 
pais e 
comunida
de. 

Estudar 
aprofund
ar o 
conhecim
ento em 
relação 
ao tema, 
está ativo 
como 
cidadão 
que 
preza 
pela 
igualdad
e social 
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 4. Dialogar e refletir  

5. Combinar ações positivas. 

  

 MANIFESTO 2021 . 

Por uma Cultura de Paz e Convivência escolar 

  O Ano 2021 deve ser um novo começo para todos nós. Juntos, podemos 

transformar a cultura de preconceito e discriminação em uma Cultura de Paz 

e Convivência escolar.  

Essa evolução exige a participação de cada um de nós para dar aos jovens e 

as gerações futuras valores que os ajudem a forjar um mundo mais digno e 

harmonioso, um mundo de justiça, solidariedade, liberdade e prosperidade. 

 A Cultura de Paz torna possível o desenvolvimento duradouro à proteção do 

ambiente natural e a satisfação pessoal de cada ser humano.  

Reconhecendo a minha cota de responsabilidade com o futuro da humanidade, 

especialmente com as crianças de hoje e as das gerações futuras, eu me 

comprometo - em minha vida diária, na minha família, no meu trabalho, na 

minha comunidade, no meu país e na minha região:   1. Valorizar e respeitar a 

diversidade de cada pessoa; 2. Ser compreensivo e participativo para ouvir as 

pessoas; 3. Praticar a não-violência ativa, rejeitando a violência sob todas as 

suas formas: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular 

contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis como as crianças e os 

adolescentes; 4. Dialogar e refletir sobre pequenas atitudes; 5. Combinar 

ações positivas com todos. 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉ

GIAS 

PARCE
RIAS 
ENVOL

VIDAS 

PÚBLIC

O 

CRONO

GRAMA 

AVALIAÇÃ

O DAS 

AÇÕES 

-Resolver diagnóstico da 

escola,  

-Evasão, 

-Possibilitar novas 

aprendizagens, 

-Promover o diálogo 

aberto, 

-Promover encontro com 

comunidade escolar. 

-Palestras, 

-Reuniões, 

-Vídeo 

Conferênci

a. 

-Questio 

nários, 

-Questio 

nário 

socieconôm

ico, 

-Ficha 

Nutricional. 

-Regio 

nal de 

Ensino, 

-Comuni 

dade 

Escolar, 

-

Professo

res. 

-Comum 

dade 

escolar. 

-Profe 

ssores, 

-Todos 

os 

colabola

dores do 

Cepi 

Cúrio. 

-31 de 

Maio á 

13 de 

Agosto 

de 2021. 

-Processual 

e contínua. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO
S 
ESPECÍFIC

OS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGI

AS 

PARCERIA
S 
ENVOLVID

AS 

PÚBLIC

O 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇ

ÃO DAS 

AÇÕES 

-Promover  

a reflexão 

sobre os 

objetivos e 

as metas da 

instituição 

educacional, 

sendo 

articulador 

do PPP, 

com  a 

participação 

de todos 

envolvidos 

na 

construção 

da 

autonomia, 

da 

instituição e 

do 

professor. 

-Acompanh 

ar. 

-Orientar.  

–Organizar. -

Planejar. 

-Acompanh 

ar 

estudantes, 

os 

responsáveis 

legais 

envolvidos 

na atividades 

remotas. 

-Diretor.  

-Coorder    

nador,  

-Gestão de 

Paceria 

(Regional 

de Ensino), 

 

-Palestran 

tes e 

Convidados

. 

-Profe 

ssor e 

Monitore

s. 

-2 Encontros 

semanais 

distribuídos 

em 2h30. 

-Avaliação 

e 

planejame

nto para o 

exercício 

da prática 

do ensino. 
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QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU 

INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA EU 

PROJETO. OBJETIVOS. PRINCIPAIS 

AÇÕES. 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL. 

AVALIAÇÃO 

DO E NO 

PROJETO. 

-Projeto  
acolhime 
nto e 
Inserção.  
 

-Perceber as 
possibilidades 
e limites. 
Compartilhar 
os objetos e 
espaços com 
ciranças de 
diferentes 
faixa etária. . 
 

-Apresentaç 
ão dos 
espaços. 
-Teatro 
- Contação 
de histórias. 
-Brincadeiras 
diversas 
-Musicaliza 
ção, 
-Pintura de 
rosto,  
-Cine pipoca, 
 -Brincadeiras 
no parque, 
-
Apresentação   
de 
funcionários, 
Normas 
internas. 

-Todas as 
professoras. 

-Avaliação será 
contínua de 
acordo com  
abservção 
-A participa ção, 
 
-O desenvolvi 
men 
to cognitivo, 
linguagens e a 
produção de 
atividades. 
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PLANO DE AÇÃO 

 

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA O RETORNO PRESENCIAL AS AULAS CEPI 

CURIÓ. 
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APRESENTAÇÃO 

A 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 outro desafio: o de 

preparar a comunidade escolar e os espaços para regresso às atividades 

presenciais. A retomada das atividades escolares nas Instituições Educacionais 

Parceiras advém da situação singular de enfrentamento à pandemia da Covid-

19, a qual solicita estratégias que possibilitem um retorno seguro a toda 

comunidade escolar.  

Serão necessárias, portanto, adequações no espaço físico, no trabalho 

pedagógico e nas atividades administrativas, levando em consideração as 

devidas precauções para o controle do novo Coronavírus com ações e 

cuidados com a higienização e com o distanciamento social, dentre outros. 

Nesse sentido visando contribuir com a disseminação de informações e 

preparação das famílias e responsáveis sobre a retomada do atendimento 

presencial às crianças e a prevenção da propagação do novo Coronavírus no 

ambiente escolar.  
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1. Preparação para o retorno às atividades presenciais 

De acordo com o Protocolo de orientações de retorno às atividades 

presenciais nas Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação 

Infantil, cada equipe gestora deverá elaborar um Plano de Ação, destinado a 

planejar e organizar os procedimentos estratégicos, técnicos, administrativos e 

pedagógicos, no âmbito de unidade escolar, que tem como finalidade adequar 

o planejamento às condições advindas da situação de emergência em saúde 

pública ocasionada pelo novo coronavírus. Caracterizando-se como documento 

norteador das ações e, por isso, dispõe da função de apresentar-se como 

forma de registro e, consequentemente, de respaldo das ações adotadas. 

 

  O retorno das atividades presenciais não significa o relaxamento do 

risco de adoecimento pela COVID-19. Portanto, recomenda-se a manutenção 

de vigilância e monitoramento de risco enquanto durar a emergência em saúde 

pública, como também, é preciso sensibilidade para o acolhimento, para a 

inserção e para as diversas possibilidades de transição que ocorrem na 

Educação Infantil, tais como a que atualmente, estamos vivenciando e que 

provocaram um prolongado período de afastamento das crianças e de seus 

familiares/responsáveis junto às respectivas Instituições Educacionais 

Parceiras (IEPs).  

 

1.1. Preparação das ações de acolhimento ás famílias e as crianças. 

1. Acesso à escola: Evitar aglomerações na entrada e na saída da IEP.  Os pais 

e/ou responsável pela criança entrarão pelo portão principal um por vez 

seguindo ao portão lateral, onde um profissional receberá recebendo a criança 

fazendo aferição da temperatura e higienização dos objetos pessoais para 

adentrarem a parte interna da escola. Atender as orientações dos funcionários, 

na entrada e saída das crianças.  

2. Uso de máscaras: Os pais ou responsáveis somente poderão entrar a 

parte interna da escola com o uso de máscaras. O Uso de máscaras é 

obrigatório as todas as crianças, e obrigatório o uso permanente dentro da 

escola as crianças do maternal II.  

3. Uso do uniforme escolar: O uso do uniforme escolar somente na 

instituição, trocando-o ao chegar em casa, evitando ir com a criança a 

outros locais vestida com o uniforme.  

4. Roupas pessoais: Na semana inicial os responsáveis deverão 

encaminhar dois conjuntos completos de roupa (camiseta, bermuda ou 

calça, roupas de uso pessoal), as vestimentas devem ser encaminhadas 

dentro de sacos plástico, para cada conjunto de roupas. 
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5. Higienização dos objetos pessoais: Higienizar adequadamente as 

roupas de uso individual da criança. É imprescindível para evitar a 

propagação do novo Coronavírus. As roupas e objetos tragos de casa 

devem estar limpos e armazenados em sacos plásticos. A troca de fralda 

deve ser sempre em local apropriado, higienizado antes e depois da troca. 

6. Acesso dos responsáveis ao ambiente escolar: Apenas e 

excepcionalmente previamente agendado mantendo as normas de 

segurança, usando máscara e evitando contato com as crianças.  

7. Reuniões com os pais e/ou responsáveis: Daremos preferência pela 

realização de reuniões com as famílias por videoconferência, evitando a 

forma presencial e quando não for possível, haverá a redução ao máximo 

do número de participantes e de sua duração. 

8. Criança Enferma: Os pais não deverão levar as crianças a instituição nos 

casos de gripe ou outras enfermidades. Orienta-se que encaminhe a 

criança ao centro de saúde mais próximo para investigação e diagnóstico. 

Até o resultado conclusivo da investigação, os suspeitos de contaminação 

deverão permanecer afastados do ambiente escolar e seguir as 

orientações médicas.  

9. Grupos de Risco: As crianças que não fazem parte do grupo de risco 

deverão participar das atividades escolares presencialmente.  

10. Alimentação: Haverá a higienização das mãos com água/sabão e álcool 

antes das refeições. Os horários da alimentação das turmas serão 

alternados para evitar aglomeração mantendo o distanciamento adequado. 

Sendo realizado a higienização das superfícies das mesas e cadeiras 

antes e após as refeições. 

BERÇÁRIo 

i,ii 

MATERNAL IA,IB,IC MATERNAL IIA,IIB,IIC,IID 

 

Caf’é da 

manhã – 

08h05min 

 

Café da manhã- 07h55min 

 

Café da manhã – 07h45min 

  

Colação – 09h20min 

 

Colação: 09h35min 



 

89 

 

Colação -  

09h15min 

 

Almoço – 

11h20min 

 

Almoço – 11h20min 

 

Almoço – 11h35min 

 

Lanche da 

tarde – 

14h20min 

 

Lanche da tarde – 

14h30min 

 

Lanche da tarde – 14h45min 

 

Jantar – 

16h15min  

 

Jantar- 16h20min 

 

Jantar- 16h35min 

 

 

11. Transporte Escolar: O acesso para fornecedores externos, foram 

indentificados procedimentos de entrada, trânsito e saída através de 

métodos, caminhos e prazos predefinidos, afim de reduzir as 

oportunidades de contato com as pessoas interessadas no serviço. Os 

condutores dos meios de transporte devem permanecer a bordo de seus 

próprios veículos: o acesso à Escola somente será permitido por motivos 

plausíveis. 

12. Higiene Pessoal da Criança: O banho é indispensável a todas as 

crianças. Ocorrendo uma criança por vez em horários alternados. Assim 

evitando o banho coletivo, a fim de respeitar o distanciamento social. 

13. Vagas Ociosas: Caso algum responsável opte por não levar a criança a 

escola deverá assinar um termo na escola esclarecendo que irá fazer 

atividades remotas impressas em casa. Ressaltando que se o mesmo 

voltar para o presencial o documento não estará mais válido, correndo o 

risco de perder a vaga caso haja falta.   
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 Acolhimento às crianças e às famílias 

No retorno às atividades presenciais, todas as interações entre as 

crianças e os adultos serão pautadas no afeto. A reconstrução do vínculo com 

os professores e monitores deverá ser iniciada com cuidado, escuta sensível e 

atenção ao protocolo de proteção à saúde. Acolhimento a família e estreitar a 

relação família-escola, promovendo uma maior integração e comunicação, 

visando favorecer a sensação de segurança e pertencimento das crianças.  

O acolhimento inicial ocorrerá com cuidado e compreensão levando em 

consideração as possíveis dificuldades enfrentadas no período de 

distanciamento social, observando as mudanças em seus comportamentos. O 

ambiente educativo será organizado de modo que permita a criança explorar, 

participar, brincar, expressar, conviver e conhecer-se. Promovendo a 

reintegração entre as crianças, entre elas e os professores/monitores, o 

convívio harmônico e seguro, propiciar o planejamento de atividades que 

promovam a sensação de estabilidade, segurança, pertencimento e a 

promulgação da busca ativa da família/criança, em caso de infrequência.  

A família e a escola da infância são partes integrantes na educação e 

cuidado das crianças. Nesse momento de retorno às atividades presenciais é 

muito importante que a família e a IEP trabalhem juntas para proporcionar 

conforto emocional e bem-estar às crianças. A família também deve incorporar 

as regras para educar e conscientizar as crianças.  

 

13.1. Preparação das ações de acolhimento aos profissionais. 

 Retorno presencial dos profissionais para ambientação. Orientações 

das medidas sanitárias para as famílias com inserção das atividades na 

plataforma. Bem como, para o planejamento das atividades presencias. 

A.  Conscientização dos funcionários e comunidade escolar: Sensibilização 

dos funcionários quanto aos novos hábitos, tais como: o uso de máscaras, 

lavar as mãos com frequência, evitar contato físico mantendo a distância de 1 

metro, não compartilhar objetos, entre outros.  

B. Uso de máscaras: Uso obrigatório de máscaras para professores e demais 

funcionários no ambiente escolar com a troca das máscaras três vezes ao dia. 

C. Acesso à escola: Os profissionais entrarão pelo portão principal mantendo o 

distanciamento, fazendo aferição da temperatura e higienização com álcool em 

gel antes de adentrarem a parte interna da escola. Em seguida seguirão a 

vestuário para troca de roupa pelo uniforme da instituição. Os funcionários 

farão a troca da máscara no mínimo três vezes ao dia durante o horário de 

trabalho.  
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D. Secretaria: Instalação de barreira, como vidro ou placa de acrílico ou outro 

material transparente na secretaria, para ser mantido distância entre a equipe 

de recepção e as famílias.  

E. Limpeza: Será mantido rigorosa rotina de limpeza do ambiente escolar e dos 

equipamentos de uso individual, com a desinfecção dos ambientes e das 

superfícies mais tocadas, tais como: mesas, cadeiras, maçanetas, banheiros e 

áreas comuns, antes, durante e pós turnos.  

F. Banheiros: Manter os banheiros higienizados e com suprimentos suficientes 

para possibilitar a higiene pessoal (sabão, álcool em gel, toalhas de papel, 

papel higiênico).  

G.  Álcool em Gel: Disponibilização de álcool em gel nas salas de aula, 

secretaria, coordenação, direção, cozinha em todo ambiente escolar para 

higienização constante, na altura do adulto.  

H. Higienização: Intensificação dos cuidados de desinfecção e limpeza dos 

reservatórios de água, e demais utensílios de servimento, como copos, jarras 

e/ou filtros. 

I. Ventilação do ambiente: Manter portas e janelas abertas para que haja 

circulação do ar. 

J. Reuniões: As reuniões com os funcionários serão feitas em horários opostos a 

aula no pátio da escola com distanciamento mínimo de um metro, mantendo as 

medidas de segurança ou/e via google meet. 

K. Coordenação Presencial: Reunião presencial será feita em pequenos grupos 

de professoras que trabalham 40 horas e deverá seguir as medidas de 

segurança contra a covid-19 com higienização, uso rigoroso do álcool em gel e 

distanciamento mínimo de um metro. 

L. Coordenação Online: Reunião online será feita pelo google meet com as 

professoras que trabalham 30 horas semanais acordo esse registrado em ata. 

Juntamente com as professoras que trabalham 40 horas semanais e as que se 

encontram em comorbidade e/ou grupo de risco. 

M. Manutenção do atendimento das crianças com atividades impressas: 

Crianças com restrição, comorbidade pertencentes ao grupo de risco ficará 

disponível para a família retirar na IEP, as mesmas atividades que ela realizará 

presencialmente com as demais crianças da turma, com as devidas 

orientações para as famílias realizarem as atividades em sua residência. 

Assegurando a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e 

metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no 

atendimento escolar.  
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N. Medidas adotadas em caso de suspeita ou confirmação de covid-19 na 

IEP: Os profissionais com sintomas gripais ou com temperatura em 37.3/ 37.5 e 

em grupos de riscos, deverão ser encaminhados a unidade de saúde mais 

próxima para investigação e diagnóstico médico. Até o resultado da 

investigação, os suspeitos e contaminação deverão permanecer afastados do 

ambiente escolar e seguir as orientações médicas.  

O.  Alimentação dos Funcionários: Os funcionários seguirão os protocolos de 

segurança para alimentação mantendo o distanciamento de um metro um do 

outro, higienizando as mãos e objetos pessoais tragos de casa como: Copos, 

Pratos, Talheres não sendo possível o compartilhamento de tais itens. Os 

funcionários serão divididos em dois grupos com horários alternados para não 

haver aglomeração.  

P. . Transporte Externo: Para as necessárias atividades de carga e descarga, o 

transportador deve cumprir a distância estrita de um metro com o contato 

apenas com a pessoa responsável, nos locais indicados. As regras deste plano 

se estendem às empresas terceirizadas contratadas, realizando parceria de 

excelência e cuidado no combate da COVID-19. 

Q.  Horário de entrada e saída:  

 Maternal II- Entrada 07h30/ saída 17h15-        

 Maternal I- Entrada 07h45/ saída 17h00 – 

 Berçários I e II- Entrada 8h00/ saída 16h45   

1.2 Materiais Indispensáveis  

A. A creche efetuará à viabilização de higienização dos espaços físicos, 

móveis, superfícies e utensílios, bem como ao monitoramento das 

condições de saúde de crianças, funcionários, e ocasionais visitantes, 

apresentando: 

B. Máscaras de proteção para todos os funcionários.  

C. Estações de higienização ou espaços para higienização de mãos.  

D. Álcool em gel 70%.  

E. Termômetros infravermelhos  

F. Medidas para higienização de calçados.  
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G. Toalhas de mão descartáveis.  

H. Sabão líquido. 

I. Desinfetantes (hipoclorito, outros).  

J. Calçado exclusivo para uso no ambiente de sala de 

atividades/referências. (Para os funcionários). 

K. Disponibilização aos funcionários, para o manejo das atividades com as 

crianças: Toucas descartáveis, Luvas descartáveis, Lenços 

descartáveis. 
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8. REFERÊNCIAS: 

 

Observar o disposto na Nota Técnica nº 1/2020-SES/SVS/DIVEP, acessível em 

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/NOTA-TECNICA-

ESCOLAS COVID. pdf e Nota Técnica nº 6/2021-SES/SVS/DIVISA/GESES, 

acessível em http://www.saude. df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/NT-

ESCOLA-06-2021.pdf, no que couber.  

Observar as recomendações do Guia de Implementação de Protocolos de 

Retorno das Atividades Presenciais as Escolas de Educação Básica exarado 

pelo Ministério da Educação-MEC, acessível em:https://www.gov.br/mec/pt 

br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf.  

x. Observar o documento Orientações para a retomada das atividades 

presenciais/híbridas nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal no ano letivo de 2021, em vias de publicação. 

 


	 APRESENTAÇÃO.
	 HISTORICO.
	1.  MANTENEDORA
	2. ETAPAS DE CONSTITUIÇÃO.
	3. Dimensões Administrativas.

	 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCATIVA.
	 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR.
	 FUNÇÃO SOCIAL.
	 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.
	 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS.
	4. OBJETVOS ESPECÍFICOS.

	 FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS.
	 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.
	 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.
	 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.
	 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA.
	  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO.
	 PROJETOS ESPECÍFICOS .
	 REFERÊNCIAS.
	  ANEXOS:
	CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA O RETORNO PRESENCIAL AS AULAS CEPI CURIÓ.
	1.1. Preparação das ações de acolhimento ás famílias e as crianças.
	13.1. Preparação das ações de acolhimento aos profissionais.
	1.2 Materiais Indispensáveis


