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“Por vezes sentimos que 

Aquilo que fazemos não é 

Senão uma gota de água no mar. 

Mas o mar seria menor se 

Lhe faltasse uma gota”. 

 

Madre Teresa de Calcutá 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

Esta Proposta Pedagógica (PP) é um documento que configura a identidade 

do Centro de Educação da Primeira Infância Macaúba que permite acompanhar o 

educando em seu desenvolvimento considerando suas particularidades e ao mesmo 

tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. Tem como finalidade a formação 

integral do educando, a sustentabilidade humana na busca de uma educação com 

qualidade escolar buscando destacar a função principal da instituição que é 

promover o cuidado, a educação, a interação e situações de brincadeiras para as 

crianças da comunidade. Solidifica desta forma, uma creche justa, comprometida, 

democrática, inclusiva, fraterna, solidária, assim possibilitando às crianças o 

sucesso educacional, estimulando seus aspectos cognitivo, emocional e social e 

preservando seu bem estar físico 

Pensar o Projeto Pedagógico de uma instituição é pensar a 

construção de sua identidade, o que implica numa análise 

coletiva tanto da história (a que lhe deu as características que 

apresenta no momento) quanto das direções intencionais que 

serão assumidas em função das decisões tomadas pelo PPP. 
(VEIGA, 1996). 

 

A construção desse documento iniciou-se no período de 2015 e vem sendo 

revisitado anualmente conforme orientações da CRE - Taguatinga/UNIEB e das 

necessidades da presente Unidade de Ensino. Tanto no período de sua 

construção, quanto na revisitação desse documento, buscamos nos organizar para 

desenvolver uma prática colaborativa de modo que todos na creche fossem 

envolvidos nesse processo. Assim, intencionou-se que nas coordenações coletivas 

e nas Reuniões de Pais, se transformassem em espaços para diálogos sobre a 

percepção dos mesmos em relação à creche e como isso poderia se reverter em 

ações para a PP. A escuta sensível com as crianças vem sendo um ponto 

constante no sentido de que essa proposta tenha a participação das mesmas. 

Assim foram realizadas:  

Observações dos diferentes espaços e escuta aos diferentes atores 

como: Reuniões de Pais, Reuniões de Professores, Roda de Conversa com as 
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crianças, Reunião com os demais servidores da creche, Coordenação pedagógica, 

Conselho de Classe e Questionário de Pesquisa enviado aos pais. 

Análise dos registros internos tais como: Ata de Reuniões, Ata de 

Conselho de Classe, Avaliação Institucional, Registro de matrícula dos alunos, 

Currículo em Movimento do Distrito Federal- Educação Infantil -2014/2018. 

A partir da organização citada acima, da escuta sensível da comunidade 

escolar foi possível a elaboração do presente documento.  

Dessa forma, chegamos a esta versão, como uma construção conjunta e 

representando o que almejamos, enquanto educadores. A Proposta Pedagógica 

para exercício de 2021 do Centro de Educação da Primeira Infância – Macaúba, foi 

elaborado com a participação da comunidade escolar, sob o enfoque de gestão 

democrática e participativa, durante o segundo semestre de 2020 e início de 2021 

para o exercício durante o ano letivo. Mesmo neste momento, de suspenção das 

atividades educativas e pela necessidade de distanciamento social devido à 

epidemia da COVID-19, o CEPI Macaúba tem adotado estratégias de ensino não 

presencial para garantir a continuidade das atividades curriculares, integrando a 

tecnologia no processo ensino-aprendizagem. Descobrimos, diariamente, novas 

maneiras de interação com nossos alunos e temos planejado experiências de 

aprendizagem diferenciadas, de modo que a conexão e a aproximação com a 

creche aconteçam, mesmo que virtualmente, da maneira mais tranquila e 

esclarecedora possível. 

Informou ainda que para o ano de 2021 a parceria entre a Instituição e a 

SEE/DF/GDF permanece para o atendimento de 174(Cento e setenta e quatro) 

crianças de quatro (04) meses a cinco (05) anos de idade no atendimento de 

creche em período integral de dez (10) horas diárias.  

Na primeira semana pedagógica de 2021 (primeira semana de março) 

apresentou aos professores, aos monitores e demais funcionários da instituição, a 

missão, os objetivos e os fundamentos norteadores do atendimento de creche, 

ressaltando a importância da utilização das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil/DCNEI/MEC, do Currículo em Movimento da Educação 

Básica/Educação Infantil/MEC/DF/2018, da Constituição Federal e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente; como norteadores do trabalho a ser desenvolvido na 
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Educação Infantil do CEPI MACAÚBA. Para os pais e/ou responsáveis às 

orientações relacionadas acima foram apresentadas na terceira semana de março, 

de forma remota, via Google MEET, reforçando a importância da participação da 

família na escola.  

A participação do corpo docente na elaboração do Proposta Pedagógica do 

CEPI MACAÚBA se faz por meio de conversas, reuniões e na elaboração de 

projetos com o objetivo de proteger, “educar e cuidar” e estimular o “brincar e o 

interagir” da criança em seus aspectos físico, cognitivo, afetivo e social” (LDB 

9394/96). Proporcionando oportunidades para que a curiosidade da criança seja 

utilizada como forma de construção das relações, vivência de momentos de 

aprendizagem significativa e desenvolvimento da autonomia da mesma. Também 

foi aplicado questionário, pesquisa de opinião e avaliação institucional visando à 

participação na tomada de decisões em relação ao funcionamento do CEPI 

MACAÚBA. 

A preocupação com a qualidade do serviço que oferecemos leva a equipe 

gestora a compartilhar decisões e informações, mesmo sabendo que temos 

conflitos e opiniões diferentes, optando-se pelo diálogo, lembrando sempre que a 

creche é um ambiente coletivo e que as decisões devem ser tomadas a fim de criar 

alternativas comuns a todos. 

Temos em nossas mãos o desafio de manter a rotina das aulas, atividades, 

estudos e avaliações dos nossos alunos e, para isso, elaboramos um Plano de 

Ação Pedagógico em tempos de COVID-19 de acordo com a realidade de cada 

segmento, em regime de excepcionalidade e temporalidade, durante essa fase de 

isolamento social. (Em anexo) 

 

2. HISTÓRICO 

 

O Lar da Criança Padre Cícero, instituição mantenedora do CEPI MACAÚBA 

surgiu com o sonho da senhora Maria da Glória Nascimento de Lima – “Tia 

Glorinha”, de oferecer melhores condições de vida a crianças carentes, órfãs ou 

abandonadas na comunidade.  
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Formalmente, o Lar da Criança Padre Cícero, surgiu em 08 de Abril de 1984, 

como Associação de Assistência Social de natureza jurídica de Direito Privado nos 

termos do Item I do artigo 44 do Código Civil, sem fins lucrativos, com sede na 

Área Especial nº 37 do Setor QNG, em Taguatinga Norte-DF, CEP 72.130.005- 

Brasília - DF. A Associação é regida por Estatuto.  

Como Associação de Assistência Social, teve alteração em seu Estatuto 

adequando-se as novas leis e as demandas relacionadas ao atendimento de 

crianças de zero (0) a cinco (5) anos passando a ter como finalidades: 

I- “Acolher crianças em situação de risco pessoal e social, órfãos ou privados 

de convivência familiar, na faixa etária de 00 a 11 anos e 11 meses e 29 dias, na 

conformidade com disposto no artigo 2º da lei nº 8.069/90 garantindo-lhes todos os 

direitos de que são titulares, como pessoa e como integrantes de uma sociedade.”. 

II- “Atendimento de Educação Infantil às crianças de 06 meses a 05 anos, 

promovendo o seu desenvolvimento integral, estimulando aprendizagem, as 

habilidades intelectuais, psíquicas, afetivas e sociais, desenvolvendo o equilíbrio 

entre cuidar e educar conforme estabelecidos na LDB (lei nº 9.394/96).”. 

Em dois de Agosto de 1999, o Lar da Criança Padre Cícero firmou parceria 

com a Secretária de Assistência Social - DF, para oferecer atendimento sócio 

educativo a 215 crianças, em período integral de 10 horas diárias, em um antigo 

imóvel onde funcionou o CIAM – Centro Integrado de Atenção ao Menor. O imóvel 

localizado na QNG 27 Área Especial 04 - Taguatinga Norte esteve abandonado por 

aproximadamente quinze anos e foi todo reformado pela instituição que assinou um 

“Termo de Comodato” para uso do imóvel para atendimento socioeducativo às 

crianças da comunidade. Assim surgiu a “Creche Sonho de Criança” - nome fantasia 

na época. Atualmente é registrado e credenciado como Centro de Educação Infantil 

Sonho de Criança Unidade I/CEISC I. 

Por meio do convênio com a Secretaria de Assistência Social s crianças eram 

encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de 

Taguatinga Norte, vindas de famílias em situação de risco social e pessoal da 

comunidade. 
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Em meados do ano de 2008, em cumprimento a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação LDB. 9394/96 a SEE/DF procurou as Instituições de Assistência Social 

com o objetivo de firmar parceria com as mesmas para formalizar por meio de 

convênio as atividades educacionais e pedagógicas desenvolvidas por elas. 

Em 2009, o Lar da Criança Padre Cícero firmou convênio com a SEE/DF, e 

formalizou a criação do “Centro de Educação Infantil Sonho de Criança”, na QNG 

27 Área Especial nº 04 em Taguatinga Norte para oferecer Educação Infantil a 215 

crianças no período matutino, permanecendo no período vespertino a parceria com 

a Secretaria de Assistência Social, com atividades socioeducativas. Por acordo 

feito entre as duas Secretarias, as crianças permaneceriam encaminhadas pelo 

CRAS, vindas de famílias em situação de risco pessoal e social, permanecendo 

assim até Abril de 2011. 

Em Abril de 2011, a SEE/DF firmou novo convênio com o Lar da Criança 

Padre Cícero para oferecer no CEISC I, Educação Infantil a 215 crianças da 

comunidade em período integral de 07h30min às 17h30min. em consonância com 

a LDB. 9394/96.  

Devido à grande demanda para atendimento, o Lar da Criança Padre Cícero 

pediu o aumento de meta. Porém não havia espaço suficiente no prédio do CEISC 

I na QNG 27, e a instituição mantenedora abriu espaço em sua sede na QNG – 

Área especial 37 para oferecer Educação Infantil a mais 75 crianças da 

comunidade criando em janeiro de 2011, o Centro de Educação Infantil Sonho de 

Criança Unidade II/CEISC-II. Permanecendo essa parceria em 2012 com o 

atendimento a 353 crianças da comunidade, sendo 206 no CEISC – I e 147 no 

CEISC – II.  Atualmente o Lar da Criança Padre Cícero assinou um “Termo de 

Colaboração” com a SE/DF para atender 433 crianças sendo 219 no CEISC I e 

214 no CEISC II de acordo com a Estratégia de Matrícula/2017. Por iniciativa do 

Governo Federal, surgem no Brasil em 2014, os Centros de Educação da Primeira 

Infância, e o Distrito Federal sai na frente, articulando parcerias com as instituições 

já conveniadas com a SEE/DF, para gestão dos CEPIs, ampliando 

a oferta de Educação Infantil. Por meio de licitação, o Lar da Criança Padre Cícero 

candidatou-se para a Gestão do CEPI MACAÚBA, localizado no Areal em Águas 

Claras. Assim, no dia 14 de Abril de 2015, o Lar da Criança Padre Cícero recebe o 

“Termo de recebimento provisório, - processo Nº 080.002971/2014 – SEDF, 
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convênio Nº 06/2015 – DODF Nº 72 de 14/04/2015, pag. 42, e no dia 17 de Abril de 

2015, dá-se o início das atividades desta unidade, atendendo a cento e doze (112) 

crianças, de quatro (04) meses a cinco (05) anos, em período integral, das 

07h30min às 17h30min. No dia 30 de dezembro de 2015, quando da renovação do 

convênio, o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Educação, 

Esporte e Lazer – SEEDF e o Lar da Criança Padre Cícero celebram entre si um 

aumento de meta, com base na Constituição Federal, Lei Orgânica do DF, Lei nº 

8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Decreto nº 35.240/2014, Lei nº 9394 de 

20/12/1996, Instrução Normativa nº 01/2005 – Corregedoria Geral do Distrito 

Federal, as Resoluções nº 05/2009, do Conselho Nacional de Educação, que 

constitui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e 

Resoluções nº 6/2010 e nº 1/2011, todas do Conselho Nacional de Educação, além 

da Resolução nº 01/2012 – CEDF, as quais as partes sujeitam-se a cumpri-las. 

Ficou estabelecido então, o atendimento a centro e trinta e seis (136) crianças, 

na faixa etária de quatro (04) meses a cinco (05) anos de idade, conforme Plano de 

Trabalho, para atendimento na Educação Infantil, em jornada de tempo integral, de 

acordo com as Orientações Pedagógicas para conveniamento com as Instituições. 

Termo de Colaboração: 75/2017 e processo nº 080.012364/2016. 

Na renovação do Plano de Trabalho de 2018, foi firmado o 1º Termo Aditivo 

ao Termo de Colaboração Nº 187/2017 que entre si celebram o Distrito Federal, 

por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e o 

Lar da Criança Padre Cícero. Tal instrumento visa à ampliação do número de 

atendimento e o remanejamento de metas do Termo de Colaboração. O 

atendimento passou a ser à cento e cinquenta (150) crianças. 

Em Janeiro de 2020, conforme enturmação enviada e assinada por 

representantes da UNIPLAT, UNIEB e Comissão Gestora para o ano de 2020, o 

CEPI Macaúba passou a atender 174 crianças e as turmas estão divididas entre 

Berçário I (12 bebes), Berçário II (12 bebes), Maternal I A (19 crianças bem 

pequenas), Maternal I B (19 crianças bem pequenas) Maternal II A (19 crianças 

bem pequenas), Maternal II B (19 crianças bem pequenas), e na Pré Escola - 1º 

Período A- (30 crianças pequenas),1º período B (14 crianças pequenas) e 2º 

Período (30 crianças pequenas). 
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As famílias atendidas encontram aqui um lugar seguro e aconchegante para 

seus filhos, enquanto recebem educação, cultura e lazer, além de cuidados básicos 

de alimentação adequada, higienização e atenção. O CEPI MACAÚBA visa 

estimular o desenvolvimento integral da criança, com atividades educativas, lúdicas 

e recreativas, incentivando a construção de conhecimento, despertando a 

criatividade e o reconhecimento de sentimentos de cidadania e respeito ao 

próximo. 

Caracterização física 

• Um (1) pátio coberto para lazer e recreação; 

• Um (1) parquinho coberto, com grama artificial; 

• Um (1) parquinho de areia; 

• Uma (1) sala da direção; 

• Uma (1) sala de secretaria escolar; 

• Uma (1) sala de coordenação para professores; 

• Dois (2) banheiros sociais – Bloco da direção (Masculino e feminino) 

• Uma (1) sala de leitura e videoteca; 

• Dois (2) banheiros sociais, adaptados para pessoas com deficiência física; 

• Nove (09) salas de aula; 

• Dois (2) banheiros infantis com fraldário; 

• Quatro (4) banheiros infantis; 

• Uma (1) cozinha; 

• Um (1) depósito de alimentos; 

• Um (1) depósito de produtos de limpeza; 

• Um (1) depósito de materiais descartáveis; 

• Um (1) almoxarifado; 

• Uma (1) lavanderia; 

• Dois (2) banheiros para funcionário (masculino e feminino) 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 

O CEPI MACAÚBA integra o Sistema de Ensino do Distrito Federal sendo 

uma Unidade de atendimento mantida pelo Lar da Criança Padre Cícero para 

oferecer Educação Infantil em período integral de 10 horas diárias, em parceria 

com SEE/DF. Atende crianças vindas de famílias em situação de vulnerabilidade e 

risco pessoal e social, encaminhadas pela Coordenação Regional de Ensino de 

Taguatinga – CRE/UNIPLAT, conforme estratégia de matrícula. 
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Oferece Educação Infantil a cento e setenta e quatro (174) crianças, de 

quatro (04) meses a cinco (05) anos de idade, em período integral de dez (10) 

horas diárias, de segunda a sexta feira, das 7h:30 às 17h:30. 

O CEPI MACAÚBA presta serviços Educacionais de Educação Infantil, tendo 

como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9494/96, 

artigo 29.  Tem por finalidade a promoção do desenvolvimento integral da criança 

“em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, estimulando sua 

curiosidade e seus interesses, completando a ação da família e da comunidade” 

(LDB. 9394/96). 

A partir da realização de questionários de pesquisa e da escuta da 

comunidade escolar foi possível verificar pontos importantes no que se refere ao 

diagnóstico da realidade escolar do CEPI Macaúba. 

 

3.1- Características sociais, econômicas e culturais da comunidade. 

O CEPI Macaúba encontra-se numa área urbana e de fácil acesso. Situado 

na QS 07 Rua 600 Lt 02, Areal, tem como vizinhos a Associação Brasileira de 

Odontologia – ABO, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Areal 

e o Albergue Conviver- Unidade de Acolhimento de Adultos e Famílias – UNAF, 

que são pontos de referência na demanda e na oferta de transporte público torna-

se de fácil acesso a pessoas de várias regiões administrativas de Brasília e 

também do entorno. Nos arredores da creche, há mais duas creches, 

supermercados e pequenos comércios.  O público atendido pelo CEPI MACAÚBA 

constitui-se da seguinte forma: 87% das crianças originou-se de famílias residentes 

no Areal, Arniqueiras, ADE e Águas Claras, 9% de famílias residentes em 

Taguatinga Sul e Centro, 2,5% Vicente Pires, 1,0% de famílias residentes em 

Ceilândia, 0,5%, de famílias residentes em Riacho Fundo. Este ano o Questionário 

socioeconômico e questionário para elaboração da Proposta 

Pedagógica, pesquisa com os pais ou responsáveis;  

por conta da pandemia de COVID-19, foi realizada de forma remota. Porém, a 

comunidade escolar mudou pouco em relação ao ano 2019. Não foi possível obter 

um resultado com a participação em massa, muitos pais não têm acesso a internet, 
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sendo assim a pesquisa contou com 95 famílias. Para ter parâmetros para 

completar a pesquisa, foi feito um estudo com as informações contidas nas fichas 

de matrículas dos alunos, junto aos professores e monitores da creche.  De acordo 

com questionário feito com as famílias das crianças a situação econômica da 

região tem avançado, uma quantidade considerável de crianças vão para a escola 

em carros particulares e transporte escolar, entre outros bens matérias que a 

comunidade conseguiu adquirir ao longo dos anos. A maioria trabalha fora e alguns 

alunos não residem com os pais, sendo criados por avós, tios ou outros membros 

da família. Algumas famílias são assistidas por programas sociais governamentais 

como o Bolsa Família/Cartão Material Escolar. No entanto, a escola ainda carece 

de informações acerca da acessibilidade tecnológica para as crianças e suas 

famílias, atualizadas, para sanar as dificuldades que a “nova” realidade nos impõe. 

Nesse sentido, uma nova ferramenta de pesquisa será enviada para as famílias a 

fim de detectar essa fragilidade. O objetivo é proporcionar as crianças e suas 

famílias, novas formas de terem acesso aos conhecimentos, sempre considerando 

que o CEPI Macaúba, enquanto Escola da Infância, prioriza, de acordo com 

documentos que norteiam as ações desse segmento de ensino, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil, o Currículo em Movimento do DF e 

a Base Nacional Comum Curricular a importância das interações sociais para 

constituição da criança enquanto sujeito histórico e social.  

3.2 Distribuição de turmas: 

O agrupamento de alunos está organizado considerando faixa etária, com 

data de nascimento, conforme legislação vigente, número de vagas por turma 

disponibilizada pelo CEPI MACAÚBA, respeitando quantidade máxima e mínima de 

crianças por turma e o número de adultos por criança. 

Creche 

a) Bebês I: Quatro meses completos ou a completar de acordo com a legislação 

vigente; (01 turma – 12 alunos) 

b) Bebês II: um ano completo ou a completar de acordo com a legislação vigente; 

(01 turma – 12 alunos) 
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c)  Crianças bem pequenas I: dois anos completos ou a completar de acordo com a 

legislação vigente; (02 turmas – 38 alunos) 

d) Crianças bem pequenas II: três anos completos ou a completar de acordo com a 

legislação    vigente; (02 turmas – 38 alunos) 

Educação Infantil 

 

e) Crianças pequenas I: quatro anos completos ou a completar de acordo com a 

legislação vigente; (02 turmas – 44 alunos) 

f) Crianças pequenas II: cinco anos completos ou a completar de acordo com a 

legislação vigente; (01 turma – 30 alunos)         

 As atividades desenvolvidas no CEPI MACAÙBA estimulam o 

desenvolvimento integral da criança, com atividades educativas, lúdicas e 

recreativas, incentivando a construção do conhecimento, despertando a criatividade 

e o reconhecimento de sentimentos de cidadania e respeito ao próximo. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL  

O CEPI MACAÙBA   tem como função social garantir uma educação de 

qualidade que estimule o "desenvolvimento integral” da criança em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da 

comunidade; como está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 

9394/96, art.29, cumprindo as funções indissociáveis e indispensáveis do “Educar 

e Cuidar, do Brincar e do Interagir”; em parceria com a família, visando ainda 

resgate de valores humanos e sociais importantes para a formação da cidadania. 

            Nesta missão, atender a criança com amor e de forma adequado 

considerando-a como um sujeito de direitos, oferecendo-lhe condições materiais, 

pedagógicas, culturais e de saúde, além de um ambiente acolhedor, de forma a 

completar a ação da família. Proporcionando um desenvolvimento integral e 

harmônico às crianças, igualdade de condições, acesso e permanência na 

instituição com a participação da família e da comunidade, bem como a construção 

do conhecimento formal e irrestrito, contribuindo como mediadora na formação do 
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cidadão crítico, ético, autônomo e solidário capaz de transformar a sociedade 

em que vive, respeitando as diferenças para realização da verdadeira inclusão. 

 O trabalho desenvolvido tem como eixo norteador as orientações da 

Secretária do Estado de Educação para a Educação Infantil, o Currículo em 

Movimento, Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil e 

atualmente as diretrizes apontadas e em discussão pela Base Nacional Comum 

Curricular. 

 A Proposta se enquadra no respeito e valorização dos direitos humanos e 

da liberdade, fundamentais para poder desenvolver uma vida responsável, 

respeitosa, solidária e ativa na comunidade, que faça possível que as nossas 

crianças sejam verdadeiras promotores da Cultura da Vida e da paz, para alcançar 

uma sociedade mais justa e um mundo melhor, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de nosso país. 

 

5. PRINCÍPIOS 

 

O CEPI MACAÙBA é uma Instituição Educacional que compõe a Rede de 

Ensino do Distrito Federal, mantida pelo Lar da Criança Padre Cícero caracteriza-

se como Instituição de Educação Infantil.   

Fundamenta - se no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) lei 8.069/90, 

Art. 53 onde se lê; "a criança e o adolescente em direito a educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania" e no 

Art. 54, inciso IV, que defende o direito a Educação Infantil a crianças até cinco (5) 

anos em creches e pré-escolas; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB. 9394/96, Art. 29, que afirma: “A Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade." e na Constituição Federal 

Brasileira de 1988, com a garantia do direito a educação desde o nascimento. 

Fundamentando-se nos estudos de Vygotsky, o CEPI MACAÙBA tem como 

lema; “Aqui nós não brincamos de trabalhar, mas nossas crianças aprendem 
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brincando”; por meio da interação nas relações sociais e afetivas da criança, 

principalmente, incentivando     a     aprendizagem     significativa com uma 

metodologia de ensino que respeite a criança como um sujeito histórico, social e 

cultural ativo em sua aprendizagem. 

Com base na função social e de acordo o Currículo em Movimento – 

Educação Infantil (2018, p. 58-59) que discorre sobre os princípios a partir dos 

aspectos éticos, estéticos e políticos, as nossas ações pedagógicas têm os 

seguintes eixos norteadores: 

Éticos: 

 Valorização do processo de ensino-aprendizagem como construção conjunta, 

mediada e interativa entre professor-criança e criança-crianças; 

 Compreensão da Educação Infantil como processo imprescindível para o 

desenvolvimento integral da criança, visando sua autonomia e cuidado de 

si mesma, do outro e do ambiente em que vive; 

 Trabalhar a consciência sobre preservação da natureza, estimulando reutilização, 

renovação e conservação dos espaços e recursos materiais e naturais em prol da 

sustentabilidade; 

 Desenvolvimento de ações que primem pela compreensão de respeito e 

solidariedade uns com os outros, podendo entender as diferenças como 

aspectos que nos fazem singulares e parte de um todo, valorizando as 

potencialidades e habilidades de cada um. 

Políticos: 

O exercício da prática dialógica, buscando propiciar que o processo de ensino-

aprendizagem se paute pela reflexão das ações seja do docente, estudante      e 

demais servidores, possibilitando, através do diálogo, a circulação de informações 

e construção conjunta das ações necessárias para que se alcance objetivos de 

qualidade; 

 A valorização dos aspectos culturais e históricos como fatores relevantes 

para a compreensão das práticas pedagógicas. 
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         Estéticos: 

 Trabalhar pautados na ludicidade e no letramento como elementos subsidiados do 

processo de ensino-aprendizagem; 

 Promoção de atividades que primem pelo ato criativo e autoral da criança, 

possibilitando sua livre expressão e envolvimento com o que produz; 

 Proporcionar momentos de discussão, usando diferentes linguagens, para que a 

criança possa expressar ideias e sentimentos sobre seu processo de ensino-

aprendizagem e o contexto do qual faz parte. 

Quanto aos princípios basilares da Educação Integral para as escolas 

públicas e parceiras do DF, constantes no Currículo da SEEDF, que são:  

Integralidade humana; Transversalidade; Intersetorialização; Territorialidade; 

Diálogo escola/comunidade; Trabalho em Rede. Entendendo que os processos 

administrativos somente justificam-se se estiverem a serviço dos processos 

pedagógicos, a escola reforça o princípio fundamental que rege as práticas 

escolares: a educação pública de qualidade. Esta qualidade deve estar expressa 

no ambiente cuidado e limpo, nas relações interpessoais, na organização dos 

espaços e tempos escolares, na garantia de segurança do público alvo, na gestão 

de pessoas, recursos e materiais, na fidelidade aos documentos que emanam da 

Secretaria de educação e no respeito e cuidado com a comunidade. 

Nesta perspectiva de desenvolvimento integral, nosso professor não é 

apenas um espectador do caminho que a criança vai percorrendo, e sim o 

mediador e estimulador no processo, que oportuniza desafios e conquistas às 

crianças, considerando e respeitando cada estágio do desenvolvimento infantil.   

Para consistência e êxito do trabalho, reconhecemos a importância da leitura, da 

pesquisa e dos estudos, tendo em vista as constantes transformações no campo 

educacional. O professor, consciente de sua missão, desafia e problematiza 

situações de aprendizagem, estimulando, transformando e promovendo o 

conhecimento. 
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5.1.1- Integralidade 

 

            Compreendemos que o estabelecimento de bons hábitos relativos ao corpo 

e seu cuidado, tais como alimentação, saúde e consciência corporal, alternância 

entre movimento e repouso, bons hábitos de higiene e organização, são 

aprendizagens cruciais que, quando bem estabelecidas, funcionam como 

vantagens reais e proteção para a vida da criança durante muito tempo, facilitando-

lhe o cotidiano e oferecendo-lhe condições de saúde. Lidar com as emoções de 

maneira equilibrada, com o próprio corpo e o próprio intelecto é um dos grandes 

desafios do sujeito moderno. Por isso, buscamos apoiar o desenvolvimento da 

inteligência emocional e incentivar o autoconhecimento, incluindo no cotidiano 

práticas meditativas, contemplativas e artísticas para o desenvolvimento da 

atenção plena. 

   A escola acolhe cada um no ponto em que ele está, ou seja, possibilita 

que cada criança manifeste suas histórias, emoções e leituras de mundo, a partir 

de trabalhos em grupo, com musicalidade, ao ensaiar teatro, ao cultivar plantas, 

observar pequenos animais, desenhar ou produzir um vídeo etc. É necessário que 

a emoção esteja presente na escola, que haja um mergulho nos ambientes e que 

os alunos se sintam no mundo. 

 

5.1.2- Intersetorialização 

 

          Assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de “potencializar a 

oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da 

qualidade da educação.” O CEPI Macaúba atua com parceria com o Conselho 

Tutelar de Taguatinga e Águas Claras e com a Unidade Básica de Saúde I e II do 

Areal, com ações de saúde e bem estar. 

 

5.1.3 – Transversalidade 
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Amparado pelo Currículo em movimento do Distrito Federal Educação 

Infantil, o CEPI Macaúba busca por em prática a “concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais 

dos estudantes e da comunidade” trazendo para sua proposta pedagógica os Eixos 

Transversais do Currículo: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade. 

     

5.1.4- Diálogo Escola e Comunidade 

 

           A participação dos pais e pessoas significativas na vida da criança é 

fundamental para a obtenção de resultados positivos na vida adulta. São eles que 

melhor conhecem as necessidades da criança no seu dia-a-dia, criam expectativas 

em relação ao futuro da criança e facilitam a aquisição de autodeterminação. Os 

pais e a comunidade são parceiros valiosos para o planejamento e implementação 

do trabalho escolar. Assim sendo, o CEPI Macaúba intermediará a aproximação 

das famílias e comunidade de forma sistemática e ativa no processo educacional. 

O estabelecimento de parcerias pedagógicas, a prestação de contas à sociedade e 

o desenvolvimento de ações destinam-se à realização de atividades culturais, 

artísticas, pedagógicas, esportivas de forma conjunta, buscando integração entre a 

creche, a família e a sociedade. Através destas relações, espera-se que os pais 

tenham uma participação ativa na vida da escola. Esta articulação se dará por meio 

de reuniões, encontros, dias letivos temáticos e comunicação ativa, favorecendo a 

troca de experiências e incentivando o trabalho em equipe.  

Propicia, portanto, a conscientização dos pais e de toda a equipe escolar de 

que o trabalho de cada um é importante na vida da escola e de que é necessário 

que todos o desenvolvam do melhor modo e com muito amor a sua tarefa. Desta 

forma, será construída uma escola que atenda seu objetivo de dar um ensino de 

qualidade, contribuindo assim para uma vida de cidadania plena. 

 

5.1.5 -Territorialidade 
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          O propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo parcerias 

com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos e 

para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”; assim 

trabalhamos com parceiros e comunidade no trabalho com a horta, com os 

cuidados com a escola enfatizando a importância da educação. 

 

5.1.6- Trabalho em rede 

 

          Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. “O estudante não é só do professor ou da escola mas da 

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do 

educando”. Logo a coordenadora pedagógica e diretora pedagógica trabalham em 

comunicação com outras instituições para aprimorar o trabalho na Instituição. 

Nesse sentido o CEPI Macaúba tem a parceria do Conselho Tutelar e do Programa 

Saúde na Escola (PSE). Essa parceria estabelecida tem possibilitado o 

entendimento da importância do trabalho em rede. 

 

5.2 Princípios Epistemológicos 

 

           Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que 

consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, 

interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos 

saberes que circulam no espaço social e escolar. O CEPI Macaúba visa em seus 

trabalhos abordar diversos contextos dos temas trabalhados abordados pelos 

campos de experiência, trazendo para a realidade da criança o interesse pelo 

conhecimento. 
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5.2.1. Unicidade entre teoria e prática 

Princípio esse que possibilita ação, reflexão e constante redimensionamento 

da prática pedagógica, uma nova relação entre professor, estudante e 

conhecimento; os professores em período de Coordenação Pedagógica interagem 

em discussões e troca de experiências interligando a teoria para fundamentar a 

prática do fazer pedagógico. O ato de aprender, por esse contexto, vai além da 

simples retenção de informações e, mesmo na Educação Infantil, faz com que o 

aprendiz sinta-se atuante durante o processo, relacionando o que foi aprendido 

com a realidade, num constante ciclo de reflexão-ação-reflexão, como bem conclui 

Freire (1995, p.91) “não pode haver reflexão-ação fora da relação homem 

realidade”. Assim, a proposta pedagógica da Educação Infantil deve: 

“…considerar que a criança é 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.”  (DCNEI, 2009). 
 
 

           Desse modo, o CEPI Macaúba tem esse compromisso de embasar suas 

práticas na visão interacionista, contextual, por isso, histórico-cultural dos seus 

sujeitos. Por essa razão, deve articular ações práticas que demonstrem o seu 

fundamento teórico e a responsabilidade com a qualidade do processo de ensino e 

de aprendizagem 

 

5.2.2. Interdisciplinaridade e contextualização 

 
 

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio 

componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). No 

próprio componente curricular, quando são utilizados outros tipos de 

conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre 

outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do 

conhecimento do componente curricular. Já, entre os componentes 

curriculares, busca-se a integração existente entre os diferentes 
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conhecimentos. O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades 

de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Para garantir que a 

interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, o 

diálogo é necessário para que assumamos concepções e práticas 

interdisciplinares aconteçam, assim propiciamos em nossas coordenações 

pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, 

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico 

que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

Desse modo o CEPI Macaúba, juntamente com toda a sua equipe de 

trabalho, possibilita momentos de diálogo em coordenações, onde acontece o 

planejamento das ações, organização e confecção do material necessário para as 

crianças e, também, em formação continuada in loco, momento em que são 

realizados estudos, oficinas e organização dos conteúdos. Tal organização vem 

trazendo resultados positivos como a unidade do grupo em todas as ações da 

escola. 

 

5.2.3. Flexibilização 

A Flexibilização é uma organização dos conteúdos e currículos, aos quais 

propõem formas de trabalhar e construir o conhecimento dentro e fora do âmbito 

escolar. Dessa forma, a flexibilidade curricular deve ter espaço aberto para sua 

efetivação, de forma a reduzir a rigidez curricular por meio do diálogo entre os 

diferentes saberes, rompendo qualquer tipo de amarras impostas pelas grades 

curriculares. Devem ser considerados os conhecimentos dos educandos, para que 

tenha base de moldar e organizar o currículo da melhor forma possível, 

viabilizando a construção de novos saberes, criatividade e emancipação. 

 

6. OBJETIVOS: 

 

Oferecer Educação Infantil a crianças de quatro (04) meses a cinco (05) 

anos de idade, protegendo, educando, cuidando e estimulando seu 
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desenvolvimento integral, preparando - a para o exercício da cidadania intelectual e 

pensamento crítico, oferecendo para isso um ambiente saudável, alegre e 

estimulador fortalecendo a criança com um sujeito ativo e participativo na 

sociedade. 

 

Objetivos específicos: 

 Proteger, educar e cuidar de crianças de quatro meses (04) a cinco (05)    

anos de idade, priorizando famílias vulneráveis à pobreza e em situação de 

risco pessoal e social e moradores das proximidades da instituição. 

 Prestar atendimento de Educação Infantil em período integral de dez horas 

diárias. 

 Oferecer atendimento pedagógico orientado pelas Diretrizes Curriculares da 

Educação Infantil (MEC) e pelo Currículo em Movimento da Educação 

Básica/Educação Infantil da SE/DF/2018. 

 Oferecer cinco (5) refeições diárias com base em uma alimentação adequada 

às necessidades nutricionais, de acordo com cada faixa etária. 

 Proporcionar experiências significativas que estimulem o desenvolvimento 

integral da criança em cada ciclo etário, promovendo sua inclusão social e a 

formação ética e cidadã, como sujeito de direitos e deveres, mediante o 

fortalecimento de laços familiares e a interação entre a criança os membros 

da família e a comunidade. 

 Respeitar a criança como sujeito ativo no processo ensino - aprendizagem. 

 Oferecer espaço para ações protetivas com enfoque no fortalecimento dos 

vínculos familiares, promovendo ações de prevenção a situações de 

negligência e de violência. 

 Oferecer atividades socioeducativas, culturais, esportivas, lúdicas e de lazer. 

 Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, por meio do resgate de 

seus brinquedos e brincadeiras e da promoção de vivências lúdicas. 

 Estimular atitudes de preservação ambiental e de cuidados com a natureza. 

 Oferecer e assegurar instalações físicas em condições adequadas de higiene, 

salubridade e segurança. 

 Orientar pais e/ou responsáveis quanto à necessidade de vacinação de 

acordo com cada faixa etária. 
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 Oferecer palestras, reuniões, orientações, para as famílias das crianças, 

quanto aos cuidados com alimentação, higiene, autoestima, e demais 

relações necessárias ao bom desenvolvimento integral da criança. 

 Fortalecer os vínculos familiares, integrando a família e instituição, 

proporcionando momentos especiais nas culminâncias dos projetos, como 

festas, palestras e reuniões. 

 Promover treinamentos permanentes dos recursos humanos envolvidos com 

a clientela. 

 Proporcionar aos pais orientação pedagógica, psicológica e social, 

relacionados ao desenvolvimento de sua criança. 

 

 

7.  CONCEPÇÕES     TEÓRICAS 

 

Os desafios que se impõem ao campo educacional são variados e 

complexos, exigindo cada vez mais dos educadores uma postura consciente de 

pensar e fazer educação, uma vez que hoje não faz sentido agir sem um 

conhecimento teórico e prático da ação pedagógica, tendo em vista que este 

orienta toda prática educativa. Agir na prática educativa com consciência clara da 

teoria que sustenta nossa ação, nos faz agir com segurança, pois, dessa forma, 

não só temos consciência do que queremos, mas também sabemos para onde 

estamos querendo caminhar e como queremos caminhar para lá, o que implica ter 

clareza dos fins que desejamos atingir e da metodologia que vamos utilizar para 

chegar aos resultados desejados. (LUCKESI, 2011.) Como diz um ditado chinês 

“para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve”.  Assim, frisamos a 

necessidade de se ter clara a teoria epistemológica que embasa toda a ação 

pedagógica.  Estando consciente ou não, toda ação pedagógica está atrelada a 

uma concepção teórica sobre o que é a aprendizagem e o que é ensinar, quem é 

essa criança e como ela se desenvolve. 

Partindo desse pressuposto, a teoria que fundamenta as práticas 

pedagógicas da Educação Infantil no CEPI MACAÚBA, a qual compreende o 

sujeito como ser social, histórico e cultual é a teoria sócio interacionista, que tem 

como principal precursor Vygotsky (apud, Brasil, 2010). Essa teoria pressupõe uma 
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concepção de sujeito ativo e capaz de construir seu próprio conhecimento na 

interação com as pessoas, com as linguagens, com a cultura e, com o ambiente, 

explorando os diversos e diferentes campos de experiência da criança. 

Os fundamentos teóricos do CEPI Macaúba está condizente 

com a metodologia da Pedagogia histórico-crítico e a psicologia histórico-cultural. A 

Instituição tem fundamentado suas ações nessas concepções. Temos como base 

os eixos transversais da Educação Básica da SEEDF: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade. 

 

7.1- Pedagogia Histórico-Cultural 

 

           O desenvolvimento Proposta Pedagógica dentro da concepção da 

Psicologia Histórico-Cultural tem o intuito de construir o conhecimento do 

educando de forma coletiva e colaborativa por meio de ações e atividades 

pedagógicas, desenvolvidas num clima de afetividade e segurança, onde são 

trabalhados temas relacionados à construção de valores éticos, à conscientização 

do educando sobre a responsabilidade individual e coletiva, as práticas de 

socialização. É fundamental concebê-la como um processo dinâmico e dialético, 

em que teoria e prática são permeadas pelo contexto social, cultural, econômico e 

político das diferentes comunidades em que a Educação está inserida. 

 

7.2 Pedagogia Histórico-Crítica 

 

          Na perspectiva da Pedagogia Histórica-Crítica a proposta didática no seu 

processo de ensino-aprendizagem tem como objetivo envolver o educando na 

aprendizagem significativa dos conteúdos. Compreendemos que a criança se 

desenvolve quando é colocada como protagonista do processo de ensino e de 

aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento historicamente 

acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a 

formação de um sujeito histórico e social. 
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Esta Proposta Pedagógica fundamenta-se na construção de um 

conhecimento que não é pronto e acabado, mas que está em permanente 

avaliação e reformulação, de acordo com os avanços dos principais paradigmas 

educacionais da atualidade ou outras alterações que se fizerem necessárias. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

As atividades são desenvolvidas em período integral de dez (10) horas 

diárias de segunda a sexta – feira, das 7h30min às 17h30min para crianças de 

quatro meses (04) a cinco (05) anos de idade, organizadas por faixa etária em 

turmas de Bebês I (Berçário I), Bebês II (Berçário II), Crianças bem pequenas I A e 

B (Maternal I) Crianças bem pequenas II A e B (Maternal II), Crianças pequenas I 

(1º Período) e Crianças pequenas II A e B (2º Período), totalizando nove (09) 

turmas. 

As atividades didático – pedagógicas são desenvolvidas no período 

matutino, com professores habilitados em Educação Infantil, e complementadas no 

período vespertino com atividades lúdicas e recreativas planejadas pelas 

professoras e monitoras, e desenvolvidas pelas monitoras incentivando o 

desenvolvimento integral e ativo da criança. 

O CEPI MACAÚBA adota o Calendário Letivo das instituições parceiras da 

SEE/DF compreendendo os duzentos dias letivos constantes na LDB 9394/96, 

complementando com festividades, palestras envolvendo a comunidade escolar, 

como também promove reuniões e treinamentos para os funcionários. Também 

adota o Diário de Classe da SE/DF como forma de registro de frequências, faltas e 

faltas justificadas por meio de atestado médico; diagnostico inicial e final da turma, 

campos de experiências e outros registros, segue anexo e complementar ao diário 

de classe, livro de registro individual do aluno. 

Os professores são contratados por trinta (30) horas semanais, sendo (25) 

vinte cinco horas em efetivo trabalho pedagógico em sala com os alunos e cinco 

(5) horas para coordenação pedagógica com planejamento das atividades. Os 

professores são acompanhados e auxiliados em sala por monitoras, contratadas 
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por 44 horas semanais, sendo (40) horas em sala com as crianças e (4) e quatro 

horas para higienização e organização de brinquedos.  

As coordenações pedagógicas acontecem às segundas-feiras das 13h30 

min. às 15h30 min., e na terça-feira feira das 13h30min às 16h30min, compõem-se 

de estudos relacionadas à prática educativa e reuniões pedagógicas e 

administrativas, com encaminhamentos e orientações para toda equipe e 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas com as crianças. 

Assim, a PP é revisitada anualmente dada a importância da atualização de 

seus dados e da organização do trabalho pedagógico, visto que, a cada ano, novas 

metas e desafios se fazem presentes para que alcancemos um escola de 

qualidade social. Torna-se necessário rever os passos que foram dados em busca 

de aprimoramento de nossas ações. Nesse sentido, os passos dados pelo CEPI 

Macaúba para o início do 1º semestre de 2021, foram marcados pela Pandemia da 

COVID-19. De acordo com vários decretos, entre eles os Decretos 40.509 de 

11/03/20, 40.551 de 23/03/20, documentos que versam sobre Suspensão das 

Aulas em que professores e demais servidores precisaram afastar-se de suas 

atividades presenciais temporariamente na Unidade de Ensino. Assim, seguindo as 

Recomendações, Orientações e Protocolos da SEEDF e dos órgãos de saúde, o 

CEPI Macaúba precisou reinventar-se no que se refere a sua proposta pedagógica, 

em alinhamento também com as Propostas da SEEDF. Dessa forma as atividades 

com toda a equipe de trabalho passou a ser utilizado meios tecnológicos: vídeo 

conferências, e-mail institucional, grupos de trabalho (WhatsApp) entre outros. 

Esses encontros virtuais possibilitam o contato e acolhimento necessário com 

todos os trabalhadores da Unidade de Ensino, bem como o contato com a CRE-

Taguatinga, proporcionando que as atividades escolares possam ter o 

prosseguimento necessário em consonância com os encaminhamentos da SEEDF. 

As atividades pedagógicas como Coordenação Coletiva, adaptação do Projeto 

Didático do CEPI Macaúba, está sendo reinventada sempre no intuito e 

compromisso de que as crianças tenham direito a aprendizagem, mesmo que de 

modo virtual. Para o contato com as crianças e suas famílias o mapeamento de 

acessibilidade tecnológica está em andamento, para que todas as informações 

necessárias desse período cheguem às famílias. De acordo ainda com o projeto 

Escola em Casa DF, as crianças terão acesso à teleaulas e plataformas de ensino. 
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Ressaltamos que as famílias que precisarem poderão ter acesso à atividades 

pedagógicas impressas, de acordo com e alinhamento da proposta de 

trabalho da SEEDF. Outros meios de comunicação também se fazem necessários 

para ampla divulgação do trabalho, que são as redes sociais e grupos de 

WhatsApp. 

A organização do trabalho pedagógico do CEPI Macaúba, em tempos 

remotos, é norteada pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil, documento aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal nos 

termos da Portaria nº 389, de 4 de dezembro de 2018. (Em regime de 

excepcionalidade e temporalidade, durante essa fase de isolamento social). 

Integrando o “educar e cuidar, brincar e interagir”, o CEPI MACAÚBA 

desenvolve uma rotina com definições de horários para organização e segurança 

das crianças, porém, flexível, considerando a necessidade desta, ser aplicada de 

forma gradativa e o fato de todas as atividades devem considerar o ritmo da 

criança e estimular seu desenvolvimento, sua aprendizagem e sua autonomia. 

QUADRO DE ATIVIDADES DIÁRIAS 

 

HORÁRIOS ATIVIDADES 

07h30min. Entrada/receber as crianças/conversa informal. 

7h45min. Café da manhã. 

08h às 9h Atividades pedagógicas planejadas. 

9h30min. Lanche. 

9h30min às 09h45min 

Intervalo das prof. 

Atividade recreativa para as crianças (brinquedos, 

brincadeiras, jogos...) com as monitoras. 

09h45min às 10h50min. Atividades pedagógicas planejadas 

10h50min. Higienização 

11h Almoço 

11h30min. Higienização bucal/organização para o repouso 

12h às 13h30min. Repouso 

13h30min. Lanche 

13h45min Brinquedos – livre/massinha/jogos 

14h30min às 15h30min Banho 
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15h30min  Atividade lúdico-pedagógica planejada pela professora e 

desenvolvida pela monitora. 

16h45min Higienização 

16h50min Jantar 

17h15min Organização para saída/higienização/troca de fralda - 

conferir se está tudo certo.  

17h30min Saída – entregar somente aos pais ou responsável. 

 

 As principais refeições irão para sala aproximadamente 10 minutos antes do 
horário de ser servido. Pois, os bebês e as crianças bem pequenas ainda 
precisam de ajuda e as educadoras precisam organizar – zelando pela 
higienização e segurança. 

 O banho, a troca de fralda e a higienização dos bebês, e das crianças que 
usam fraldas, ocorrem sempre que necessário – sendo importantes que as 
educadoras fiquem atentas as manifestações de desconforto. 

 

 A Educação Infantil nesta Instituição é organizada em grupos de idade e o 

regime é sequencial anual, com organização das atividades criando uma integração 

entre o processo lúdico e as atividades formativas voltadas para a 

educação integral da criança. 

8.1- Planos de Ação da Coordenação Pedagógica 

A Organização do Trabalho Pedagógico da escola e do professor, com foco 

no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, tem na coordenação 

pedagógica seu espaço primordial de construção. No CEPI Macaúba, a 

coordenação pedagógica possibilita o trabalho colaborativo, interações com 

compromisso mútuo e de formação continuada concretizando-se por meio de ações 

coletivas e individuais e pelas intencionalidades pedagógicas constantes na 

Proposta Pedagógica.       
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8.1-Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

OBJETIVOS METAS 

 

AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Apresentar e discutir 
sobre o papel e o perfil do 
educador; 
Estimular a equipe 
Pedagógica para o 
sucesso do trabalho; 
Estabelecer metas de 
trabalho pedagógico; 
Orientar a rotina e os 
trabalhos pedagógicos; 

Reunir 100% da 
Equipe pedagógica  
para orientar o 
trabalho na escola. 

Semana Pedagógica: Por meio 
de textos falar sobre o papel do 
professor e monitores. 
Dinâmicas para conhecer um 
pouco de cada profissional. 
Discutir sobre a rotina e os 
trabalhos pedagógicos que 
serão desenvolvidos na escola. 
Falar também sobre o 
acolhimento. 

Conversa informal 
sobre todos os 
assuntos abordados. 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 

 
 
 
 

Fevereiro/ 
Julho 

Desenvolver dinâmicas 
que Estimule a 
participação dos pais nas 
reuniões; 
Preparar pautas com 
assuntos específicos; 
Acompanhar os docentes 
no desenvolvimento das 
mesmas. 
Expor os trabalhos 
realizados com as 
crianças.  
Abordar  temas atuais 
juntamente com a os pais 
e a comunidade no Dia 
Letivo Temático. 

Reunir 100% das 
famílias e/ou 
responsáveis 
para participarem 
da reunião de pais e 
mestres 

Reuniões de pais e mestres: 
Breve apresentação da escola, 
rotina, horário de funcionamento 
(entrada e saída), uniforme e 
agenda, alimentação, higiene e 
cuidados, proposta pedagógica, 
desenvolvimento de cada 
criança, leitura do RDIA e 
festas; 

Conversa informal 
sobre todos os 
assuntos abordados 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 

Bimestral 

Organizar os temas de Coordenar com Coordenações Pedagógicas: Conversa informal Direção e Professores: 1 h na 
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forma coerente e com a 
participação da equipe 
pedagógica; 
Debater e discutir temas 
atuais e flexivos que 
contribuem com a 
formação dos 
profissionais envolvidos  

professores e 
monitores para 
abordar temas 
relativos à criança. 

Levantamento de temáticas 
para estudo 

sobre todos os 
assuntos abordados. 

Coordenação 
Pedagógica. 

coord. de segunda. 
 

Estimular a participação 
de todos nesse momento 
de formação. 
Valorizar os temas 
abordados; 
Organizar, junto a SEEDF, 
os dias de formação; 
Adquirir novos 
conhecimentos para a 
prática pedagógica. 

Levar 100% da 
equipe para a 
formação que 
acontece dentro e 
fora da escola. 

Formação Continuada: Dias de 
Formação Continuada prevista 
no calendário organizada 
juntamente com a SEEDF. 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 
interação de todos; 
Assinatura de 
frequências 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 

 
 
 
 
Três vezes ao ano 

Trabalhar os espaços que 
tem na escola; 
Conhecer, respeitar e 
valorizar a cultura do 
próprio grupo e de outros 
grupos; 
Explorar diferentes estilos 
de música e dança da 
cultura popular; 

Apresentar temas 
atuais conforme a 
solicitação da 
SEEDF. 

Semana de Educação 
para a Vida – Trabalhar por 
meio de historias, brincadeiras, 
dinâmicas, músicas 

Exposição dos 
trabalhos realizados 
junto com as 
crianças 

Professores e 
monitores 

 
 
 
 

Maio 
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Organizar e coordenar os 
projetos; 
Implantar novidades 
cognitivas, motoras e 
psicomotoras 
Desenvolver atividades 
contextualizadas; 
Aprendizagem através de 
jogos e atividades lúdicas;  
Desenvolver as atividades 
dos Eixos de forma 
concreta e participativa da 
criança. 

Apresentar 100% 
dos projetos para 
as crianças e 
familiares durante 
o ano letivo. 

Projetos Pedagógicos: 
Conhecer o desenvolvimento de 
cada um; Conhecimento prévio 
do que elas já sabem; Em 
coordenação fazer a sondagem 
geral dos projetos que serão 
desenvolvidos durante o ano.  
 
 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 
interação de todos; 
 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica. 

 
 
 
 
 
 

Anual 

Comemorar através de 
dinâmicas diversas a 
Semana Distrital e Nacional 
da Educação Infantil 

Atingir 100% da 
participação das 
crianças, famílias 
e da equipe 
pedagógica. 

Dia Distrital da Educação 
Infantil: Momentos para 
contação de histórias, teatros, 
gincanas, brincadeiras com 
balões, entre várias outras 
atividades 

Exposição dos 
trabalhos realizados 
pelas  crianças no 
pátio da escola. 

Professores e 
monitores 

 
 

Agosto 

Oportunizar as crianças, 
por meio da escuta sensível 
e atenta, uma participação 
ativa nas reflexões acerca 
do tema proposto pela 
SEEDF. 
 
Vivenciar a interlocução 
com o Currículo em 
Movimento em suas 
diferentes Linguagens e no 
PP 

Atingir 100% da 
participação das 
crianças, famílias 
e da equipe 
pedagógica. 

Plenarinha: O tema é 
fruto da avaliação realizada pela 
SEEDF acerca da Plenarinha 
realizada no ano anterior. A 
culminância do trabalho ocorre 
em plenárias regionais, locais 
durante a Semana Distrital da 
Educação Infantil, dando 
visibilidade aos trabalhos 
produzidos pelas crianças. 

Exposição dos 
trabalhos realizados. 
 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica.; 
Professores e 
monitores. 

 
 

Anual 

Desenvolver e participar de 
festividades e eventos 

Atingir 100% da 
participação das 

Culminância dos projetos, 
reforço das atividades 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 

Toda comunidade 
escolar. 

 
Ao longo do 
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crianças, famílias 
e da equipe 
pedagógica. 

desenvolvidas. interação de todos; 
 

ano letivo. 

Organizar e coordenar os 
passeios 

Levar 100% da 
equipe para os 
passeios que 
acontecem durante 
o ano letivo 

Agendar passeios de acordo 
com as atividades pedagógicas. 

Avaliação oral do 
dia; Participação e 
interação de todos; 
 

Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, 
Professores, 
Monitores e alunos. 

 
 

Semestral 

Contemplar no 
planejamento e na PP os 
Eixos Integradores 
(Cuida/Educar, 
Brincar/Interagir) 
 
Eixos Transversais 
(Educação para a 
Diversidade, 
Sustentabilidade, Direitos 
Humanos e Cidadania. 
 
Trabalhar as 
particularidades das 
crianças, em condições e 
necessidades especifica. 
 
 

Atender as crianças 
e a comunidade 
escolar para que 
possam colaborar 
e participar 
ativamente nesta 
troca de 
experiências. 

Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção da 
Educação Inclusiva aos Alunos 
com Necessidades 
Educacionais Especiais. 
  Semana da Conscientização 
do Uso Sustentável da Água. 
Dia Nacional da Educação 
Ambiental. 
Dia do Patrimônio Cultural. 
Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência. 
Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca. 
Dia de Luta contra a 
Medicalização da Educação e 
da Sociedade. 
Dia Nacional da Consciência 
Negra. 
A escola irá promover 
à interação, o cuidado, a 
preservação e o conhecimento 
por meio de atividades 
diversificadas para as crianças, 
encontros, debates e entre 
outros meios com a comunidade 
escolar. 

A avaliação será 
conforme a 
participação e 
interação de todos; 

Direção, 
Coordenação 
Pedagógica; 
Professores, 
Monitores, alunos e 
comunidade. 

 
 

Datas 
definidas 
conforme 
calendário 
escolar. 
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8.2-Alinhamento com Diretrizes/Orientações Pedagógicas 

 

            Conforme o Currículo em Movimento a possibilidade de se (re)organizar em 

ciclos, de adotar o currículo integrado e de assumir modificações faz a instituição 

que oferta Educação Infantil se movimentar, porque tais elementos propõem 

alternativas de mudança, de início de novo momento de inquietação e de 

questionamentos no que diz respeito ao planejamento pedagógico, à avaliação, à 

didática aplicada e ao processo de desenvolvimento das aprendizagens. 

Ainda, de acordo com esse documento, a reorganização dos tempos e dos 

espaços exige mobilização de todo o corpo docente no sentido de encontrar 

soluções, discutir estratégias e tomar decisões quanto ao planejamento e avaliação 

das ações pedagógicas.  

A responsabilidade da elaboração desse projeto educativo cabe, ao mesmo 

tempo, a todos profissionais da educação e a cada um em particular, uma vez que 

todas as decisões são o resultado das discussões do coletivo. 

Mais que uma instituição que oferta Educação Infantil organizada em ciclos, esta é 

uma instituição educativa que se reinventa, ao buscar mudar e inovar, de modo a 

garantir a constituição da aprendizagem e do desenvolvimento em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica. 

 

8.3- 1° Ciclo da Educação Infantil 

A proposta de ciclos está ligada à um projeto de educação que valoriza a 

formação global humana. O ciclo de formação é uma forma de organizar a escola, 

privilegiando a continuidade da trajetória do aluno, suas experiências, respeitando o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a reorganização temporal da 

escola em ciclos insere-se em um processo de reavaliação das práticas 

pedagógicas, tendo em vista as características, o ritmo, os interesses, as histórias de 

vida das crianças, com vistas à construção de um projeto coletivo. Portanto, a 

Creche organiza-se da seguinte forma: 

 Bebês: 0 a 1ano e 6 meses 

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

• Crianças pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses. 

 

           A organização da aprendizagem em ciclos adotada pela instituição não 

é aplicada de forma rígida, permitindo assim com que a mesma seja trabalhada com 

fluidez, pois considera os aspectos de cada educando, bem como sua interação e 

especificidade dentro do contexto ao qual o mesmo se insere a avaliação, à didática 

e ao processo de desenvolvimento destas aprendizagens. 
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8.4-Relação Escola-Comunidade 

            A creche incentiva à integração das partes promovendo ações diversas com 

a finalidade de convergirem para maior êxito do processo educativo e melhor 

interação entre a unidade educacional e a comunidade em si, estando àquela 

inserida no contexto social que oportuniza a vivência de experiências sociais, 

afetivas, culturais, econômicas e sustentáveis. Dentre as principais ações, destacam-

se: 

• Reuniões de pais onde são abordados temas direcionados ao convívio social e 

familiar e, sobretudo, o constante acompanhamento e reflexão relativos ao 

desenvolvimento integral das crianças mostrando a importância da Educação 

Infantil. 

• Dias Letivos Temáticos, previstos no Calendário Escolar, que buscam estreitar os 

laços entre os diversos membros da comunidade educacional, abordando temáticas 

que impactam no cotidiano, assim cumprindo as orientações da Secretaria de 

Educação.  

• A Semana da Educação para a Vida, regida pela Lei n°11.998/2009, que aborda 

assuntos que permeiam os temas transversais.  

• As Avaliações Institucionais, bem como a reconstrução, revisão e reflexão 

quanto aos resultados obtidos pela Proposta Pedagógica, são realizadas por meio 

dos formulários de visitas domiciliares e questionários avaliativos e participação nas 

atividades realizadas no contexto Educacional. 

• Projetos Integradores que abordam temas de acordo com a necessidade da 

creche, das crianças e da comunidade. 

• Conversas informais com as famílias, realizadas nos horários de entrada e saída 

dos educandos, e agendadas, fortalecendo assim o vínculo entre as partes; 

              As famílias exercem papel fundamental para o sucesso na educação dos 

filhos, uma vez que a criança, ainda não possui a obrigatoriedade de decernir 

determinados valores e conhecimentos amplos relacionadas ao saber empírico, 

assim a criança depende dos adultos para compreensão do mundo ao seu redor. A 

Instituição Educativa pertence à comunidade e foi construída para atender as 

crianças que ali moram, portanto, um trabalho integrado e em parceria poderá torna-

se produtivo e eficaz.  Diante disso, evidencia-se a importância da participação da 

família nos eventos promovidos, neste contexto educacional, conhecer a proposta 

pedagógica, participar da elaboração dos projetos pedagógicos, ouvir os diversos 

questionamentos e comunicação diária em relação as práticas pedagógicas, 

enriquece significativamente o trabalho realizado com as crianças. 
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9.    ESTRAT ÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação no processo ensino- aprendizagem da Educação Infantil é 

contínua com bases na lei vigente – LDB 9394/96, buscando o conhecimento global 

e o desenvolvimento integral da criança, sem fins de reprovação ou retenção da 

criança. 

Na Educação Infantil, a avaliação é realizada por meio da observação e do 

acompanhamento do desenvolvimento integral da criança, em resposta aos 

cuidados e à educação proporcionados pelo CEPI MACAÚBA. O resultado da 

avaliação da criança é expresso e registrado em relatório descritivo individual do 

aluno (RDIA), a ser apresentado ao seu responsável, bimestralmente em reuniões 

de pais e professores, ou quando se fizer necessário. 

O CEPI MACAÚBA não promove recuperação, já que a criança é avaliada em 

todo processo de estimulação e acompanhamento do seu desenvolvimento integral, 

seguindo o que diz o artigo 31 da LDB 9394/96, “sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”, sendo a criança promovida, 

automaticamente, ao final do ano letivo. 

Desta feita, a Proposta Pedagógica visa a contemplar a diversidade e a 

inclusão, configurando-se como embasamento para planejar as ações e espaços da 

Unidade Educacional, garantindo o compromisso com as crianças, numa proposta 

da comunidade escolar, construída coletivamente, e que se consolida e reformula no 

cotidiano da sala de aula, no acolhimento, nas interações e brincadeiras. 

9.1-Avaliação Larga Escala 

O principal objetivo da Avaliação na Educação Infantil é a reorganização 

do planejamento, avaliação dos avanços, na perspectiva de redimensionar a 

prática e ajustar a Proposta Pedagógica sempre que necessário. 

Podemos observar que avaliações em larga escala realizadas no Brasil 

nunca contemplaram a Educação Infantil, no entanto tem-se a previsão de 

mudança dentro desse contexto num futuro próximo. O Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirma que estudos elencados 

referente ao tema já foram iniciados dentro do Instituto. A perspectiva é de que a 
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Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI), como será chamada, avalie as 

condições de oferta da etapa de ensino. 

Assim, este tipo de avaliação ainda não é aplicada no CEPI Macaúba. 

9.2- Avaliação institucional 

A avaliação institucional é realizada nos momentos em que a família está na 

creche nos dias letivos temáticos ou reuniões de pais, através do preenchimento da 

pesquisa de satisfação da SEEDF. Com a pandemia da COVID-19, a avaliação será 

a distância, de forma remota, as professoras avaliarão a participação e o 

desenvolvimento das crianças através do retorno das famílias com fotos e vídeos 

postados na plataforma do Escola em Casa do Distrito Federal. 

9.3-. Avaliação formativa 

A avaliação formativa tem as funções diagnóstica e formativa. Na concepção 

da avaliação formativa, tanto as crianças quanto os professores são avaliados, uma 

vez que a avaliação também promove a aprendizagem do professor. A avaliação 

formativa se baseia na observação, no registro sistemático do percurso individual de 

desenvolvimento de cada aluno, que subsidia o Relatório Descritivo Individual do 

Aluno. O RDIA é apresentado aos pais em reuniões semestrais. A avaliação também 

se dá por meio de portfólio (exposição das produções das crianças), pois na 

educação infantil, o registro é um poderoso instrumento de avaliação que 

acompanha a evolução do processo educativo da criança. A avaliação ou RDIA 

representa um exercício de observação direta do desenvolvimento da criança na 

aquisição de habilidades no uso das diversas linguagens e na integração com o 

grupo social 

9.4- Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é uma reunião participativa composta pela direção e 

coordenação pedagógica, pela professora e monitoras da turma, e pelos pais e/ou 

responsáveis; para identificar e analisar o processo ensino-aprendizagem 

coletivamente ou individualmente, mediante diversos pontos de vista. 

O Conselho de Classe, proporcionando a reflexão de pais e educadores e 

especialistas sobre o desempenho do aluno, fornecendo as observações sobre a 
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integração social do aluno, identificando variáveis externas que estejam interferindo 

no comportamento do aluno, no seu desenvolvimento e aprendizagem, orientando 

as diretrizes comuns a serem adotadas e ações que favoreçam a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem.  Proporciona ainda aos pais o conhecimento de 

características do processo de desenvolvimento da criança bem como de suas 

necessidades e condicionamentos sociais no que se refere ao desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

           Segundo o currículo em movimento da Educação Infantil a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento 

delibera, em seu artigo 9º, que as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores a brincadeira e as 

interações. 

            Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes 

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

Brincar e Interagir. Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os 

Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; 

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

Sustentabilidade.  

No planejamento de suas ações pedagógicas, o CEPI MACAÚBA envolve 

decisões com base no Currículo em Movimento da Educação Básica, no que se 

refere à Educação Infantil, incorporando e integrando o “cuidar e educar, brincar e 

interagir” na estrutura curricular de sua prática pedagógica abrangendo a 

estimulação do desenvolvimento de diferentes campos de experiência da criança; 

“O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gestos e movimentos”; Traços, sons, cores e 

formas”; “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações”.  
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10.1- Campos de Experiências 

 

          O eu, o outro e o nós, este campo de experiência propõe que as crianças 

descubram a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família e/ou 

responsáveis, instituição de educação para a primeira infância, igreja, academia 

etc.) e a outros coletivos, no sentido de formar constituição da 

autonomia, da autoregulacão, do autocuidado, bem como dos sentimentos de 

reciprocidade e sua identidade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos 

seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem elementos fundamentais da 

beleza e riqueza da diversidade humana. Tem como objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos bebê (0 a 1 ano e 6 meses) crianças bem pequenas (1 ano e 

7 meses a 3 anos e 11 meses) crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 

          No campo de experiência Corpo, gestos e movimentos está voltado ao 

desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo 

desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, A criança brinca e 

interage em diversas situações sociais e culturais e de acordo com o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil que fala o trabalho corporal 

educativo na Educação Infantil deve levar em conta a centralidade do corpo da 

criança, voltando-o para o conhecimento e reconhecimento de suas 

potencialidades, limites, sensações e funções corporais. Dessa forma, o corpo, 

como veículo de expressão das diversas linguagens (a música, a dança, o teatro e 

as brincadeiras, dentre outras), comunica se com outros campos de experiência, 

de modo a promover possibilidades de desenvolvimento integral. Este campo de 

experiência está voltado para explorações de movimentos que os envolvam 

ampliando-o à descoberta de variados modos como: mímica, expressões faciais e 

gestuais; sonoridades; olhares; sentar com apoio; rastejar, engatinhar, escorregar e 

caminhar, apoiando-se ou livremente; correr; alongar; escalar; saltar; dar 

cambalhotas; equilibrar-se e rolar. Podendo o repertório ser incluído também as 

atividades que surgirem das brincadeiras e interações propostas no trabalho 

educativo com outras linguagens e campos de experiência. 

O campo de experiência Traços, sons, cores e formas propiciar o 

desenvolvimento da expressão criativa da criança ao levar em consideração 

seu percurso de aprendizagem, voltando o seu olhar para a escuta sensível da 
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criança valorizando as diversas formas de expressão e linguagens, como as 

artes visuais, a música, a dança e o teatro. E de acordo com o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil para a expressão da criança 

ao traçar, ao desenhar, livremente ou em atividades intencionais de comando 

de grafismo, ao eleger suas paletas de cores, seus movimentos corporais, suas 

dramatizações, suas elaborações e percepções sonoro-musicais, bem como 

para o seu olhar diante da produção digital ofertada massivamente pelos meios 

de comunicação ou materiais audiovisuais aos quais está exposta., não 

limitando a criança e sim proporcionando espaços para o seu desenvolvimento 

como: materiais de diversas texturas, cores, sonoridades, tamanhos, formas e, 

assim, favoreça tanto a ação individual da criança, quanto a ampliação das 

possibilidades do trabalho coletivo.  

No campo de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação, este 

campo de experiência estabelece a linguagens oral, escrita, corporal, artística e 

interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais 

linguagens. Será introduzido na vivencia escolar das crianças algumas 

práticas, de modo a possibilitar vivências em do falar e o ouvir, o pensar e o 

imaginar, apropriando-se, assim, das marcas da humanidade. De acordo com 

as DCNEI (2010a), cresce em importância a organização de atividades 

desafiantes, de contato com diferentes gêneros escritos, como a leitura diária 

de livros pelos adultos, a contação de histórias e o incentivo para que as 

crianças manuseiem livros, gibis e revistas, produzam textos mesmo sem saber 

ler e escrever convencionalmente, vivenciando, assim, processos imaginativos 

e criativos que colaborem para o desenvolvimento do pensamento. Nas 

diversas interações que ocorrem no âmbito da instituição que oferta Educação 

Infantil, as crianças vão aprimorando sua capacidade de expressão, argumentação, 

elaboração de perguntas e respostas, narração de fatos em sequência temporal e 

causal, resolução de situações-problema, entre outros. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, este 

campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o 

mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e 

transformam a sociedade na qual estão inseridas. Será proporcionada pelas 

interações e brincadeiras, que as crianças vivenciem a matemática debatendo 
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e discutindo ideias que permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos 

matemáticos. Uma vez que a matemática está presente na vida de todos, é 

indispensável que, desde a mais tenra idade, as crianças participem de 

situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta linguagem. Isso se 

realiza mediante atividades que contemplem a matemática para além do uso 

dos números e possibilitem que se “recriem, em contextos significativos para as 

crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26). Além disso, o currículo contempla os eixos 

integradores: Educação para a Diversidade - Cidadania e Educação em para os 

Direitos Humanos - Educação para a Sustentabilidade 

10.2 EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 

             As crianças que apresentam necessidades educacionais especiais, não 

somente físicas e cognitivas, mas culturalmente também, devem ser respeitados e 

suas culturas estudadas e valorizadas para que melhor se adaptem ao meio 

escolar. A roda de conversa é muito importante para reflexões, através dela 

trabalhamos o projeto valores para a vida, onde os alunos percebem que os valores 

são necessários dentro e fora da sala de atividades e diariamente, procurando não 

discriminar, cooperando com o próximo, respeitando e convivendo com as 

diferenças entre os seres humanos. As diferenças não são sinônimos de 

incapacidade ou doença, mas de equidade humana. A adversidade no CEPI 

Macaúba é respeitada em relação a etnia, raça, cor, sexo, cultura e religião. 

 

10.3 CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS 

Reconhecer a criança como sujeito de direitos e dizer que ela é cidadã 

desde já e não apenas no futuro. Trabalhar a cidadania na infância é colaborar 

com o presente e o futuro de todos, inclusive por meio de promoção da 

participação ativa da criança, ouvindo sua voz e mostrando-lhe seus direitos e 

responsabilidades no ECA. Nesse sentindo a instituição trabalha o ECA, os 

valores em roda de conversa, contação de histórias, atividades pedagógicas, 
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brincadeiras livres e direcionadas. Desenvolvem o eu, o outro e o nós e o 

respeito com os demais que os cercam. 

10.4 EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

No CEPI Macaúba, ensinamos os alunos sobre à importância dos 

cuidados com o meio ambiente. Em todas as ações cotidianas visamos desenvolver 

com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais, 

como o desperdício de água e poluição, sensibilizando-os sobre a importância do 

meio ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia como: 

poluição, desmatamento, queimadas, extinção de animais e assim incentivando o 

cuidado para com a natureza. Por meio de conversas informais na roda, buscamos 

abordar os assuntos tais como: tipos de animais, plantas, animais marinhos e 

aquáticos, poluição ambiental, coleta de lixo, reciclagem, a importância dos 3R 

(reduzir, reciclar e reaproveitar). Realizamos passeios aos arredores da instituição 

onde os próprios alunos vão cantando os lixos encontrados na rua. É incentivado, 

diariamente, os cuidados com a horta, assim, como a importância de plantar 

uma semente. Utilizando sucata, os alunos com o auxílio dos professores e da 

própria família constroem brinquedos, fazem a seleção do lixo por meio das 

lixeiras coloridas, dentre outras atividades. 

10.5 ALINHAMENTO COM O CURRÍCULO DA ETAPA/MODALIDADE 

O complexo processo de desenvolvimento da identidade humana está 

relacionado com a socialização do indivíduo. As instituições e a sociedade 

precisam criar ambientes físicos e sociais para favorecer o desenvolvimento de 

relações saudáveis capazes de replicar ações educacionais, portanto, o projeto 

CEPI Macaúba se centra nos eixos de formação social, pessoal, 

intelectual e sensório-motor, tendo como objetivos específicos: 

desenvolvimento de habilidades e capacidades envolvendo as áreas: física, 

afetiva, cognitiva, ética, estética de relação interpessoal e inserção pessoal, 

respeitando as diferentes faixas etárias das crianças. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

 

A Proposta Pedagógica é um instrumento teórico e metodológico da escola, 

representando todas as ações visando à mudança, a intervenção e a melhoria da 

realidade escolar e elaborado em conjunto com os diversos segmentos que 

compõem o CEPI MACAÚBA, inclusive a Mantenedora Lar da Criança Padre 

Cícero. 
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PLANO DE AÇÃO (Direção Pedagógica) 
 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

 

ACOMP/RESP/PRAZOS 

 

AVALIAÇÃO/INDICADORES 

Trabalhar em parceria 

com a coordenação 

pedagógica, professores 

e demais funcionários 

para uma gestão eficiente 

e eficaz. 

Coordenar a construção, 

implementar e avaliar o PPP. 

Organizar o Plano de Ação. 

Articular o calendário letivo ao 

calendário administrativo. Orientar 

ações para cumprir integralmente o 

calendário letivo no atendimento ao 

atendimento à criança. Elaborar e 

organizar documentos para 

solicitações e comunicados 

internos e externos. 

. Elaborar direcionando e 

orientando ações para 

subsidiar as atividades da 

equipe pedagógica e 

auxiliares. 

Manter a qualidade no 

atendimento a 

comunidade escolar, 

zelando por todos os 

envolvidos inclusive no 

que diz respeito a 

parceria SEE/DF e 

Instituição mantenedora 

Análise da produção do aluno 

e recursos utilizados pelo 

professor; Avaliações 

pedagógicas, entrevistas, 

observação no contexto 

escolar, escuta sensível 

Análise documental (históricos 

escolares, relatórios do aluno. 

Acompanhar e orientar o 
planejamento e a 
execução de atividades, 
lúdicas, pedagógicas, 
didáticas e de rotina. 

Acompanhar a coordenação 

pedagógica. Promover momentos 

de reflexão e aperfeiçoamento do 

fazer pedagógico. Preparar 

instrumentos que auxiliem na 

observação da sala de aula. 

Analisar as metodologias em sala 

de aula intervindo junto a 

professoras e coordenadora 

sempre que necessário. 

Manter a equipe atualizada 

e preparada para 

desenvolver e promover o 

desenvolvimento integral 

da criança. 

Em parceria com as 

outras unidade de EI da 

instituição mantenedora 

e apoiados pela direção 

geral buscar parcerias e 

colaboradores com 

habilidades e 

qualificações 

adequadas a cada 

formação 

. Avaliações pedagógicas, 

entrevistas, observação no 

contexto escolar, escuta 

sensível Análise documental 

(históricos escolares, relatórios 

do aluno. 

Troca da areia do 

parquinho externo. 

Reparo e manutenção do 

parquinho de areia. 

Para garantir maior 

conforto e segurança para 

as crianças. 

Por meio de reforma e 

manutenção. 

• Realizar o controle do 

trabalho realizado; 

Reparos na caixa de Reparo na caixa de água. Para garantir maior Por meio de reforma e Avaliação e controle dos 
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água e manutenção da 

rede elétrica e hidráulica. 

Substituição de lâmpadas e 

chuveiros. Substituição de tampas 

de tomadas. 

conforto e segurança para 

as crianças. 

manutenção. trabalhos realizados 

Substituição de vidros 

quebrados, reparos das 

descargas dos vasos 

sanitários. 

Reforma e manutenção do prédio e 

espaço afins. 

Garantir um ambiente 

agradável e seguro. 

Por meio de 

substituição. 

Avaliação e controle sempre 

que for necessário. 

Retirada das divisórias 

das salas de aula. 

(Dormitórios) 

Reforma e manutenção do prédio e 

espaço afins. 

Garantir um ambiente 

agradável, seguro e com 

mais espaço para as 

crianças. 

• Acompanhar se foram 

realizados todas as 

retiradas bem como os 

reparos necessários; 

Realizar o controle e análise 

do trabalho realizado; 

Colocar tapetes 

emborrachados nas salas 

Conservar de forma satisfatória, o 

bem estar das crianças, bem como 

a estrutura física e patrimonial da 

escola. 

Observar e avaliar às 

necessidades materiais a 

fim de supri-las. 

Monitoramento contínuo 

dos espaços da escola. 

Controlar e zelar pela 

estrutura física e material da 

escola, visando o bem estar 

das crianças. 

Colocar tapetes 

antiderrapante nas 

escadas dos chuveiros. 

Reforma e manutenção do prédio e 

espaço afins. 

Garantir um ambiente 

agradável e seguro. 

Manutenção. Realizar o controle e análise 

do trabalho realizado; 

Reforma/manutenção dos 

brinquedos permanentes 

dos parques e pintura 

das instalações. 

Reforma e manutenção do prédio e 

espaço afins: salas, áreas 

externas, piso. 

Garantir um ambiente 

seguro e agradável para 

lazer das crianças. 

Por meio de reforma e 

manutenção. 

Realizar o controle e análise 

do trabalho realizado sempre 

que for necessário no decorrer 

do ano. 

Desenvolver e 

implementar projeto de 

reciclagem e 

reaproveitamento do lixo. 

Separação do lixo com 

encaminhamento a coleta seletiva 

e compostagem e reciclagem 

Desenvolver na 

comunidade escolar a 

consciência ecológica de 

cooperação e respeito a 

natureza e colaboração  

Orientação e 

treinamento 

Realização de reuniões, 

questionários, oficinas e 

dinâmicas que favoreçam a 

participação da comunidade. 
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Estrutura 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

 
Promover maior 
participação de todos os 
envolvidos no processo 
de desenvolvimento e 
aprendizagem dos 
nossos bebês e crianças 
pequenas para a 
construção de uma visão 
mais consciente da 
realidade escola e da 
escola como um 
ambiente coletivo de 
respeito às diferenças e 
de mobilização social 
para a formação cidadã 
de nossas crianças, em 
seu desenvolvimento 
humano, social, 
emocional, político, ético, 
intelectual e cultural. 
 

 
Promoção de momentos de 
interação entre a 
comunidade escolar como 
avaliação com troca de 
ideias e opiniões, pesquisa 
de opinião e aplicação de 
questionário, momentos de 
reflexão com a equipe 
escolar, com a família e com 
as crianças. 
 

 

Com as crianças, 
promovem-se, diversos 
momentos nas atividades 
pedagógicas que serão 
desenvolvidas, com 
trabalhos de análise da 
escola permitindo e 
incentivando a expressão 
oral de ideias por meio da 
escuta sensível e 
atenciosa por parte dos 
educadores, incentivando 
a expressão de desejos e 
opiniões da criança e a 
representação por meio de 
desenhos. 
Com os pais ou 
responsáveis utilizaremos 
momentos como Dia 
Letivo Temático, 
Comemorações e 
culminância de projetos, 
reuniões pedagógicas e 
administrativas e outros 
que promovam a interação 
entre toda comunidade 
escolar. 

 

 
Aplicação de 
questionários e 
pesquisas de 
opinião.  Os 
resultados serão 
apresentados à 
comunidade escolar 
com gráficos, 
cartazes e murais e 
serão utilizados 
como indicadores do 
que está muito bom 
podendo 
permanecer e do 
que pode ser 
melhorado, 
lembrando que 
sempre será 
considerado que a 
escola é um espaço 
coletivo e que deve 
pensar na promoção 
da igualdade de 
direitos. 

 

 
A equipe gestora 
tem a 
responsabilidade 
de viabilizar os 
instrumentos e 
momentos, além 
da organização e 
avaliação do 
processo. 

 
Todos os 
resultados serão 
organizados ao 
final de cada 
semestre pela 
equipe 
pedagógica e 
apresentado à 
mantenedora 
com a indicação 
das melhorias e 
dos recursos 
necessários de 
acordo com as 
necessidades.  
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Gestão Pedagógica 

 

 

OBJETIVOS  

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

Prevê o desenvolvimento 

de atividades para a 

Educação Infantil em 

consonância com as 

etapas de 

desenvolvimento da 

criança de 04 (quatro) 

meses a 05 (cinco) anos; 

de segunda a sexta feira 

das 07h30min (entrada) às 

17h30min (saída). 

 

 

Envolve o conjunto de 

decisões e ações voltadas 

para a consecução dos 

objetivos com base no 

Currículo em Movimento 

do Distrito Federal no que 

se refere à Educação 

Infantil, incorporando e 

integrando o “cuidar e 

educar, brincar e interagir” 

na estrutura curricular de 

nossa prática pedagógica 

abrangendo a estimulação 

do desenvolvimento dos 

diferentes campos de 

experiências da criança. 

 

Incorporar e integrar o 

“cuidar e educar, brincar e 

interagir” na estrutura 

curricular de nossa prática 

pedagógica abrangendo a 

estimulação do 

desenvolvimento dos 

diferentes campos de 

experiências da criança. 

 

Pesquisa de 

satisfação realizadas 

com as famílias. 

 

A Gestão Pedagógica 

é realizada pela 

coordenadora 

pedagógica e pela 

diretora pedagógica. 

 

A gestão Pedagógica 

ocorre durante o 

período de vigência da 

parceria entre a 

instituição mantenedora 

do Lar da Criança 

Padre Cícero e a 

SEEDF de 07/07/19 

08/02/22.  
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 Gestão dos resultados educacionais 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

Verificar o 

desenvolvimento da 

autonomia das 

crianças. 

 

Aprimorar o trabalho 

desenvolvido pela 

equipe de educadores. 

 

Observações e 

registros sistemáticos 

realizados pelas 

profissionais de 

educação (professoras 

e monitoras). 

 

Realizada por meio da 

elaboração do Relatório 

Descritivo e Individual de 

Desenvolvimento - RDIA. 

 

Professoras, Monitora, 

Coordenadora Pedagógica 

e Diretora Pedagógica. 

 

A gestão de 

resultados 

educacionais 

ocorre 

diariamente e é 

apresentado às 

famílias 

bimestralmente.  

 

 Gestão Participativa 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

Envolver a tomada de 

decisão, planejamento, 

execução, acompanhamento 

e avaliação do 

funcionamento do CEPI 

MACAÚBA e envolve todos 

 

Aprimorar o trabalho 

desenvolvido pela 

equipe de educadores. 

 

Reuniões com a 

comunidade escolar e 

participação nos 

eventos realizados 

pela instituição. 

 

Pesquisa de 

opinião com as 

famílias, 

educadoras e 

crianças. 

 

Professoras, Monitora, 

Coordenadora Pedagógica 

e Diretora Pedagógica, 

mantenedora e famílias. 

 

A gestão 

participativa 

ocorre 

diariamente.  
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os seus participantes.  

 

 

 Gestões de Pessoas 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRA
MA 

 

 Planejar, promover, 
orientar ações que 
visem à qualidade de 
ensino e a preparação 
dos profissionais que 
nele estão inseridos. 

 

 
Capacitar, observar e 
acompanhar 
Forma sistematizada 
100% dos envolvidos. 
 
 
 

 
Ações voltadas para integração 
entre os profissionais da escola, 
pais, alunos e comunidade, com as 
palestras de motivação de pessoas 
de formação continuada e 
avaliação de desempenho. 
Sempre incentivando a melhoria 
das ações. 

 
O Acompanhamento e 
desenvolvimento de 
todos os envolvidos no 
processo educacional. 

 
Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, funcionários, 
alunos e comunidade 

 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 

 

 Prezar por um 
ambiente saudável 
entre os funcionários, 
para deste modo 
garantir um 
atendimento de 
qualidade a 
comunidade escolar 

 
 
 

 
Motivar os 
funcionários para que 
desenvolvam o 
trabalho em equipe 
tornando o ambiente 
cada vez mais 
agradável; 
- Disponibilizar os 
Recursos necessários 
e adequados para o 
desempenho do 
trabalho. 

 
Orientar a todos sobre a legislação 
trabalhista vigente, deixando claro 
direitos e deveres; 
- Promover formação continuada 
como: semana pedagógica, 
palestras, coordenação, reuniões 
internas e externas e formação 
ofertada pela SEEDF. 
- Fortalecer as relações 
interpessoais entre os funcionários 
por meio de dinâmicas, 
confraternização e outros. 

 
O Acompanhamento 
e desenvolvimento de 
todos os envolvidos no 
processo educacional. 

 
Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, funcionários, 

 
 
 
 
Diário 
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 Gestões Financeiras 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

Garantir o pleno 

funcionamento da 

unidade educacional – 

CEPI MACAÚBA nas 

suas múltiplas 

dimensões, como: 

material pedagógico, 

didático pedagógico, 

material de limpeza, 

material de expediente, 

gêneros alimentícios, 

brinquedos e outros. 

 

 

Prestar atendimento 

de qualidade por meio 

de uma gestão 

democrática, 

priorizando o bem 

estar e o pleno 

desenvolvimento das 

crianças das 150 

crianças atendidas na 

unidade. 

 

 

Apresentação de 

Plano de Aplicação 

junto ao Plano de 

Trabalho anual para o 

uso de recursos com 

cálculo correto das 

despesas, elaboração 

de orçamento e 

comprovação das 

despesas executadas.   

 

 

Transparência na 

Prestação de Contas 

de todos os recursos 

financeiros na 

parceria com a 

SE/DF, bem como de 

outras parcerias feitas 

pelo Lar da Criança 

Padre Cícero junto 

aos órgão 

competentes.  

 

A Gestão financeira do é 

feita pela Instituição 

Mantenedora ou por 

pessoa indicada por ela, 

com autonomia parcial 

do uso do recurso nos 

termos registrados no 

Plano de Trabalho e 

Plano de Aplicação de 

recurso público liberado 

pelo GDF que são 

apresentados para a 

parceria entre a SEE/DF 

e o Lar da Criança 

Padre Cícero. 

 

Período de execução 

da parceria entre a 

instituição 

mantenedora e a 

SE/DF de 07/07/19 

08/2/22.  
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 Gestão administrativa

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRA

MA 

 
Planejar, a organização, a 
execução e o controle das 
atividades econômicas, 
financeiras, administrativas, 
cumprindo e fazendo 
cumprir os termos da 
parceria expressos no 
Plano de Trabalho, 
apresentado para a parceria 
entre a instituição e a 
SEEDF. 

 

 

Acompanhar e 
orientar a tomada 
de decisão, 
planejamento, 
execução, 
acompanhamento e 
avaliação do 
funcionamento, 
envolvendo todos os 
seus participantes.  

 
Contratação do pessoal que 
presta serviços no CEPI 
MACAÚBA respeitando a CLT 
e demais normas do trabalho. 
Revisar e administrar as 
atividades desenvolvidas.  
Executar atividades 
administrativas diversas 
abrangendo de forma geral: 
acompanhamento e 
instrumentalização do serviço 
de contabilidade; organização 
e atualização fichários, 
arquivos, coletânea de leis, 
regulamentos e demais 
normas relativas a assuntos 
da instituição; controle de 
entrada e saída de material 
em geral; distribuição de 
tarefas entre os serviços e 
setores administrativos da 
instituição; assessoramento 
na aplicação e execução dos 
recursos oriundos da parceria 
da instituição com a SEE/DF; 
atualização do cadastro dos 
profissionais de educação da 
instituição. 
 

 
 

 
Aplicação de avaliação 
institucional, 
acompanhamento das 
atividades desenvolvidas, 
analise e revisão de 
resultados. Avaliação de 
desempenho profissional 
e alcance de resultados 
seguindo critérios de cada 
função. Acompanhamento 
do Plano de Trabalho. 

 
A gestão 
administrativa do 
CEPI MACAÚBA 
será exercida pela 
Instituição 
Mantenedora ou 
pessoa indicada 
por ela, nos termos 
de seu Estatuto.  

 
De 01 de 
Janeiro de 
2021 até 31 
de Dezembro 
de 2021. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

A direção administrativa e pedagógica revisam semestralmente sua PP, sob 

a coordenação do Diretor Pedagógico, considerando: os fins e objetivos do CEPI 

MACAÚBA; a realidade da comunidade e do entorno; o calendário escolar; os 

resultados do trabalho realizados, em especial no desenvolvimento integral da 

criança; o envolvimento dos professores, pessoal técnico: pedagógico e 

administrativo; as condições físicas e estruturais. 

12.1- Avaliação Coletiva 

A avaliação da Proposta Pedagógica é um trabalho de interação conjunta, 

visando a reavaliação das práticas institucionais docentes e discentes, o 

compartilhamento de experiências e a realização de atividades de reflexão sobre 

os resultados das aprendizagens. Envolve famílias, estudantes, gestores, 

professores e demais profissionais da educação.  

 

12.2- Periodicidade 

 

              A avaliação é contínua. Normalmente é realizada nos dias de avaliação, 

previstos no calendário escolar, nas coordenações coletivas, nos Conselhos de 

Classe, em reuniões de pais e em outras oportunidades que propiciem discussão 

e reflexão coletiva sobre a prática pedagógica desta Escola. 

 

12.3 Procedimentos e registros 

 

             As contribuições surgidas nos espaços e tempos citados são registradas 

em ‘’ Livro Ata’’ visando a reorganização do trabalho escolar, tanto dos setores 

administrativos quanto das ações pedagógicas e outros procedimentos 

demandados da Escola. Tais contribuições, ‘’alvo de olhar avaliativo’’, constituirão 
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elementos para atualização da Proposta Pedagógica, que contará com a participação 

de toda comunidade escolar. 

 

13. PROJETOS PEDAGÓGICOS  

 

          O CEPI Macaúba adota em sua metodologia de trabalho a realização de 

projetos. Alguns deles orientados pela SEEDF, e estão presentes na organização 

pedagógica desta unidade de ensino: 

 Projeto Plenarinha: Musicalidade das infâncias: de cá, de lá e de todo 

lugar. 

O Projeto da Plenarinha foi uma iniciativa da Secretária de Educação do 

Distrito Federal como forma de ouvir as ideias, os anseios, e as necessidades da 

criança, materializa-se por meio da escuta sensível e atenta, de forma a considerar a 

sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na 

cidade.  Adotado pelo CEPI Macaúba de forma efetiva e dinâmica, neste ano de 

2021 com o tema; Musicalidade das infâncias: de cá, de lá e de todo lugar. A 

equipe pedagógica ressalta que a musicalidade vai muito além de cantar músicas e 

canções; envolve expressão de sentimentos, movimentos, sensações e emoções e 

por isso não podem ser trabalhados somente em alguns momentos isolados ou 

como forma de distrair e entreter o bebê e a criança com músicas e como uma 

ferramenta que possibilite a livre expressão a aprendizagem dos bebês e das 

crianças nos diferentes campos de experiência. O projeto Plenarinha sempre busca 

temas que envolvam a criança na tomada de decisões e situações de reflexão e 

conscientização diante da realidade social. 

 Projeto: O Brincar como direito dos bebês e das crianças 

O ato de brincar e os brinquedos exercem grande importância na 

aprendizagem e desenvolvimento na primeira infância, sendo ferramenta didática e 

recurso na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. A perspectiva 

do atendimento aos direitos da criança requer ser necessária a participação da 

família, possibilitando articular saberes nos dois contextos de desenvolvimento da 

criança, diversificando as experiências pelo viés das interações e da brincadeira. O 
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projeto abrange o acompanhamento pedagógico em âmbito central buscando 

acompanhar a implementação e efetivação do Currículo e aperfeiçoar o trabalho 

educativo desenvolvido nas unidades escolares públicas e parceiras, orientando e 

subsidiando as ações pedagógicas do coordenador intermediário de apoio, 

coordenador intermediário e as comissões gestoras. Nessa perspectiva, o projeto O 

brincar como direito dos bebês e das crianças está inserido no Programa Virando 

Jogo da SEEDF e visa promover ações capazes de guiar e orientar o 

desenvolvimento dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas, 

que possibilitam a cidadania da criança e atividades pedagógicas de maior qualidade, 

conforme o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018). 

 

 Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, 

brincar e interagir 

 

 O Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar 

e interagir, proposto pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), inicialmente, teve como finalidade tratar da prática do autosservimento com 

o intuito de proporcionar às crianças a oportunidade de se tornarem mais ativas no 

ato de alimentar-se, como uma possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da 

autonomia infantil.  

A creche é um ambiente ideal para a promoção da saúde e formação de 

valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. 

A promoção de uma alimentação saudável no espaço escolar pressupõe a integração 

de ações em três pontos fundamentais: ações de estímulo à adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, por meio de atividades educativas que informem e motivem 

escolhas individuais; ações de apoio à adoção de práticas saudáveis por meio de uma 

alimentação equilibrada e ações de proteção à alimentação saudável, por meio de 

medidas que evitem a exposição da comunidade escolar a práticas alimentares 

inadequadas. 
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 Projeto família e escola: “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós 

juntos”. 

 

Para que ocorra o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças 

independente de faixa etária é importante que escola e pais trabalhem em harmonia. 

A família é o primeiro grupo de referência afetiva, social, cultural, religiosa para a 

criança, é na família que a criança aprende os principais valores de respeito, 

responsabilidade e solidariedade. Não se trata do formato de “família feliz” pai, mãe e 

filhos e sim da família acolhedora e protetora, da “família base” que protege, cuida, 

educa e incentiva com amor e responsabilidade. Segundo Gomes (1994) família é um 

agente de socialização primária por transmitir às crianças, desde o nascimento, 

padrões de comportamento, hábitos, costumes, padrão de linguagem, maneiras de 

pensar, de agir, de se expressar.  

 

 Projeto Educação Ambiental: “O mundo ideal!” 

 

Todos nós fazemos parte do meio ambiente e por isso, temos 

responsabilidades com ele. Não podemos ficar colocando a culpa uns nos outros, é 

preciso agir, participar, se envolver. E a infância é uma “terra mágica” em que tudo 

que se planta colhe, ela tem sua própria energia, aproveita tudo, transforma tudo e 

todos e é por isso que desenvolvemos o Projeto Educação Ambiental: O mundo 

ideal! Tem como objetivos despertar nos nossos bebês e nas crianças bem 

pequenas o sentimento de pertencimento e de responsabilidades na preservação do 

nosso planeta buscando envolve-las de forma ativa em diferentes práticas sociais 

que podem influenciar no futuro do planeta, desenvolvendo uma consciência de que 

pequenas ações e atitudes em relação ao meio ambiente como, separar o lixo 

(coleta seletiva), não jogar lixo nas ruas, nos rios e lagos, economizar água, só ligar 

a lâmpadas quando necessário e outros, são muito importantes para preservação da 

vida no planeta. O trabalho com esse projeto envolve toda a comunidade escolar em 

uma ação educativa com foco na preservação ambiental que busca mais que 

promover o uso racional dos recursos naturais, promove também uma mudança de 

valores, estimular uma visão mais solidária de mundo; de forma responsável, 
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interagindo com todas as formas de vida existente com o compromisso com uma 

Educação Ambiental, dentro dos princípios da cidadania e da sustentabilidade 

ambiental. 

 

 Projeto Cultural: “Desenvolvendo a Cultura da União” 

 

A realidade brasileira é constituída por uma construção histórico-social que 

reúne várias nacionalidades, tradições, línguas, etnias, costumes, visões de mundo e 

de comportamentos, os quais expressam modos de ser e de se relacionar distintos, 

identificando a diversidade cultural como uma das grandes características do país. 

Essa diversidade apresenta-se em forma de festividades, músicas, danças, 

alimentação, lazer, religiões, esportes que surgem de diferentes tradições ao longo da 

nossa história. Neste contexto, o Projeto Cultural “Na cultura da união” tem como 

objetivo trabalhar e explorar diversidade cultural existente na formação do povo 

brasileiro, 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.  O Projeto Cultural “A 

cultura da união”, visa o resgatar e a interação entre as culturas na nossa sociedade, 

promovendo no ambiente escolar o convívio da musicalidade, dos trajes, as comidas 

típicas, e de toda diversidade cultural brasileira.  Este projeto proporciona o resgate 

social e o exercício da cidadania por meio de ações concretas, solidárias e 

participativas, favorecendo na criança a ampliação de seu universo linguístico e 

cultural ressaltando o desenvolvimento dos Campos de Experiência da criança em 

consonância ao respeito dos direitos de aprendizagens no desenvolvimento infantil.   

Desenvolvendo a consciência e colocando o respeito, acima das diferenças, 

sejam elas raciais, religiosas, políticas e/ou culturais. Com esse projeto a equipe do 

CEPI Macaúba quer que as crianças reconheçam a importância da união, respeitando 

as diferenças, se colocando no lugar do outro e contribuam como cidadãos e cidadãs 

conscientes para um mundo de paz. 

 

 Transição da Educação Infantil (EI) para os Anos Iniciais (AI) –  
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De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, bem como 

orientações da UNIEB/CRE-Taguatinga, o CEPI Macaúba vem promovendo ações 

para que a transição da EI para os AI ocorra de forma tranquila para as crianças e 

suas famílias considerando que a Educação Infantil, como primeira etapa da 

Educação Básica, tem finalidades próprias que devem ser alcançadas na perspectiva 

do desenvolvimento infantil, ao se respeitar, cuidar e educar as crianças no tempo 

singular da Primeira Infância. Desse modo, foram realizadas reuniões entre os 

profissionais da EI do CEPI Macaúba e dos AI CAIC Professor Walter José de Moura    

do para estudo, discussões e troca de experiências a fim de melhor atender às 

crianças no período de transição. 

 

 Projeto Horta na Escola  

 

A horta e o jardim dentro da escola pode ser pensada como 

um laboratório vivo, possibilitando trabalhar os mais variados temas, pois 

permite uma aproximação efetiva das crianças com a natureza, concretizando 

ações de ensino e aprendizagem fora da sala de aula. Sendo assim, o trabalho 

com a horta visa despertar nas crianças o cuidado com o meio ambiente através 

de uma relação direta com o solo, a água e as plantas proporcionando o contato 

com algumas hortaliças, frutas e flores. É importante considerar ainda a 

diversidade de pequenos insetos que tem como habitat esses espaços e que 

encantam as crianças, possibilitando assim diversas aprendizagens. 

 

 Programa Saúde na Escola (PSE) 

 

                Acontece durante todo o ano. PSE é uma política intersetorial da saúde e 

da educação voltada às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação 

pública brasileira, que se une para promover saúde e educação integral. 

Ocorre a parceria entre o posto de saúde nº01 do Areal e esta Unidade de Ensino 

por meio da realização de palestras, teatros, atualização das vacinas atrasadas 

dos estudantes e higienização bucal. 
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15.1- PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE COVID-19 

CEPI MACAÚBA - 2021 

 

Desde o início da pandemia, o CEPI Macaúba tem acompanhado 

atentamente os desdobramentos provocados por essa crise no Brasil e no mundo. 

Estamos sensíveis aos acontecimentos e dedicando-nos incansavelmente a atender 

toda a comunidade: alunos, pais e colaboradores. Mais do que nunca, vivenciamos 

um momento de conexão e interdependência. Neste momento, pela necessidade de 

distanciamento social devido à epidemia da COVID-19, o CEPI Macaúba tem 

adotado estratégias de ensino não presencial para garantir a continuidade das 

atividades curriculares, integrando a tecnologia no processo ensino-aprendizagem. 

Descobrindo, diariamente, novas maneiras de interação com nossos alunos e temos 

planejado experiências de aprendizagem diferenciadas, de modo que a conexão e a 

aproximação com a escola aconteçam, mesmo que virtualmente, da maneira mais 

tranquila e esclarecedora possível. Nossos professores estão elaborando e 

ministrando aulas diárias, preparando atividades diversificadas e avaliações, a fim de 

manter o contato com nossos alunos e dar 

continuidade ao processo educacional. Estamos passando por uma experiência 

massiva de educação on-line, por meio da Plataforma – Escola em Casa DF, que 

nos mantém cada dia mais obstinados em fazer uma escola cada vez melhor. Temos 

em nossas mãos o desafio de manter a rotina das aulas, atividades, estudos e 

avaliações dos nossos alunos e, para isso, elaboramos este Plano de Ação 

Pedagógico em tempos de COVID-19 de acordo com a realidade de cada segmento, 

em regime de excepcionalidade e temporalidade, durante essa fase de isolamento 

social. A instituição sempre manteve o diálogo e o bom relacionamento com os seus 

colaboradores, principalmente no momento atual de aprendizado de todos em 

relação à utilização das tecnologias e metodologias novas de trabalho impostas 

infelizmente pela Pandemia da Covid-19. Estamos em constante 

aperfeiçoamento do modelo de atuação e atividades remotas, (Dias de Formações, 

cursos da EAPE) pensando sempre no bem-estar de toda a comunidade escolar. 

Estamos altamente comprometidos em garantir a execução desse ano letivo dentro 

dos parâmetros legais. E, como sempre, em parceria com pais, reiteramos nossa 

dedicação à entrega de excelência acadêmica aos nossos alunos, a alta qualidade 

de ensino. A proposta de trabalho remoto não se refere a Educação a Distância. 

Trata-se de manter o equilíbrio entre aprendizagem, incluindo uso de 
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videoconferências, aulas gravadas, trabalho colaborativo on-line e de ferramentas, 

Google Sala de Aula e Google MEET que permitem a interação entre os alunos e 

professores. 

 

OBJETIVOS: 

Dentro desse contexto, estabeleceram-se objetivos fundamentais: 

 

• Permanecer a relação socioafetiva e emocional na Educação Infantil;  

• Garantir a continuidade do programa curricular da Educação Infantil; 

•Garantir evidências de aprendizagem no processo remoto; 

• Controlar presença dos alunos e atenção ao tempo de tela 

• Proporcionar uma educação de qualidade com evidências e avaliações de 

aprendizagem e  

• Garantir o conhecimento necessário na prevenção da COVID-19. 

 

              Dessa forma, nossas ações serão pautadas por três pilares: 

 

- a continuidade na entrega de ensino de excelência por meio das aulas on-line; 

- a preocupação com o bem-estar dos alunos e das famílias, a partir do 

estabelecimento de uma rotina de atividades de interação entre os pares, rodas de 

conversa com a  Direção Pedagógica.  

- o acolhimento e o envolvimento de todos os profissionais da escola em ações 

operacionais rápidas que possibilitem a continuidade das atividades curriculares em 

tempo hábil. 

              Para que tudo isso seja possível, organizaremos:  

 

- treinamentos intensivos presenciais e não presenciais para que os nossos 

professores; 

 -aperfeiçoamento do uso das ferramentas Google drive, Google Meet de maneira 

mais segura;  

- reuniões pedagógicas para apoiá-los nos planejamentos das aulas; 

 

 

Aulas on-line: 
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Uso das ferramentas Plataforma – Escola em casa DF e aulas on-line pelo Clasroom 

– Google Meet. 

 Para acesso à plataforma, os alunos deverão utilizar o correio eletrônico que 

será disponibilizado pela SEEDF/Escola.  Serão criadas salas virtuais para cada 

turma. Será, apresentado instruções de como deverão proceder para acessar a 

plataforma.  

           A Carga horária de atividades diárias, será considerado o tempo de tela 

recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pela Sociedade Brasileira 

de Pediatria. Ressaltamos que a plataforma digital Google, é um espaço para que 

cada Unidade Escolar, pública e parceira, possa compartilhar atividades educativas 

diretamente para as crianças a partir dos 3 anos de idade, com o auxílio de seus 

familiares e/ou responsáveis legais. E para as crianças de 0 a 2 anos de idade, a 

comunicação se dará por meio das famílias e/ou responsáveis legais, que irão 

dialogar com as professoras ou professores, e realizarão as atividades propostas com 

seus bebês e crianças bem pequenas em seus lares. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES 

PEDAGÓGICAS PARA O ATENDIMENTO REMOTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 2021 – Pág. 10) 

Serão ofertados vídeos gravados pelos professores com proposição de 

atividades lúdicas que servirão de estímulo à curiosidade em aprender e conhecer, 

garantindo os direitos fundamentais de conviver (virtualmente), brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se, baseados na BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular). Bem como atividades impressas para as famílias com limitações 

de acesso aos dispositivos eletrônicos. Também serão desenvolvidas rodas de 

conversa com pais e responsáveis, possibilitando troca de experiências e orientações 

e sendo referência de apoio às famílias nesse momento delicado e de reclusão, assim 

como reuniões de pais para troca de informações acerca do desenvolvimento do 

trabalho virtual. 

 

Avaliação 

 

            A proposta de avaliação priorizará o processo pelo qual o aluno desenvolve 

sua prática educacional. Registros e observações estão sendo feitos pelos 

professores e além da participação dos alunos nas videoconferências com suas 

documentações pedagógicas.  As atividades postadas devem ser marcadas como 

concluídas para que seja computada a frequência do aluno. Os instrumentos e os 

procedimentos avaliativos serão elaborados e aplicados com vistas ao 
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desenvolvimento das crianças. As reflexões, análises e inferências, oriundas das 

observações sistemáticas, serão registradas sob a forma de Relatório Descritivo 

Individual do Aluno (RDIA), serão compartilhado com as famílias ou responsáveis 

legais, ao final de cada semestre. 

 

Conteúdo programático:  

            As aulas ministradas em modelo remoto estão em consonância com o 

conteúdo programático bimestral de cada segmento, em conformidade com o 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil -  em sua 

integralidade, assegurando os princípios e os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, bem como os campos de experiências e os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Serão realizadas rodas de conversa 

com pais e responsáveis, possibilitando troca de experiências e 

orientações, sendo referências de apoio às famílias nesse momento delicado e de 

reclusão. Acontecerão, também, reuniões de pais para troca de informações acerca 

do desenvolvimento do trabalho virtual e dicas de atividades culturais que permitam o 

estímulo às diferentes linguagens artísticas no que se refere a literatura, música, artes 

e expressão criadora. É importante considerar que estamos vivendo um momento 

atípico, em que contamos com a parceria colaborativa das famílias ou responsáveis 

legais. Desta forma, é imprescindível que as atividades ou jornadas de experiências, 

planejadas com intencionalidade pedagógica possam ser realizadas sem 

sobrecarregar as crianças e suas famílias, bem como possam viabilizar a 

observação e intervenção do professor. 

Ressalta-se que na Educação Infantil não temos o objetivo de vencer o 

Currículo, e, ainda, que alguns objetivos de aprendizagem e desenvolvimento podem 

ou não serem contemplados em uma determinada atividade e/ou naquele momento 

específico para o qual foi planejado. Portanto, é preciso atentar-se para objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento que possam dialogar com as possibilidades 

reais e concretas do momento em que estamos vivendo. 

 

Do Registro dos Conteúdos e Ações Didático-Pedagógicas  

 

Em conformidade com os horários de regência, a partir do início do ano letivo, 

a professora ou professor deverá consignar os Campos de Experiências, os Objetivos 

de Aprendizagem e Desenvolvimento e as atividades realizadas no campo 
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“Conteúdos e Ações Didático-Pedagógicas” do Diário de Classe, esses de acordo 

com as atividades postadas na Plataforma Digital Google Sala de Aula, bem como, de 

acordo com as atividades enviadas às crianças que não possuem acesso à internet, 

além de realização de  aplicativos, videoconferências informativas e de orientações às 

famílias ou responsáveis legais, e também, realização de chamadas de vídeos para 

conversas e interação com as crianças (preferencialmente, em seu horário de 

regência). Orienta-se acrescentar ao registro, o meio de interação/comunicação 

utilizado para enviar as atividades às crianças, se por plataformas, e-mail, WhatsApp, 

impresso, entre outros. Quanto à escrituração escolar, sabemos que ela “nasce” 

efetivamente na ação pedagógica, quando do registro das jornadas de aprendizagens 

(frequência e Campos de Experiências, Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento e atividades) no Diário de Classe. Desta forma, as atividades 

pedagógicas não presenciais valerão como carga horária letiva nos termos do 

Parecer nº 33/2020 e do Parecer nº 37/2020, ambos do CEDF e da Recomendação nº 

1/2020 – CEDF, com fundamento no Parecer nº 5/2020 do Conselho Nacional de 

Educação. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ATENDIMENTO REMOTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL- 2021 – Pág. 31) 
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15.2- Orientação para a comunidade 
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15.3- PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO DO PP- PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 Estamos atualizando a nossa PP. Chegou a hora de sua colaboração! Sem a 

sua opinião, nossa proposta ficará incompleta. Para começar: O que é uma proposta 

pedagógica? A proposta pedagógica é a identidade da escola: estabelece as 

diretrizes básicas e a linha de ensino e de atuação na comunidade. Ela formaliza um 

compromisso assumido pela instituição, funcionários, pais e alunos em torno do 

mesmo projeto educacional. É um documento que deve ser elaborado por cada 

instituição de ensino para orientar os trabalhos durante um ano letivo, contribuindo 

assim para uma melhor qualidade de vida da nossa comunidade escolar. 

 

Agora é a sua vez! Participe desta atualização, respondendo as questões abaixo: 

NOME______________________________________________________________ 

NOME______________________________________________________________ 

ALUNO: ___________________________ TURMA: _________________________ 

Qual a profissão dos pais? Qual o grau de instrução? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Qual a renda familiar? 

____________________________________________________________________ 

Participa de algum programa do governo? Qual(is)? 

(   ) Sim     (    ) Não 

____________________________________________________________________ 

1. Você considera importante a construção da Proposta Pedagógica (PP)? 

(  ) sim (  ) não 

2. Você participa da educação escolar do seu filho (a) em que momento? 

(   ) Quando é convocado(a) pela coordenação pedagógica, direção e professor(a) da 

instituição. 

(   ) Nas reuniões de pais e responsáveis. 
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(   ) Diariamente, procurando a escola. 

(   ) No início ou término do ano letivo. 

(   ) Sempre que possível. 

 

3. Como se dá o deslocamento da criança até a creche? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Em sua opinião, como é o tratamento dos professores em relação aos alunos? 

(  ) ótimo (  ) bom ( ) regular (  ) ruim 

5. E o tratamento dos professores em relação aos pais ou responsáveis? 

(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 

6. Em sua opinião, como é o tratamento dos demais funcionários em relação aos 

alunos e pais/responsáveis? 

(  ) ótimo (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 

7. A gestão (direção, secretaria e coordenação) atua efetivamente em colaboração 

com os pais e responsáveis para resolução de problemas? 

(  ) sim (  ) não (  ) às vezes 

8. Qual nota (de 0 a 10) você daria para a instituição, sobre: 

Organização (   ) Direção (   )    

Limpeza (   ) Coordenação (   ) 

Alimentação (   ) Secretaria (   ) 

Espaço (   ) Nutricionista (   ) 

Sala de aula (   ) Portaria (   ) 

9. Gostaria de sugerir algum projeto que considere importante para a Instituição incluir 

na PP – Proposta Pedagógica para 2020? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Você tem alguma sugestão para melhorar nosso trabalho? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10.Que ações você gostaria que a escola oferecesse para a comunidade? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Se pudesse ser um parceiro da escola, como poderia ajudar para fazer a 

diferença em nossa creche? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Agradecemos a sua colaboração! 

 

 

“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES” 
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PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE COVID-19 

CEPI MACAÚBA - 2021 

 

Desde o início da pandemia, o CEPI Macaúba tem acompanhado 

atentamente os desdobramentos provocados por essa crise no Brasil e no mundo. 

Estamos sensíveis aos acontecimentos e dedicando-nos incansavelmente a atender 

toda a comunidade: alunos, pais e colaboradores. Mais do que nunca, vivenciamos 

um momento de conexão e interd/ependência. Neste momento, pela necessidade de 

distanciamento social devido à epidemia da COVID-19, o CEPI Macaúba tem 

adotado estratégias de ensino não presencial para garantir a continuidade das 

atividades curriculares, integrando a tecnologia no processo ensino-aprendizagem. 

Descobrindo, diariamente, novas maneiras de interação com nossos alunos e temos 

planejado experiências de aprendizagem diferenciadas, de modo que a conexão e a 

aproximação com a escola aconteçam, mesmo que virtualmente, da maneira mais 

tranquila e esclarecedora possível.  

O retorno as atividades pedagógicas de forma presencial iniciou no dia 

05/07/2021. É um momento de sermos presença, mas, presença responsável. Dessa 

forma, precisamos adaptar o modo como nos relacionamos em comunidade, a fim de 

preservar a vida. 

Assim, para que possamos estar em sintonia durante a retomada das 

atividades presenciais, elaboramos um plano de ação, com as medidas a serem 

adotadas para prevenir a proliferação do vírus causador da covid-19 e de outros 

vírus que provocam doenças respiratórias, a partir do cuidado com nossos 

educadores, estudantes e famílias. Este documento, que permanece em construção 

a partir dos desdobramentos que envolvem a área de Educação no Distrito Federal, 

apresenta protocolos de higienização dos nossos espaços e orientações para o 

retorno das atividades presenciais.  

Retorno das atividades presenciais, foi planejado, organizado e definido as 

medidas que devem ser seguidas pela comunidade educativa frente a esse novo 

desafio, bem como ações de procedimentos e de protocolos diários, com segurança 

e tranquilidade para a comunidade, comunicação ao público e saber ser presença: 

cuidando da vida e com os ambiente. 
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As professoras e a equipe de apoio estão prestando atendimento 

online/remoto, por meio da plataforma “Google Sala de Aula” ferramenta para 

condução das aulas e registro da participação dos estudantes.  

O atendimento aos pais e/ou responsáveis legais, continua acontecendo por 

meio do grupo de WhatsApp, por meio de telefone fixo/celular, de e-mail, pela 

plataforma Google sala de aula e também no presencial por agendamento. 

Em consequência da pandemia mundial do Coronavirus/COVID – 19 o CEPI 

Macaúba, precisou de algumas adequações incluindo as medidas de segurança e 

saúde como distanciamento social, sem deixar de lado os direitos da criança em 

relação ao seu desenvolvimento integral. Por isso, manteve os princípios educativos 

tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9494/96, artigo 29. (Carneiro, 2008). Tem por finalidade a promoção do 

desenvolvimento integral da criança “em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, estimulando sua curiosidade e seus interesses, completando a ação da 

família e da comunidade” (LDB. 9394/96). 

Diante das adaptações e adequações necessárias para continuidade do 

atendimento aos estudantes fez-se necessário à reorganização do Plano de Ação da 

Gestão Escolar, seguindo nova estrutura com ações, metas e objetivos integrados as 

medidas de saúde e segurança no combate a disseminação do Coronavirus/COVID-

19. Lembramos que o plano de ação da unidade escolar, pode ter alterações, com 

adequações necessárias seguindo os protocolos de segurança e saúde pública diante 

da pandemia do Coronavirus/covid-19. 

A direção pedagógica do CEPI Macaúba, realizou reuniões com os 

pais/responsáveis das crianças, com escala de turmas por dias e horários. 

A comunicação é um dos pilares essenciais do ensino híbrido. Por isso, a 

direção do CEPI Macaúba preparou momentos de reunião com os pais/responsáveis 

para organizar o retorno presencial seguindo os protocolos de segurança e saúde. Os 

pais foram informados que de acordo com o Guia de orientações de retorno às 

atividades presenciais nas Instituições Educacionais Parceiras – IEPs, que ofertam 

Educação Infantil (SEE/GDF), a responsabilidade pelo comprimento e monitoramento 

dos protocolos e das medidas de segurança, cabe a equipe gestora de cada 

Instituição Educacional Parceira. 

Por isso, com a responsabilidade em cumprir todos os protocolos de segurança 

e pensando nas crianças, nos pais e funcionários que decidiu-se por retornar ao 
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atendimento presencial porém, no formato hibrido, em escala de semanas, de forma 

gradual e segura.   

 

          OBJETIVOS: 

 Estabelecer e orientar o desenvolvimento de atividades para a educação 

infantil em consonância com as etapas de desenvolvimento do bebê e da 

criança bem pequena e pequena, de segunda a sexta-feira em atividades 

remotas/online e ou presenciais respeitando os Protocolos de Segurança em 

contenção da Pandemia da COVID 19 determinado pelo GDF. 

 Acompanhar e aperfeiçoar o processo de desenvolvimento e aprendizagem, 

implementando gestão do ensino hibrido, ou seja, em escala de online por 

meio da plataforma Google Sala de Aula e presencial na unidade escolar. 

 Garantir ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento de 

violações dos direitos das crianças.   

 Promover a formação continuada para professores, e monitoras, cozinheira e 

auxiliares e serviços gerais de limpeza e lavanderia de em relação aos 

protocolos de segurança em relação a higiene e saúde. 

 Acolher a todos os profissionais, com um momento de escuta.  

 

      METAS: 

 Coordenar a construção/adaptação, execução e avaliação da Proposta 

Pedagógica durante o período de pandemia por Coronavirus (COVID-19); 

 Assegurar o cumprimento integral do calendário letivo/adaptado para o 

período de pandemia por Coronavirus (COVID-19); cumprindo as adequações 

quando necessário no atendimento ao bebê e a criança bem pequena. 

 Contemplar todas os bebês e crianças bem pequenas no atendimento hibrido 

(presencial e remoto), respeitando o direito a educação. 

 Promover duas semanas de inserção, acolhimento e adaptação da criança 

com horário de atendimento flexível com ampliação gradual e segura.  

 Respeitar, cumprir e exigir que se cumpra os protocolos de segurança e saúde 

determinados pelo GF/GDF, no que diz respeito a higienização, 

distanciamento e IPIs. 
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 Acompanhar e orientar a coordenação pedagógica em ambiente virtual e/ou 

presencial (formato híbrido) respeitando as medidas de distanciamento social 

devido à pandemia por Coronavirus (COVID-19). 

 Promover momentos de reflexão, aperfeiçoamento e do fazer pedagógico em 

ambiente virtual ou presencial respeitando as medidas de distanciamento 

social devido à pandemia por Coronavirus (COVID-19). 

 Planejar, executar, acompanhar e realizar diagnóstico do desenvolvimento das 

atividades desenvolvidas em ambiente remoto e/ou presencial. 

 Promover pesquisa de satisfação e de opinião com os bebês e crianças bem 

pequenas por meio do desenho e da expressão oral. 

 Promover ações de prevenção de contaminação por Coronavirus (COVID-19); 

 Orientar pais/responsáveis quanto à importância da participação na vida 

escolar dos filhos mesmo durante a pandemia. 

 Identificar casos específicos que precisam de alguma intervenção e/ou 

acompanhamento especial. 

 Orientar e subsidiar professores e demais educadores para identificação de 

qualquer tipo de violência (psicológica física e sexual, negligência, 

constrangimento, exploração do trabalho infantil, uso indevido de drogas e 

todas as formas de discriminação). 

 Notificar e encaminhar os casos de violência contra a criança aos órgãos 

competentes. 

 Estruturar um ambiente virtual e/ou presencial acolhedor onde às crianças 

sintam-se a vontade para expressarem seus sentimentos, suas ideias e 

opiniões. 

 Organizar a avaliação diagnóstica analisando a efetividade do ensino hibrido 

junto às famílias. 

 Identificar as dificuldades enfrentadas pelos pais/responsáveis dos estudantes 

durante o distanciamento e o isolamento social e mediante o atendimento 

hibrido (remoto e presencial). 

 Promover a interação da comunidade escolar, adaptando os meios e canais 

de comunicação entre seus membros em condições de igualdade. 

 Oferecer apoio à comunidade escolar diante dos conflitos causados pela 

pandemia. 
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 Buscar parcerias com órgãos e profissionais da saúde para promover 

palestras de orientação à comunidade escolar em relação à higiene e saúde 

da criança. 

  Acompanhar pais/responsáveis e orientá-los quanto aos cuidados com a 

criança em casa, sempre que sair da creche. 

 

AÇÕES: 

 Oferecer atendimento híbrido para as crianças atendidas/matriculadas para 

cumprir e seguir os protocolos de segurança de combate a COVID – 19. 

 Envio por meio de WhatsApp de cada turma da unidade escolar a divisão dos 

grupos para o atendimento remoto e presencial. 

 Dividir a turma em dois grupos (A e B) fazer escala que atendimento presencial 

e remoto. 

 Manter o envio de comunicados aos pais com informações, esclarecimentos e 

orientações pelo grupo de WhatsApp e plataforma, telefone fixo ou celular e e-

mail. 

 Busca e reinserção dos pais ou responsáveis pelos bebês e pelas crianças 

reintegrando-os ao grupo da sala da criança nas atividade remotas e 

presenciais. 

 Envio de informativo aos pais/responsáveis explicando e orientando a respeito 

das atividades hibridas (presenciais e remotas).  

 Reunião com pais (por turma) para orientar a respeito do retorno das atividades 

presenciais e seguindo os protocolos de segurança e saúde. 

 Envio de atividades pedagógicas aos estudantes (bebês e crianças) que os 

pais/responsáveis optarem pelo ensino 100% remoto.  

 Disponibilizar as atividades de forma impressa para famílias de crianças em 

atividades remotas, que não possuem acesso aos recursos de internet. 

 Realizar pesquisa de satisfação com a comunidade escolar em relação ao 

ensino hibrido, remoto e presencial. 

 Reforçar a importância de higienização das mãos por meio da lavagem com 

água e a sabão ou com o uso de álcool 70%. 

 Reforçar as medidas de segurança e saúde articulando junto com a 

mantenedora e com a SEE/DF. 

 Reforçar que não será permitido o recebimento ou a permanência de crianças 

que apresentem sintomas como coriza, tosse, febre, diarreia, vômito e outros 
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que tenham a possibilidade de contágio e/ou sintoma de corona vírus (COVID 

19). 

 Favorecer campanhas de conscientização por meios de comunicação das 

medidas de segurança e prevenção da contaminação pelo Coronavirus 

(COVID-19). 

 Reforçar as medidas de segurança e saúde na unidade escolar. 

 Orientar a equipe quanto à limpeza e higienização dos ambientes, com água 

sanitária e álcool 70%, com manutenção mais vezes durante o dia. 

 Aferir/medir temperatura de todas as pessoas que comparecerem na unidade 

escolar, orientando e impedindo a entrada de pessoas que apresentem 

temperatura acima de 37, 5º. 

 Promover a higienização das mãos com álcool 70% de todas as pessoas que 

comparecerem na unidade escolar. 

 Exigir o uso de máscara de proteção para todas as pessoas que 

comparecerem na unidade escolar. 

 Permitir a entrada de apenas um (1) dos pais/responsáveis no ambiente 

escolar, orientando-os quanto ao motivo (evitar aglomerações). 

 Não permitir a presença de funcionário doente (com sintomas da COVID – 19), 

orientando-o a buscar orientação médica e a apresentar atestado de 

afastamento se necessário. 

 Reforçar as medidas de segurança e saúde junto às famílias. 

 Entregar folhetos informativos e de orientação quanto às medidas de 

segurança em prevenção ao contágio por Coronavirus (COVID-19) – 

(higienização das mãos, não comparecer na unidade escolar caso apresente 

febre, tosse, diarreia, coriza e outros). 

 

 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 

 

 Sabermos que neste momento de pandemia mundial em que governantes do 

Brasil e do mundo buscam medidas de contenção da contaminação por 

Coronavirus/COVID-19, orientados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e demais órgãos vinculados a saúde todos articula, formulam e determinam 

medidas de segurança e saúde. 

 Em Brasília/DF, não estamos diferentes do restante do país e do mundo, nosso 

governo determinou medidas de isolamento e distanciamento social; medidas 
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que impactaram como sabemos, nas escolas e levaram-nos, como gestores, 

educadores, estudantes e pais/responsáveis, a recriar nossas ações e a buscar 

alternativas que possibilitassem a continuidade do trabalho escolar no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

 Está tudo muito novo e em constantes mudanças, por isso, tivemos que inovar 

nossa forma de avaliar, adaptando-nos a cada momento. 

 Os momentos de escuta presencial e contato direto foram substituídos por 

encontros online e manter os vínculos da criança com a escola passou a ser 

por vídeos aula.  

 Como trabalhamos com bebês e crianças bem pequenas e pequenas, as aulas 

passaram a ser dirigidas aos pais, com orientações e sugestões de atividades 

para serem desenvolvidas por eles com as crianças, promovendo o 

desenvolvimento da criança por meios de atividades didáticas e pedagógicas 

que envolvam as interações e as brincadeiras, com orientações de forma 

remota, lembrando que os pais/responsáveis não são professores; os 

professores do CEPI Macaúba orientam que neste momento para ser 

desenvolvido de forma divertida e criativa, entendendo a função da família e a 

função da escola, ressaltando a importância da parceria e da cooperação. 

 Nesta parceria, envolvemos toda comunidade escolar, abrindo vários canais de 

comunicação, como, disponibilização do número de telefone fixo, telefone 

celular e do WhatsApp da unidade escolar, criamos uma conta de e-mail 

exclusiva para o atendimento aos pais/responsáveis, atendimento presencial 

agendado seguindo todas as medidas de distanciamento social e de segurança 

e saúde, distribuição de orientações em forma de roteiro de atividades aos 

pais/responsáveis que não possuem meios de acesso à internet; além de, por 

meio da parceria com a SEE/DF, disponibilização de aulas com orientações 

aos pais/responsáveis, por meio da plataforma Google Sala de Aula. 

 Para avaliar essas mudanças disponibilizaremos links de pesquisas de opinião, 

orientamos aos pais/ou responsáveis, a enviarem relatos e fotos das atividades 

propostas, expressando as dificuldades, sucessos e sugestões para as 

educadoras, promovemos reuniões virtuais por meio do Google Meet, com 

educadores, pais/responsáveis e estudantes.  

 Também buscamos ouvir os educadores em encontros online ou ainda 

presenciais de pequenos grupos seguindo as normas de distanciamento social 
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e segurança e saúde e pesquisas online por meio de links do Google 

Formulários. 

 A avaliação será processual e constante, buscando sempre nos adequarmos 

as necessidades, anseios, prioridades e peculiaridades deste momento de 

constantes mudanças sociais e humanas. 

 

RESPONSÁVEIS: 

 

 A gestora do CEPI Macaúba é a responsável em articular as ações junto à 

coordenadora, as professoras, monitoras, nutricionista, secretaria escolar, 

cozinheiras, porteiro, serviços gerais de limpeza e lavanderia, zelador e demais 

serviços relacionados, buscando também parcerias que possibilitem as 

medidas de segurança, saúde e o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e orientações aos pais e/ou responsáveis.  

 Conscientes de que algumas medidas permanecerão mesmo com a 

disponibilização de vacinas e medicações contra o Coronavirus/COVID 19 e 

serão analisadas e reavaliadas posteriormente. 

 

CRONOGRAMA: 

 Este plano de ação envolve as medidas, ações, objetivos e metas a serem 

desenvolvidos e alcançados do dia 08 de março de 2021, até o dia 22 de 

dezembro de 2021, ressaltado que as ações relacionadas à contenção e 

prevenção de contaminação por Coronavirus/COVID 19 ocorreram desde o dia 

12 de março de 2020. 

 

A luta contra essa ameaça à vida é responsabilidade de todos. Contamos 

com a parceria das famílias para os cuidados domiciliares e no dia a dia escolar. 

Enquanto instituição de ensino, temos, ainda, mais responsabilidade em ser 

referência educativa ao orientar, auxiliar e mobilizar todos que, de alguma forma, se 

conectam a nosso propósito e a nossa missão. Aprender também é reconhecer o 

próprio papel social no mundo. E nossos estudantes são incentivados a serem 

protagonistas também na mobilização em prol da vida. 

A responsabilidade para o sucesso das ações é de todos: educadores, 

estudantes e famílias. 
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