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Semear a consciência
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Trabalhar com sustentabilidade é plantar um presente que garanta a
subsistência das novas gerações num planeta que pede socorro e se
aquece a cada dia. Pois melhor que plantar árvores, despoluir rios, proteger
animais, é semear a consciência de que a garantia da vida é respeitar as
fronteiras da natureza.

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
2. HISTORICIDADE DA ESCOLA: - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA RECURSOS HUMANOS - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
4. FUNÇÃO SOCIAL
5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS:
PRINCÍPIO ÉTICO - PRINCÍPIO POLÍTICO - PRINCÍPIO ESTÉTICO
6. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS: - OBJETIVO GERAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS: - EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE - EDUCAÇÃO PARA
A SUSTENTBILIDADE - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO DA ESCOLA: ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR - ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS - RELAÇÃO ESCOLACOMUNIDADE - ATUAÇÃO DAS EQUIPES ESPECILIZADAS E OUTROS
PROFISSIONAIS
9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: - AVALIAÇÃO DE
APRENDIZAGEM - CONSELHO CLASSE – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.
10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR
11. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP: - GESTÃO PEDAGÓGICA
12. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS - GESTÃO PARTICIPATIVA - GESTÃO
DE PESSOAS - GESTÃO FINANCEIRA - ADMINISTRATIVA
13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP
14. PROJETOS ESPECÍFICOS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
APÊNDICES

APRESENTAÇÃO

A construção do Projeto Pedagógico1 do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04
TAGUATINGA2 – Construindo a Educação Inclusiva - Cidadania, diversidade e
sustentabilidade humana - partiu da necessidade de criar e transformar a realidade por
meio do trabalho coletivo, das atitudes sustentáveis e das possibilidades surgidas na escola
em favor da vivência plena da infância. Acreditamos que a Educação é um processo vivo,
dinâmico, que necessita de um constante movimento. O Projeto Pedagógico do CEI 04 DE
TAGUATINGA também foi construído assim, pois desta forma o entendemos. Traçamos
estratégias, com o objetivo de propor e implementar ações que desenvolvam a criança em
seus aspectos psicológicos, intelectual e social, através de uma parceria entre a escola e a
família, pois a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, enfatizou a necessidade de
uma abordagem centrada na criança objetivando a garantia de uma escolarização bem
sucedida para todas elas.
O Projeto Pedagógico está centrado no desenvolvimento global dos alunos do Centro de
Educação Infantil 04, contribuindo para a formação de um ser humano ético, participativo,
autônomo e antes de tudo consciente da realidade em que está inserido. A sociedade
necessita cada vez mais de seres que possuam uma leitura clara do mundo em que vivem.
Para esta construção, trabalhamos em especial com o CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL (SEDF); com os Fins e princípios da Lei das
Diretrizes e Bases, Lei n° 9394 (BRASIL, 1996); com o Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil; as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Parecer nº
CEB 022/98); os Parâmetros em Ação – Educação Infantil; Currículo em Movimento da
Educação Básica - Pressupostos Teóricos/Educação Infantil/Ensino Especial e nas práticas
e necessidades dos vários sujeitos da comunidade escolar que direciona seu trabalho com
ações intencionais, explícitas e com compromissos definidos coletivamente.

1

PP

2

CEI 04 DE TAGUATINGA

O PP, constantemente construído e reavaliado, configura-se no trabalho pedagógico que se
realiza diariamente nas atividades de sala de aula, no currículo, na metodologia, no
processo de avaliação, na participação dos pais, nas relações interpessoais, na concepção
de educação que a escola defende, nas coordenações pedagógicas e nas formas de gestão
implementadas.
Nesta perspectiva, observando suas reais demandas, necessidades e desejos descritos em
suas avaliações institucionais e reflexões a cerca do estudo do "Projeto Pedagógico
Professor Carlos Mota" (SEDF/2012), realizadas através de bilhetes anexados às agendas
escolares, a comunidade Escolar CEI 04 DE TAGUATINGA, apresentou suas finalidades
cultural, política e social, por meio dos seguintes apontamentos:

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E SOCIEDADE

QUE CRIANÇA ESTAMOS PREPARANDO PARA ESTE MUNDO? FUNÇÃO SOCIAL DA
ESCOLA

PLANO DE MELHORIAS E MUDANÇAS DA REALIDADE

O CEI 04 DE TAGUATINGA desenvolve ações educacionais específicas e ações previstas
no calendário da SEE- DF, tais como:

 Semana de Acolhimento;
 Planejamento Pedagógico da comunidade escolar/ Dia letivo temático;
 Plenarinha;
 Entradinha;
 Hora da Atividade;
 Passeando Também se Aprende;
 Encantamento;
 Festa da Família;

 Semana de Educação para a Vida;
 Direitos da Pessoa com Deficiência;
 Circuito de Ciências;
 É Hora de Brincar;
 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusa ao aluno ANEE;
 Semana de Educação para a vida;
 Semana nacional do livro e da biblioteca;
 Hora do Parque;
 Educação com Movimento;
 Um “toque” muito especial;
 Encerramento do 1º e 2º Períodos e Educação Precoce;
 Festa Junina;
 Semana de Conscientização do uso Sustentável da Água;
 Valorização dos Profissionais de Educação;
 Educação Psicomotora;
 Projeto de Transição;
 Semana da Criança (Doçuras e Travessuras).
 Musical (Encerramento)

Essas ações, entrelaçadas, propiciam o cumprimento do eixo integrador do Currículo da
Educação Infantil: educar e cuidar, brincar e interagir. Além disso, abrem espaço para
ampliar a consciência cidadã e cultivar a solidariedade e responsabilidade entre pais,
responsáveis, crianças, servidores da carreira assistência, professores, psicóloga,
pedagogo, orientador educacional, funcionários terceirizados da empresa Real e AGE e
equipe de direção.

Acreditamos, portanto, que um planejamento bem feito, nos auxiliará numa construção e
ação educativa mais prazerosa e com melhores resultados. Queremos assim como se
realizou a construção deste, que tudo se realize de uma forma coletiva e participativa.
O CEI 04 de Taguatinga procura sempre ter um olhar atento para os alunos com
necessidades especiais, um olhar além das diferenças, de forma a trazê-los para um melhor
convívio com as demais crianças e profissionais. Toda comunidade escolar acaba por
descobrir e aprender muito nestas relações que trazem à tona a aprendizagem de valores
éticos, respeito, solidariedade e igualdade.
As percepções, sugestões e trabalhos realizados no ano passado e durante este ano,
principalmente nos períodos de renovação e efetivação de matrículas, da semana
pedagógica com os professores e auxiliares, as conversas já realizadas com os pais e as
que realizamos com os membros Associação de Pais e Mestres e o Conselho Escolar,
serviram de auxílio para a construção deste Projeto Pedagógico.
Acreditamos que tudo isto faz parte de um exercício, esperamos que em outros momentos
este PP, possa se aprimorar. Percebemos todos os envolvidos, mais dispostos aos registros,
estudos, leituras, enfim, percebemos que tudo é auxílio, tudo é suporte para o nosso fazer
pedagógico.
O Projeto Pedagógico é isto, o retrato do fazer pedagógico de uma escola, o registro de
seus planejamentos, de suas ações e avaliações para o refazer e continuar refazendo,
espaço este que envolve todos os segmentos interessados na construção da aprendizagem
tendo como início, meio e fim uma educação de qualidade.
Este PP foi construído e avaliado coletivamente, com participação dos profissionais desta
instituição educacional e organizada da seguinte forma: Apresentação do Projeto e do seu
Processo de Construção, Historicidade da Escola, Diagnóstico da Realidade Escolar,
Função Social, Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas, Objetivos Concepções
Teóricas, Organização do Trabalho Pedagógico da Escola, Concepções Práticas e
Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem, Organização Curricular da
Escola, Plano de Ação para Implementação do PP, Acompanhamento e Avaliação do PP,
Projetos Específicos e Referências Bibliográfica.

1- HISTORICIDADE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04 DE TAGUATINGA
Esta instituição pública de ensino começou a escrever sua biografia em 1968, época de sua
inauguração, inspirando-se na história singular dos milhares de alunos atendidos em
diferentes modalidades de ensino e dos muitos profissionais que contribuíram com amor,
dedicação, trabalho e compromisso na formação destes educandos.
Iniciou sua trajetória como Escola Classe 23 de Taguatinga, atendendo até o ano de 2003,
alunos do Ensino Fundamental, de acordo com as políticas educacionais vigentes da época.
Em 2004, passou a atender crianças de 04 a 06 anos de idade (Jardim I, Jardim II e Jardim
III). Em 2005 foi transformada em Centro de Educação Infantil 04 de Taguatinga,
passando assim a escrever uma nova história, especial e significativa. A localização
privilegiada na cidade de Taguatinga era favorecida pelos aspectos socioeconômicos e
cultural da comunidade onde está inserida. Escola nova, novos rumos!
Em fevereiro de 2006, além de oferecer a modalidade de Educação Infantil (04 e 05 anos), a
escola passou a atender crianças com necessidades especiais de 0 a 03 anos por meio do
Programa de Educação Precoce, anteriormente oferecido pelo Centro de Ensino Especial n°
01 de Taguatinga. Apesar do privilégio de tornar-se inclusiva, alguns entraves geraram
conflitos e ansiedade. O ensino regular perdeu valiosos espaços de aprendizagem - salas de
aula, sala de múltiplas funções (sala de leitura, videoteca e brinquedoteca) e salas
administrativas - direção e mecanografia. A Educação Precoce não tinha as adaptações
adequadas para atendimento e a falta de espaço físico tornou o ambiente precário para o
trabalho.
O aumento significativo no quadro de pessoal e as limitações para o desempenho
satisfatório das atividades propostas na Etapa de Educação Infantil e Modalidade de Ensino
Especial - Classe Especial e Programa de Educação Precoce provocaram um desgaste
considerável nas relações interpessoais e integração do grupo.
Em maio de 2007 a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 3 indicou uma nova
equipe gestora visando incorporar a busca por novos caminhos, refletir sobre os principais
anseios da comunidade escolar4 e direcionar os rumos da escola com ações intencionais,
explícitas e com compromissos definidos coletivamente. Nesse contexto, todos os
envolvidos procuraram adequar-se para atender as necessidades de todas as crianças
matriculadas na instituição.
O comprometimento da equipe em oferecer uma educação de qualidade, concretizou o
desejo da SEDF de operacionalizar o princípio da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e

da Lei de Diretrizes e Bases - 9394 - (BRASIL, 1996) que assegura a todos, em igualdade
de condições, o acesso e a permanência na escola sem qualquer tipo de discriminação “Todos diferentes, todos iguais, todos com o apoio que necessitam”.
Durante os anos de 2007 e 2008, a equipe de professores, funcionários, pais de alunos e
direção buscou parcerias para construir uma piscina coberta e aquecida com o objetivo de
atender as crianças com necessidades especiais no meio líquido, constituindo assim uma
nova sala de aula.
O CEI 04 DE TAGUATINGA, preocupando-se em cumprir sua função social com ações
eficazes e inovadoras, ousou-se mostrar prospectiva e construiu com a ajuda de seus
parceiros: a piscina (no valor de R$ 180.000,00), a casinha de bonecas; três pequenas salas
para Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos, Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional; transformou um banheiro em sala para
Coordenação da Educação Precoce; adaptou diversos espaços; elaborou ações específicas
e montou grupos de estudos para troca de experiências e embasamento teórico, tornandose assim um espaço vivo, dinâmico e democrático que representa e orienta o trabalho
coletivo, à vontade e os anseios de seus atores.
Em 2011, novamente a comunidade escolar levantou recursos para construção da sala de
leitura.
Em 2012, absorveu as mudanças para gestão de ensino propostas pela Lei 4.751/2012
(SEDF) que estabeleceu a Gestão Democrática nas escolas públicas do DF, garantindo
eleições diretas para diretores e Conselho Escolar, efetivando a participação comunitária,
tornando a escola cada vez mais pública, democrática e cumpridora de seus objetivos. Em
2019,como escola inclusiva, modificou a entrada da escola construindo rampas largas com
superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição climática, com
vistas a garantir a acessibilidade a todos.
Em 2015, a Secretaria de Estado de Educação, indicou novamente uma equipe gestora
visando incorporar e buscar por novos caminhos, refletir sobre os principais anseios da
comunidade.
Em 2016, esta mesma equipe passou pelo processo de eleição para diretor e vice- diretor
conforme estabelecido pela Lei 4.751/2012 e Lei 5.713/2016(SEDF) que estabeleceu a
Gestão Democrática nas escolas públicas do DF, garantindo eleições diretas para diretores e
Conselho Escolar, efetivando a participação comunitária, tornando a escola cada vez mais
pública, democrática e cumpridora de seus objetivos. Durante o processo de remoção

interna e externa dos professores da SEEDF, depois de muito tentar, conseguimos a
inclusão do CEI 04 no projeto Educação com Movimento, e recebemos um professor de
Educação Física para atuar em 2017 com as 14 turmas de 1º e 2º período da Educação
Infantil e as quatro turmas de Classe Especial – TEA.
Conviver no Centro de Educação Infantil 04 de Taguatinga é constantemente trabalharmos o
respeito, as alegrias do que aprendemos em casa e a abertura ao novo. Hoje nossa escola
possui em sua formação, excelentes profissionais.

Figura festa da família 2017

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:
Nome: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04 DE TAGUATINGA
Endereço: CNA 01/02 – Praça do DI, Taguatinga - DF Telefone: (61) 3901-6679
E-mail: cei4tag@gmail.com e cei04taguatinga@edu.se.df.gov.br
Localização: O CEI 04 DE TAGUATINGA localiza-se em zona urbana de Taguatinga Norte,
na Praça do DI, uma das mais antigas da cidade, com possibilidades de acesso pelo Pistão
Norte e pela Avenida Comercial.
Divisão: Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga

Criação: A Instituição Educacional foi inaugurada em 1968, começando suas atividades,
efetivamente, em abril do mesmo ano. Inicialmente, chamada de Escola Classe 23 de
Taguatinga, atendia alunos de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Em 2004, passou a
atender somente a Modalidade de Educação Infantil, 1º a 3º Períodos. Em 02 de maio de
2005, conforme Portaria n° 126 da Secretaria de Estado de Educação do DF, foi oficialmente
transformada em CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04 DE TAGUATINGA, atendendo,
exclusivamente, crianças de 04 a 06 anos. Em 2006, na Diretoria Regional de Ensino de
Taguatinga, o Ensino Fundamental passou a ser de nove anos, com a implantação do BIA –
Bloco Inicial de Alfabetização. Esta mudança acarretou a incorporação dos alunos do
terceiro segmento da Educação Infantil (06 anos) ao Ensino Fundamental, permanecendo no
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04 DE TAGUATINGA apenas os alunos de 04 e 05
anos. Em fevereiro de 2006, outra mudança, considerada uma grande conquista: passou a
atender também crianças com necessidades educacionais especiais de 0 a 03 anos, de
acordo com o Programa da Educação Precoce.
Turno de Funcionamento5:
 Turno Matutino (07h30min às 12h30min)
 Turno Vespertino (13h às 18h)
Modalidade de Ensino Oferecido:
 1º Ciclo de Aprendizagem: Educação Infantil: Pré-escola: 1º Período e 2º Período
 Ensino Especial: Classe Especial: Transtorno do Espectro Autista e Programa de
Educação Precoce
Recursos Humanos:

Diretora: Sileide Silva Dantas
Vice-diretora: Silvana Maria de Oliveira
Supervisor: Dayse Kelly Eler Viana
Chefe de Secretaria: Bettinelli Perez Faria
A equipe pedagógica é composta por:
 03 coordenadoras pedagógicas (duas para as etapas de 1º e 2º Períodos e Classes
Especiais - TEA e uma para Educação Precoce)
 01 orientadora educacional;
 01 pedagoga (EEAA)
 01 psicóloga (EEAA)6;
 02 professoras para a Sala de Recursos;
 14 professoras regentes da Educação Infantil (1º e 2º Períodos);
 12 professoras regentes pedagogas (Educação Precoce);
 12 professores de Educação Física (Educação Precoce);
 04 professoras regentes pedagogas (Classe Especial – TEA);
 01 professor de educação física no Projeto Educação Com Movimento;
 05 professoras readaptadas que desempenham trabalhos pedagógicos, conforme
distribuição7;
 06 Educadores Sociais Voluntários.
QUANT.

ATIVIDADE EXERCIDA

01

Auxiliando a coordenação pedagógica na Educação Precoce Helaine

01

Apoio pedagógico à Direção: atendimento aos pais, professores, confecção de
materiais didáticos pedagógicos.

02

Atendimento na sala de leitura

01

Vice-Diretora

5

Conforme acordado em reunião com os pais/responsáveis , algumas crianças poderão ser liberadas com, no
máximo meia hora de antecedência do término das atividades escolares, observando-se as adequações
curriculares e necessidades de cada uma.
6

Atende em outras instituições educacionais de Taguatinga

7

Proposta de trabalho em anexo

O CEI 04 DE TAGUATINGA conta ainda com funcionários da Carreira de Assistência:
 01 auxiliar de secretaria;
 02 merendeiras terceirizadas;
 03 agentes de portaria (readaptadas);
 01 técnico administrativo;
 04 vigias;
 02 merendeiras readaptada que auxilia à direção quanto ao mapa da merenda, patrimônio
da escola e suporte tecnológico;
Os serviços de limpeza e conservação do CEI 04 DE TAGUATINGA são efetuados por 08
auxiliares de limpeza geral da empresa Real, terceirizada pela SEDF.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA:

O CEI 04 DE TAGUATINGA possui as seguintes dependências físicas9:
 01 secretaria (espaço também utilizado pelo Apoio Administrativo);
 01 sala de Direção, conjugada com supervisão e coordenação;
 01 sala de leitura
 07 salas de aula que atende os alunos da Educação Infantil 1º e 2º período;
 01 sala para a Coordenação Pedagógica dos Professores;
 01 sala adaptada para convivência dos funcionários;
 01 sala para atendimento às turmas das Classes Especiais - TEA;
 01 banheiro transformado e adaptado, para arquivo e registros relacionados à merenda
escolar e patrimônio;
 01 sala com divisórias, para os atendimentos do Programa Educação Precoce;
 01 sala com divisórias, para os professores de educação física do Programa Educação
Precoce - psicomotricidade;
 01 sala para atendimentos aos bebês do Programa Educação Precoce;

 01 sala para atendimento da Sala de Recursos*10;
 01 sala para atendimento da Orientação Educacional*;
 01 sala para atendimento da Equipe do EEAA*;
 01 cantina;
 01 depósito de gêneros;
 04 depósitos de materiais e mecanografia*;
 01 depósito do material cenográfico da biblioteca
 01 sala de descanso para servidores e vigias;
 Espaço de cozinha /copa
 01 casinha de brinquedos – construída com recursos próprios necessitando de
brinquedos novos e pintura;
 01 piscina ampla, aquecida e coberta, com dois banheiros/vestiário para os alunos e dois
banheiros/vestiário para os professores;
 01 pátio coberto;
 01 pátio descoberto;
 01 parque de areia – que necessita de brinquedos novos e areia adequada;
 01 quadra coberta;
 01 banheiro para professores;
 02 banheiros para servidores (masculino e feminino);
 01 banheiro masculino e 01 feminino para crianças, recém-reformados;
 Espaço para desenvolvimento da turma de pais coberto no hall de entrada da escola;
 Espaços de atividades lúdicas diversos
 Estacionamento pavimentado;
 Área verde para desenvolvimento de atividades pedagógicas ao ar livre.
Algumas dependências da escola foram adaptadas precariamente, necessitando de
reformas para atender satisfatoriamente aos fins a que se destinam.

O CEI 04 DE TAGUATINGA possui mobiliário adequado para atender aos alunos
matriculados nas modalidades de ensino que oferece.
As instalações administrativas possuem computadores, impressoras, duplicador, armários,
arquivos, mesas e cadeiras, embora não sejam os ideais.
A cantina é suprida de fogão semi-industrial 11, freezer, forno elétrico, balança de precisão,
geladeira e liquidificador industrial.
A sala destinada à Coordenação Pedagógica/sala de professores possui armários, mesas
para reuniões e cadeiras (em número insuficiente para atender a demanda), computadores,
impressora, estabilizadores e materiais didático-pedagógicos necessários (mas não ideais)
aos professores no planejamento de seu trabalho.
As salas de aula são equipadas com TV, DVD, aparelho de som, bancada com prateleiras e
armários, necessitando de tapetes/tatames novos para atividades com os alunos.
A sala de leitura possui prateleiras, almofadas, tapetes emborrachados, computador e
acervo significativo de obras literárias infantis.

2- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Uma escola viva! Assim podemos definir o CEI 04 de Taguatinga. Esta é uma grande
característica desta escola, que com o passar do tempo vem apenas se afirmando. Muitas
foram às conquistas até o momento, mas com alegria e sabedoria, temos muito ainda por
fazer, por isto avaliamos o que foi feito até o momento e novos projetos estão sendo
propostos.
Fazem parte também desta construção, os anseios de todos os segmentos. Entendemos
que esta instituição tem por característica uma equipe de gestores, professores e auxiliares
dinâmicos, que trabalham por uma educação de toda e com a comunidade.
O CEI 04 DE TAGUATINGA é uma escola inclusiva que atende a 409 crianças, na faixa
etária de 0 a 05 anos, residentes em suas proximidades e em regiões administrativas
vizinhas, tais como Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas e Riacho Fundo, Águas
Claras, Colônia Agrícola e entorno.
O CEI 04 de Taguatinga oferece a primeira etapa da educação básica visando o
desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus diferentes
aspectos (LDB, art. 29) - Educação Infantil e a modalidade de Ensino Especial, assim
distribuídos:
 Pré-escola - 1º Período:
Turno Matutino: 03 turmas de integração inversa com 50 crianças matriculadas, incluindo 06
alunos com necessidades educacionais especiais.
Turno Vespertino: 04 turmas de integração inversa, com 68 crianças matriculadas, incluindo
07 alunos com necessidades educacionais especiais.
 Pré-escola - 2º Período:
Turno Matutino: 04 turmas de integração inversa, com 68 crianças matriculadas, incluindo 08
alunos com necessidades educacionais especiais.
Turno Vespertino: 03 turmas de integração inversa, com 50 crianças matriculadas, incluindo
06 alunos com necessidades educacionais especiais.
 Ensino Especial - Programa de Educação Precoce:
Turno Matutino: 06 turmas com 82 crianças matriculadas, nem todas com necessidades
educacionais especiais fechadas com laudo médico definido.

Turno Vespertino: 06 turmas com 83 crianças matriculadas, nem todas com necessidades
educacionais especiais com laudos médicos fechados.
 Ensino Especial - Classe Especial (TEA):
Turno Matutino: 02 turmas com 04 crianças matriculadas. Turno Vespertino: 02 turmas com
04 crianças matriculadas.
Observação: As turmas de integração inversa foram reduzidas de acordo com as
instruções contidas no Manual de Estratégias de Matrícula para Escolas Públicas do
DF 201912.

QUANTITATIVO DE ALUNOS POR TURMA – 2020
MATUTINO
Série

Turma

A

VESPERTINO

Quant. de
alunos

Sala

17 alunos

A1

Série

Turma

D

(2PNEE + 15)

1º

B

17 alunos

A2

1º

4 anos
17 alunos

E

18 alunos

A1

F

A2

17 alunos

A3

(2PNEE + 15)

A3

(2PNEE + 15)

18 alunos
(2PNEE + 16)

Período

4 anos
C

Sala

(2PNEE + 16)

(2PNEE + 15)

Período

Quant. de
alunos

G

15 alunos

A4

(1PNEE + 14)

2º
Período
5 anos

H
I

Educa
ção

J

P

17 alunos
(2PNEE + 15)

17 alunos
(2PNEE + 15)

16 alunos
(2 PNEE + 14)

18 alunos
(2PNEE + 16)

15 alunos
(- de 4 anos)

A4
B1

M
2º

N

Período
B2

5 anos
O

B3

B4
/

Educa
ção

L

17 alunos
(2PNEE + 15)

17 alunos
(2 PNEE + 15)

16 alunos
(2PNEE + 12)

14 alunos
V

(- de 4 anos)

B3
B2

B1

B4
/

Q

15 alunos
(- de 4 anos)

R

W

14 alunos

S

14 alunos
(- de 4 anos)

T
U

X
C4

16 alunos

Precoce

Precoce

(- de 4 anos)

Z

(- de 4 anos)

K

8 alunos

Y

12

1M

2 alunos 4/5anos

2M

2 alunos 4/5anos

(- de 4 anos)

15 alunos
(- de 4 anos)

14 alunos
(- de 4 anos)

C4

14 alunos
(- de 4 anos)

11 alunos
(- de 4 anos)

B5

B5

TEAEspecialClasse

TEAEspecialClasse

(- de 4 anos)

14 alunos

1V

2 alunos
4/5anos

B5

2V

2 alunos
4/5anos

B5
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Alunos atendidos na Sala de Recursos no contra turno – 2020
Professor

Fabia Moura da
Silva Santana

Keila Pereira da
Silva Alves

Matutino

Vespertino

14

14

(1 DF, 4 DI/Down, 1 DI,
1 DMU , 7 TEA)

14
(1 DF, 4 DI/Down, 1 DI,
1 DMU , 7 TEA)

28
Total de alunos

(14 TEA, 2 DF, 2 DI,
8 DI/Down, 2 DMU)

(4 DI/Down, 1 DMU,
DF, 7 TEA)

Geral

2

28

14
(4 DI/Down, 1 DMU,
DF, 7 TEA)

2

28

28
(14 TEA, 8 DI,
DI/Down, 2 DF)

8

28

O CEI 04 DE TAGUATINGA é uma escola de localização privilegiada, motivo pelo qual não
consegue atender a todos os pais/responsáveis que gostariam de matricular seus filhos
tanto na Educação Infantil quanto no Programa de Educação Precoce. Entretanto, a maioria
procura a escola por achá-la bonita, alegre e atraente tanto em seus aspectos físicos quanto
no trabalho pedagógico desenvolvido 13.
Apesar dos avanços consideráveis na qualidade de ensino que oferece, a escola tem
determinados desafios que precisam ser superados para alcançar eficiência e eficácia nos
serviços que presta.

13

Dados coletados nas Oficinas de Planejamento Estratégico Democrático, avaliações institucionais e reuniões

de pais e mestres.

Atendendo a portaria de nº. 48 de 03 de Março de 2020, realizamos o processo seletivo para
vagas de Educador Social Voluntário.
O programa Educador Social voluntário tem como finalidade: Dar suporte ao Atendimento
Educacional Especializado nas Unidades de Ensino e nos Centros Educacionais; auxiliar os
estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação dentária, no
banho e troca de fraldas, na hora de vestir e calçar, nas atividades recreativas e no parque,
na Educação Física, em passeios, ou seja, acompanhar nas atividades diárias, autônomas e
sociais que os estudantes portadores de necessidades especiais realizarão dentro e fora do
espaço físico da escola, durante o horário de aula.
O processo ocorreu durante os dias previstos na Portaria, com a supervisão das professoras
da Sala de Recursos, membros do conselho escolar da escola e equipe diretiva,
obedecendo aos critérios e rigores do documento. Foram selecionados 6 Educadores
Sociais Voluntários,
1.

Incapacidade em atender a lista de espera no Programa de Educação Precoce.

2.

Necessidade de mais um supervisor no quadro.

3.

Número insuficiente de funcionários terceirizados - Empresa G.& E

O CEI 04 DE TAGUATINGA enfatiza que para "cuidar e educar, brincar e interagir15" com
crianças de 0 a 05 anos, é fundamental que seu ambiente físico seja “brincável”, promotor
de aventuras, descobertas e aprendizagens, capaz de facilitar a interação criança-criança,
criança-adulto e criança-meio ambiente, além de ser acessível para todos. Nesta
perspectiva, precisa fazer a manutenção sempre que necessário dos espaços existentes que
privilegiam as crianças de 0 a 05 anos em seu desenvolvimento integral do processo de
ensino e de aprendizagem.

3- FUNÇÃO SOCIAL

Aqui, cabe a todos nós respondermos: PARA QUE ESTA INSTITUIÇÃO EXISTE?
Conforme do Currículo em Movimento da Educação Básica Educação Infantil: “uma criança
terá mais oportunidade de se desenvolver integralmente em instituições educacionais que
assumam suas responsabilidades na construção de uma sociedade livre, justa, solidária,
igualitária que preserve o meio ambiente. Uma sociedade que respeite a diversidade
humana e que, não obstante, se edifique sob o signo de ideais universais: igualdade,
cidadania, democracia e justiça”.
O CEI 04 DE TAGUATINGA procura defender a concepção de Educação Infantil em sua
perspectiva integral, tornando-se uma escola alegre, encantadora, viva e ativa, capaz de
propiciar a valorização e as aprendizagens de todas as crianças em suas múltiplas
dimensões, primando pela qualidade social. "Educa-se não para a cidadania, mas na
cidadania” 16.
Nossa Função social é o desenvolvimento integral do educando de forma harmoniosa,
prazerosa e lúdica. Estamos nesta instituição para possibilitar ao nosso aluno que
desenvolva todos os valores, sejam eles morais, éticos, políticos, estéticos e todas as
dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva.

4- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS

Na perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como um ser indivisível, inteiro e
único, o trabalho com a Educação Infantil deve basear-se em princípios, que são regras,
códigos de conduta que governam nossa vida e atitudes. São acepções fundamentais que
derivam e ou se tornam base para outras.
A Lei de Diretrizes e Bases n° 9394 (BRASIL, 1996) organizou planos e políticas inspirados
em princípios justos que visam o direito de todos à educação, desde o seu nascimento. Em
harmonia a esta lei, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1997) e
a resolução 01/2005 - CEDF que tratam da proposta pedagógica das escolas públicas do DF
e em conformidade com BNCC.
Este PP apresenta-se como instrumento norteador da ação educativa, visando a melhoria da
qualidade de ensino de forma a atender cada uma das especificidades da instituição escolar.
Nesta perspectiva, o PP do CEI 04 DE TAGUATINGA está sendo construído coletiva e
continuamente; concebendo a própria essência do trabalho desenvolvido dentro de seu
contexto histórico e social; e tem o compromisso de suplantar os problemas que possam
comprometer a qualidade de ensino que oferece.
O trabalho educativo no Centro de Educação Infantil 04 de Taguatinga assenta-se sobre
estes princípios:

PRINCÍPIO ÉTICO
Este princípio refere-se à valorização da autonomia, solidariedade, responsabilidade e
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e
singularidades.
O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às crianças a
manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas produções,
o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, de modo a
viabilizar:
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(Currículo de Educação Básica - Educação Infantil, SEDF, 2018

 Ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si
próprio;
 A construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e
os vínculos afetivos;
 Combate aos preconceitos e discriminações negativas;
 Conquista da autonomia e independência inclusive nos cuidados pessoais diários;
 O aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;


A aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e
a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade
entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis
política e economicamente;

 O respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação
dos recursos naturais.

PRINCÍPIO POLÍTICO
Este princípio refere-se à garantia dos direitos da cidadania, da criticidade e do respeito à
democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social,
modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o
ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, o CEI 04 DE TAGUATINGA,
procura proporcionar ao educando:
 Formação participativa e crítica;
 Situações em que aprenda a opinar e considerar os sentimentos e a opinião dos
outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito;
 Experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance de
aquisições afetivas e cognitivas;
 Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar
e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em
grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se
apresentam às mais diferentes idades.
 Expressar e organizar seus pensamentos.

PRINCÍPIO ESTÉTICO

Este princípio refere-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da criança com as
manifestações artísticas oportuniza-lhe o desenvolvimento da imaginação, de habilidades
criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual,
corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos
sensoriais e pela releitura, criação e recriação, aproximando-a do mundo da arte.
A escola prioriza o "cuidar e educar, o brincar e interagir" propiciando momentos de:
 Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em
diversificadas experiências;
 Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem
o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade;

 Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em
nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo que possuem em relação
aos objetivos definidos pelo projeto pedagógico em desenvolvimento;
 Oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos e
outras crianças.
Estes princípios vêm de encontro com o fazer diário em nossa escola, tendo como objetivo
propiciar ao educando condições de responder positivamente às grandes necessidades
contemporâneas de aprendizagem: aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e
a aprender a empreender, assim também buscamos, conforme estabelecido pela SEDF:
 O desenvolvimento harmonioso do ser humano em suas dimensões: física, social,
emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e sociais, acreditamos
que neste ponto todos os nossos projetos nos auxiliarão;
 Promover o homem de forma a capacitá-lo a alcançar o exercício pleno da
cidadania, levando sempre em consideração que são seres únicos, com uma
identidade própria, pertencentes a uma raça, a um credo, gênero, cultura;

 A flexibilidade teórico-metodológica. Acreditamos que a flexibilidade em nossas
ações pedagógicas diárias, advém do respeito às diferenças individuais de cada
um;
 O sistema educacional proporciona recursos e meios que atendam às
necessidades educacionais de todos os alunos, de modo a oportunizar o seu
desenvolvimento e a sua aprendizagem, garantindo: educabilidade de todos os
seres humanos, direito a equidade, igualdade de oportunidades educacionais
independente dos comprometimentos que possam apresentar; respeito à
dignidade humana; direito à liberdade de aprender e expressar-se; e direito de ser
diferente. Esperamos viabilizar todo este trabalho com os recursos destinados à
escola, através do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira
(PDAF) e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
 E, conforme o Currículo: A partir do trabalho com o eixo de Sustentabilidade,
implementar “atividades pedagógicas por meio de saberes populares, científicos e
de interação com a comunidade (...) Busca-se oportunizar a professores e
estudantes a construção de uma sociedade igualitária que atenda as necessidades
do presente e conserve recursos naturais para as gerações futuras. Nesse sentido,
são exemplos de subtemas da Educação para a Sustentabilidade: produção e
consumo consciente; qualidade de vida; alimentação saudável; economia solidária;
agro ecologia; ativismo social; cidadania planetária; ética global; valorização da
diversidade, entre outros.” .

5- OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

OBJETIVO GERAL
Proporcionar uma educação pública de qualidade social, gratuita e democrática, para todos
e todas, promovendo práticas de "cuidar e educar, brincar e interagir" de acordo com a
singularidade de cada criança, garantindo-lhe seu desenvolvimento integral, nos aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, promovendo o desenvolvimento global e integral do
educando, buscando seu aprimoramento enquanto ser humano, contribuindo para sua
formação ética e para o desenvolvimento de sua autonomia, a fim de que se torne um
cidadão crítico, reflexivo e atuante no meio ao qual está inserido, respeitando suas
particularidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Manter a universalização da oferta para atendimento da Educação Infantil e Programa de
Educação Precoce, garantindo o acesso, a permanência e o sucesso de todos os seus
alunos;
2. Assegurar a formação integral na perspectiva da cidadania, diversidade e sustentabilidade
humana;
3. Equipar a escola com os recursos necessários para apoiar a aprendizagem de todos os
alunos, principalmente dos ANEE;
4. Garantir a adequação curricular para todos aqueles que têm direito ou necessidade dela;
5. Planejar programas permanentes de chamada escolar e de controle da frequência
escolar, pontualidade e assiduidade visando manter todas as crianças na escola;
6. Tornar lúdico o espaço escolar, motivando a prática educativa pelo prazer;
7. Buscar alternativas junto aos órgãos competentes para construção de espaços
adequados ao desenvolvimento eficaz deste PP;
8. Aplicar os recursos financeiros recebidos de acordo com suas necessidades prioritárias e
segundo indicações do Conselho Escolar;
9. Oferecer os subsídios necessários para formação continuada a fim de enriquecer a
prática pedagógica dos docentes;

10. Manter o Projeto Educação com Movimento, que visa à formação integral do estudante,
utilizando-se das vivências de culturas corporais diversificadas relacionadas à prática do
componente curricular Educação Física;
11. Adquirir equipamentos necessários para a execução do projeto Educação com
Movimento;
12. Fortalecer a participação da comunidade escolar ministrando palestras e atividades de
seu interesse.
13. Dar continuidade ao trabalho com o Conselho Escolar e a APM, tornando os cada vez
mais participativos e atuantes.
14. Garantir o cumprimento dos dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar – SEDF;
15. Desenvolver o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com os Referenciais
Curriculares, do Ministério da Educação;
16. Garantir e efetuar a transparência na prestação de contas, relativas aos recursos
repassados através do PDAF e PDDE ao CEI 04 de Taguatinga, bem como daqueles
diretamente efetuadas pela APM;
17. Despertar no educando aspectos relacionados aos direitos humanos, sustentabilidade e
diversidade, levando em consideração o que preconiza o Currículo e as suas vivências
interpessoais no primeiro núcleo da sociedade do qual faz parte;
18. Desenvolver atividades que possibilitem um maior acompanhamento por parte dos pais
aos seus filhos, gerando assim um melhor e maior desenvolvimento que possibilitem um
maior acompanhamento por parte dos pais aos seus filhos, gerando assim um melhor e
maior desenvolvimento do educando.

6- CONCEPÇÕES TEÓRICAS

De acordo com a realidade onde está inserida, a escola define as aprendizagens, os
conteúdos, os recursos e a metodologia que norteará o trabalho de "cuidar e educar, brincar
e interagir" as crianças que atende.
Ao discutir sobre as diversas formas de "cuidar e educar, brincar e interagir" o PP do CEI 04
DE TAGUATINGA incorpora as vivências concretas e adapta o ensino a situações do
cotidiano e a realidade de seus alunos. O professor atuará como agente mediador entre a
criança e o conhecimento, colocando-a, por meio de ações interdisciplinares, em contato
com os diferentes conteúdos e a forma de encontrá-los e a ajudará a processá-los
criticamente.
Como escola inclusiva, tem a clareza de que a inclusão é uma atitude, não uma convicção;
não é uma ação ou conjunto de ações, é um modo de vida, um modo de viver juntos,
fundados na certeza de que cada indivíduo é estimado e pertence a um grupo. Então, o
aluno não é tão somente o sujeito da aprendizagem, mas aquele que aprende junto com o
outro o que seu grupo social produz: valores, linguagem e o conhecimento que será
construído por meio do brincar.

A escola, considerada espaço privilegiado de construção de conhecimentos e de desenvolvimento de valores,
deve ter como uma de suas propostas contribuir para a transformação da sociedade no sentido de torná-la
menos desigual e mais democrática. Um espaço democrático por direito deve refletir sobre formas de inclusão
social, de modo que os sujeitos participem de seu grupo social e usufruam as possibilidades que as instituições
e o Estado oferecem. Nesse contexto, a escola deve viabilizar a construção de culturas, políticas e práticas
inclusivas. (PAULO FREIRE - Pedagogia da Diversidade? 2005)17

Enfatiza-se que as crianças apresentam desenvolvimentos desiguais, no que se refere à
aprendizagem e que todas elas têm capacidades, interesses, ritmos, motivações e
experiências diferentes. O conceito de diversidade nos remete ao fato de que todos os
alunos têm necessidades educacionais próprias e específicas para poder aproveitar as
experiências de aprendizagem necessária para o exercício da cidadania. Portanto, é
fundamental que os educadores fiquem atentos as peculiaridades individuais, buscando
identificá-las e reconhecê-las no planejamento de atividades, o que constituirá um passo de
essencial importância para o sucesso do ensino.

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE

A diversidade pode ser entendida como a percepção evidente da variedade humana, social,
física e ambiental presente na sociedade. Assim apresenta-se como um conjunto
multifacetado e complexo de significações. Está relacionada à diferença de padrões,
saberes e culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. A educação para a
Diversidade visa o resgate dos direitos humanos, a defesa do pluralismo, a promoção de
igualdade de oportunidades, o empoderamento das denominadas minorias, a preservação
do meio ambiente e do patrimônio cultural, reconhecendo a existência e buscando a reflexão
sobre a exclusão no ambiente escolar e valorizando a diversidade existente na comunidade
em que a escola está inserida, dando ênfase aos diferentes grupos que constituem a história
social, política, cultural e econômica brasileira.

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

A história humana é marcada pela relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Com
a preocupação sobre a escassez dos recursos naturais, surgiu o conceito de
desenvolvimento sustentável, que conduz ao raciocínio de um desenvolvimento de uma
sociedade, do meio ambiente e da economia de uma forma equilibrada. O eixo transversal
Educação para a Sustentabilidade sugere um fazer pedagógico que busque a construção de
cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando
no hoje e nas próximas gerações. O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e
coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo
consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, cidadania
planetária, ética global, valorização da diversidade entre
outros.
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EDUCAÇÃO EM E PARA DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Cidadania e Direitos Humanos são termos utilizados muitas vezes para expressar uma
mesma realidade, política ou ação. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem
jurídico-política, ou seja, o cidadão é membro de um determinado estado e seus direitos
ficam vinculados a decisões políticas. Destaca-se o desdobramento da cidadania em três
tipos de direito: os civis (ligados à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade diante das
leis), os políticos (referentes à participação do cidadão no governo e nas ações da
sociedade civil, como o direito de votar e ser votado) e os sociais (ligados à riqueza coletiva,
como o direito à educação, ao trabalho, à saúde e outros benefícios).
Os direitos humanos são tidos como o resultado da luta pelo reconhecimento, realização e
universalização da dignidade humana. Apesar de serem considerados universais e naturais,
os direitos humanos são históricos, pois sofreram alterações, mudanças com o
desenvolvimento da sociedade. A educação em direitos humanos está definida como um
processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos,
promovendo a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos na sociedade, o respeito e a valorização da diversidade, para os conceitos
de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa, desenvolvendo a sensibilidade ética
nas relações interpessoais e com todas as formas de vida.
Nesse contexto, o CEI 04 DE TAGUATINGA assume o compromisso de mudar,
estabelecendo transformações intrínsecas para defender o direito de todos participarem
ativamente da sociedade. A inclusão envolve a descoberta de uma escola eficiente, aberta,
comunitária e solidária, onde a multiplicidade leva-nos a ultrapassar o limite da integração e
alcançar a inclusão.
Para o CEI 04 DE TAGUATINGA, em consonância com a concepção de ensino históricocultural, o professor deve atuar como mediador entre o aluno e o conhecimento, priorizando
o brincar e o desenvolvimento de ações interdisciplinares.

7- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

“A escola dos pequeninos tem de ser um ambiente livre, onde o principio
pedagógico deve ser o respeito à liberdade e à criatividade das crianças. Nela,
os pequeninos devem poder se locomover, ter atividades criativas que
permitam sua autossuficiência. A desobediência e a agressividade não devem
ser coibidas e, sim, orientadas, por serem condições necessárias ao sucesso
das pessoas.” (Lisboa, 1998, p.15)

A organização do trabalho pedagógico do CEI 04 DE TAGUATINGA orienta-se pelo princípio
básico de possibilitar o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos afetivo e
social, proporcionando-lhe situações em que ela possa vivenciar as mais diversas
experiências, fazer escolhas, tomar decisões, socializar conquistas e descobertas. Nesta
proposta, educador e educando tem papéis ativos. Ao professor cabe a tarefa de conhecer o
desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, afetivo, emocional, social e motor com a
finalidade de organizar atividades onde o aluno possa experimentar diferentes situações que
lhe permita pensar de forma criativa e autônoma.
A organização pedagógica da escola orienta-se pelos fundamentos do Currículo em
Movimento da Educação Básica – Educação Infantil (SEDF, 2018), do DF e visa possibilitar
às crianças o saber ser, saber fazer, saber conhecer e saber viver. Por meio desses pilares
da educação, contemplamos os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/Cidadania
e Educação em e para os Direitos Humanos/Educação para a Sustentabilidade, bem como
os Eixos Integradores da Educação Infantil: Educar e cuidar, brincar e interagir. Esses eixos
norteiam o trabalho pedagógico organizando o currículo em Campos de Experiência: O Eu, o
Outro e o Nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, Escuta, fala,
pensamento e Imaginação, Espaços, tempos, quantidades, relações e Transformações,
Ressaltamos que a participação das crianças no processo da elaboração das atividades é
muito importante, pois elas nos mostram o melhor caminho para alcançarmos nossos
objetivos educacionais. Entretanto, a maior expressão do currículo que adota encontra-se na
prática diária realizada em cada sala de aula ou em outros espaços oferecidos pela escola,
manifestando-se concretamente por meio das atividades planejadas pelos professores de
acordo com seus objetivos, métodos utilizados e modalidade que atende.
Sabemos que, para elaborarmos e executarmos um projeto pedagógico educacional faz-se
necessário o empenho de todos os envolvidos no processo. Sendo assim, os profissionais
do CEI 04 se veem na responsabilidade de criar as condições necessárias para que este
“fazer

coletivo”

aconteça.

Organizamo-nos

para

oferecer

ambientes

acolhedores,

desafiadores e inclusivos, plenos de interações, explorações e descobertas partilhadas com
outras crianças e com o professor. A prática pedagógica busca criar contextos que articulem
diferentes linguagens e que permitam a participação, expressão, criação, manifestação e
valorização dos interesses das crianças.
Este ano durante a semana pedagógica de 03 a 07 de Fevereiro, conforme orientação da
UNIEB, discutimos em grupos e depois socializamos realizando o nosso acordo pedagógico
para 2020, levando-se em conta o que queremos, quais estratégias utilizaremos, as metas
mensuráveis e a avaliação das metas propostas, sintetizadas no quadro seguinte:

SEMANA PEDAGÓGICA 2020
Atualizando o PP – A Escola que queremos construir
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

O CEI 04 DE TAGUATINGA em sua organização escolar oferece a primeira etapa da
Educação Básica - Educação Infantil e a modalidade de Ensino Especial - Classe Especial
TEA e Programa de Educação Precoce, a saber:

Educação Infantil: 1º e 2º Períodos

É a primeira etapa da Educação Básica oferecida na Rede Pública de Ensino para
atendimento a crianças de quatro e cinco anos completos ou a completar até 31/03/2020 18.
O acesso ao 1º Período é realizado pelas matrículas geradas por meio do Sistema
Informatizado de Matrícula - Telematrícula 156 19 para as crianças oriundas do lar ou por
aquelas encaminhadas pelo Programa de Educação Precoce que, por meio da avaliação
processual e final, estão aptas a serem inclusas na Educação Infantil.
As turmas do 2º Período são formadas pelos alunos que estudaram na escola no 1º Período,
no ano anterior ou pelas matrículas geradas pelo SIM-TM 156. O atendimento as crianças
destas etapas é realizado por professores pedagogos que planejam suas atividades e ações
pedagógicas nas coordenações coletivas ou individuais com vistas a possibilitar o
desenvolvimento integral da criança por meio da experimentação de diferentes situações
que lhe permitem pensar de forma criativa e autônoma. A organização do trabalho
pedagógico fundamenta-se nos princípios fundamentais estabelecidos pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais, a saber: Princípios Éticos (valorização da autonomia, da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às
diferentes culturas, identidades e singularidades); Princípios Políticos (dos direitos de
cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática); Princípios
Estéticos (valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais), bem como o Currículo em Movimento do DF.
As turmas constituídas por alunos com necessidade de apoio para o seu desenvolvimento
funcional em relação às habilidades adaptativas (locomoção, higiene e

18

Estratégia de Matrículas da SEEDF, ano 2019.

19

SIM - TM 156a

alimentação) contam com a presença de um Educador Social Voluntário, cuja função é
executar, sob a orientação da equipe escolar, atividades de cuidado e estímulo a estas
crianças. A carga horária para atendimento dessas turmas obedece ao calendário da SEDF
para Educação Infantil.

Classe Especial - Transtorno do Espectro Autista

São quatro turmas formadas por 8 crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro
Autista que, em decorrência da dificuldade de comunicação ou socialização, necessitam de
atendimento diferenciado, em caráter transitório ou provisório. Cada turma é constituída por
dois alunos para cada professor, agrupadas duas a duas, nos turnos matutino e vespertino,
no mesmo espaço físico20.
Os professores destas turmas são devidamente capacitados na área. As atividades
pedagógicas tem por objetivo o desenvolvimento integral como aquisição de linguagem;
compreensão e atendimento de regras para adequada convivência social, independência
nas atividades de vida autônoma e social, aquisição de conceitos. É oferecida orientação
aos pais, inclusive no estabelecimento de rotinas diárias em família e na participação de
todos os eventos comemorativos e de socialização que acontece na escola. As estratégias,
os recursos e as intervenções verbais devem favorecer ao aluno para que consiga,
gradativamente, buscar reorganizar-se, criar formas de se relacionar, de se expressar e se
comportar em diferentes situações. A carga horária para atendimento dessas turmas
obedece ao calendário da SEDF para Educação Infantil.

Programa de Educação Precoce

É um Atendimento Educacional Especializado a crianças de 0 a 3 anos, oferecido na Rede
Pública de Ensino desde 1987, nos Centros de Ensino Especial e a partir de 2006 iniciou no
Centro Educação Infantil 04 de Taguatinga expandindo posteriormente para outros centros
de educação infantil.
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A prática pedagógica do Programa de Educação Precoce está fundamentada nos objetivos e
competências definidos na Orientação Pedagógica da SEDF (2016 versão preliminar). Este
documento é o instrumento básico para orientação e unificação das atividades
administrativas e pedagógicas, essenciais na estrutura e funcionamento do serviço e
estabelece diretrizes que fundamentam o atendimento educacional especializado às
crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Seus pressupostos educacionais estão preconizados na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96 (Brasil, 1996), nos Parâmetros
Curriculares Nacionais e Saberes e Práticas da Inclusão do Ministério da Educação.
Nesta perspectiva, o público da Educação Precoce compreende crianças que apresentam
necessidades educacionais especiais por serem consideradas de risco, bem como em
decorrência

de

deficiências

(Deficiência

intelectual;

Deficiência

sensorial:

visual,

auditiva/surdez, surdocegueira; Deficiência múltipla; e Deficiência física); Transtorno do
Espectro Autista/TEA; e sinais de precocidade para superdotação.
O atendimento é feito mediante encaminhamento médico com diagnóstico clínico e/ou
hipótese diagnóstica. Foi elaborado a partir de estudos e discussões pautadas na prática
dos atendimentos do Programa de Intervenção Precoce, no âmbito da Educação Especial e
da Educação Infantil.
O programa visa promover o desenvolvimento das potencialidades das crianças desta faixa
etária no que se refere aos seus aspectos físicos, cognitivos, psico-afetivos, sociais e
culturais, priorizando o processo de interação e comunicação mediante atividades
significativas e lúdicas. Deve ainda oferecer orientação, apoio e suporte às famílias e ao
processo verdadeiramente inclusivo fundado na dimensão humana. A avaliação pedagógica
da criança deverá ser feita pelo professor pedagogo e pelo professor de Educação Física,
com foco em seu desenvolvimento integral. Para cada criança será elaborado uma
estratégia pedagógica individualizada visando o seu pleno desenvolvimento.

Coordenação Pedagógica

A conquista pedagógica da escola durante sua trajetória é fruto do envolvimento dos
profissionais que aqui trabalham. O sucesso do processo ensino-aprendizagem baseia-se
num fazer pedagógico consciente, planejado e intencional desenvolvido pela equipe
pedagógica, professoras, Equipe de Apoio Educacional (OE, EEAA, SR) e Direção, bem
como pela experiência e empenho destes profissionais buscando sempre atender nossos

alunos. O planejamento coletivo é realizado semanalmente, às quartas- feiras, sendo que,
uma vez por mês, este dia é destinado a estudos baseados em temas relevantes e que
visem à melhoria da prática pedagógica.
No planejamento semanal, definimos objetivos, habilidades a serem desenvolvidas e
procedimentos a serem seguidos. O trabalho com crianças tão pequenas requer que seja
criada pela escola e seus profissionais uma atmosfera que dê a elas condições de sentir
segurança, tranquilidade e alegria durante as horas que passam neste ambiente. Temos
como missão, oportunizar a descoberta do mundo em que a criança está inserida por meio
de experiências e vivências na escola, considerando valores, conceitos, músicas, artes e
ludicidade, contribuindo assim, para seu desenvolvimento cognitivo, físico, emocional, social
e para a formação de indivíduos conscientes, críticos e atuantes, que respeitem e valorizem
a diversidade e o meio ambiente.

Educação com Movimento

O Projeto Educação com Movimento21 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal visa incluir a docência de Educação Física nas séries iniciais do Ensino
Fundamental e na Educação Infantil nas Escolas Públicas do DF. De acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96 art. 29 “a educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da Comunidade” (BRASIL, 1996).
Na Educação Infantil, a Educação Física deve fomentar a formação integral do estudante,
proporcionando experiências que possibilitem obter noções referentes à consciência
corporal, favorecer o criar, o inventar, o descobrir novos movimentos, além de promover
conceitos corporais, a construção de princípios referente a valores sociais, éticos humanos e
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O CEI 04 foi incluindo neste projeto em 2017 – no entanto não descartamos o projeto inicial da escola –
“Educação em movimento”

a construção de um repertório motor que promova a conquista da autonomia funcional. A
Escola deve ser um ambiente onde as suas concepções e práticas estejam voltadas para as
necessidades formativas dos estudantes. Por isso, toda e qualquer ação pedagógica deve
levar em conta o contexto social, econômico e cultural dos estudantes, reconhecer, respeitar
e superar as desigualdades, estabelecendo fundamentos que promovam a igualdade entre
os pares.
Quanto à formação integral do estudante, temos que, utilizando-se dos pressupostos
teóricos, a práxis dentro da Educação Física deve estar norteada pela Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade.
O princípio da Diversidade dentro da Educação Física deve ser trabalhado oferecendo ao
estudante o maior número de oportunidades de aprendizagens e experiências de diversos
elementos da cultura corporal, promovendo assim, o aumento do repertório motor. Quanto a
Cidadania e os Direitos Humanos, procurar-se-á relacionar as vivências corporais à
construção de valores e princípios de boa convivência humana. O Respeito, a
Compreensão, a Cooperação e a Solidariedade, são princípios que norteiam o trabalho
pedagógico dentro da Educação Física em busca da construção de uma sociedade melhor e
mais igualitária. Acrescenta-se a busca da Educação para sustentabilidade, com vista à
formação de um cidadão crítico e consciente dos seus direitos e deveres, das suas
responsabilidades ambientais, em busca da construção de um mundo melhor. É
imprescindível

dentro

da

prática

pedagógica

em

Educação

Física,

respeitar

as

individualidades, pois cada estudante possui um nível de desenvolvimento sociocultural,
afetivo, cognitivo e motor, a partir dos seus saberes e experiências corporais. Tais
experiências devem estar diretamente ligadas à fase de desenvolvimento da criança.
Os conteúdos, metodologias e procedimentos devem ser significativos e interessantes para
o estudante, de forma a contribuir para fortalecer as relações estudante, professor, escola e
comunidade. A Educação Física na Educação Infantil deve privilegiar situações que invistam
no desenvolvimento dos princípios da Psicomotricidade, de forma articulada com as
vivências de sala de aula, assim como as vivências nas atividades desenvolvidas nas aulas
de Educação Física devem ser utilizadas como base nas atividades pedagógicas de sala de
aula.

ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS

As crianças precisam brincar, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, pois a
brincadeira é essencial a sua vida. O brincar alegra e motiva as crianças, juntando-as e dando-lhes
oportunidade de ficar felizes, trocar experiências, ajudarem-se mutuamente; as que enxergam e as que não
enxergam, as que escutam bem e as que não escutam, as que correm muito depressa e as que não podem
correr. (Autor desconhecido).

Para organização do tempo e do espaço de seu trabalho pedagógico, o CEI 04 DE
TAGUATINGA organiza o cotidiano das crianças observando suas necessidades e
particularidades. O educador deve observar o que as crianças brincam, como estas
brincadeiras se desenvolvem, o que elas gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o
que lhes chama mais atenção, os momentos do horário de atendimento mais tranquilos ou
mais agitados. É por meio deste conhecimento que a estruturação espaço-temporal ganha
significado.

Organização das atividades no tempo

O CEI 04 DE TAGUATINGA prevê momentos diferenciados de acordo com a etapa ou
modalidade que atende: Educação Infantil - 1º e 2º Períodos; Classe Especial - TEA e
Programa de Educação Precoce. Entretanto, diversos tipos de atividades envolvem a
jornada diária das crianças, tais como: o horário de chegada; a hora do lanche, a higiene, o
relaxamento, a hora da história e o horário das brincadeiras, todos coordenados pelos
professores. Todos estes momentos, trabalhados nos espaços abertos ou fechados, visam
permitir experiências que estimulem a criatividade, a experimentação e a imaginação, bem
como o desenvolvimento de diferentes linguagens expressivas e a interação da criança com
o outro.
O CEI 04 DE TAGUATINGA desenvolve algumas ações pedagógicas específicas, mas a
proposta de trabalho de cada educador varia de acordo com os interesses e necessidades
dos alunos, respeitando as características de sua turma, as particularidades de cada criança
e considerando o contexto sócio-histórico onde estão inseridos.

PERÍODO DE ACOLHIMENTO E INSERÇÃO

Por tratar-se de momento ímpar na vida escolar da criança, a SEDF conforme orientação do
Ministério da Educação o qual considera que: “O ingresso das crianças nas instituições pode
criar ansiedade tanto para elas e para seus pais como para os professores. As reações
podem variar muito, tanto em relação às manifestações emocionais quanto ao tempo
necessário para se efetivar o processo” (RECNEI), 1998, (p.79 e 80) assegurou em seu
Calendário Escolar 2020 para Educação Infantil, uma semana para adaptação escolar, com
sugestões de atividades que aproximem o ambiente escolar ao aluno.
O processo de adaptação da criança à escola é um período muito delicado que envolve a
família, a escola e, principalmente, a criança pequena que frequenta a escola pela primeira
vez ou que terá um novo nível de aprendizagem. A separação afeta as crianças, afeta os
pais/responsáveis e faz brotar novos sentimentos nos professores e demais funcionários. O
início da vida escolar pode ser uma ocasião agradável ou frustrante, pois junto com aqueles
que se encantam por estar começando a vida escolar, existem crianças chorando, pais
nervosos e tensos (Balaban, 1988, p. 24). A ansiedade da separação é um processo que
gera sentimentos que precisam ser compreendidos, discutidos e superados, gradativamente.
Essa ansiedade e o medo que os pais/responsáveis não voltem para buscá-la fazem com
que a criança fantasie o abandono. A intensidade com que cada uma vai experimentar ou
como atravessará esse período dependerá dos aspectos particulares de cada personalidade
participante deste processo e da dinâmica familiar. Ao chegar à escola pela primeira vez, a
criança precisa ser bem recebida e perceber que a professora gosta dela.
Nesta perspectiva e considerando a importância deste acolhimento, o CEI 04 DE
TAGUATINGA planejou coletivamente atividades que tratam do processo de adaptação e
socialização de seus alunos, visando favorecer um ambiente rico em estímulos, onde cada
criança possa conhecer e vivenciar novas experiências, expressando seus pensamentos,
sentimentos e emoções livremente. Além disso, visa proporcionar um clima de afetividade e
confiança mútua, em ambiente prazeroso e lúdico, entre os alunos, pais, professores e
demais funcionários da escola. Para alcançar os objetivos a que se propõe, a escola utiliza
estratégias para esse período.
A redução de 5 para 3 horas do período de aula, é adotada nas duas primeiras semanas de
inserção, a fim de que a criança vá se ambientando ao novo espaço, assim como com a
nova rotina, sendo aos poucos estabelecido o horário normal de aula.
Rotina

A rotina é um elemento importante da Educação Infantil é a forma de organizar o coletivo
infantil diário em seus aspectos espaço-temporal, e simultaneamente espelha o PP da
escola evitando a atividade pela atividade. Abrange a recepção, roda de conversa,
calendário e clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso,
brincadeira livre ou dirigida, contação de história, entre outras ações.
Segundo Barbosa (2006, p. 35, apud Currículo em Movimento da Educação Básica Educação Infantil, 2013, pg. 53) a rotina é "a espinha dorsal, a parte fixa do cotidiano", um
artefato cultural criado para organizar a cotidianidade.

Rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela Educação infantil estruturam para, a partir dela,
desenvolver o trabalho cotidiano nas instituições de Educação infantil. [...] A importância das rotinas na
Educação Infantil provêm da possibilidade de constituir uma visão própria como concretização paradigmática
de uma concepção de educação e de cuidado.

Nesta perspectiva, o CEI 04 DE TAGUATINGA estabelece uma rotina, desde o inicio do ano
letivo, que se constitui como importante ferramenta para o professor observar e conhecer os
anseios de sua turma.
Nas Classes Especiais de TEA, a rotina é compreendida como um importante instrumento
de consolidação da ação pedagógica intencional, pois é nesta rotina diária (estruturada e
flexível) que acontece a construção da "Agenda" do dia, onde as atividades planejadas são
descritas com o objetivo maior de organizar os pensamentos e antecipar os acontecimentos,
minimizando os riscos de possíveis crises e as frustrações tão comuns aos alunos atendidos
nesta classe.
Como parte de sua rotina, o CEI 04 DE TAGUATINGA realiza as seguintes atividades:


Entradinha: Esta atividade é realizada diariamente, por um período de 15 minutos,

sob a responsabilidade dos professores regentes, de acordo com escala previamente
elaborada. A ideia desta atividade surgiu da necessidade de fazer do horário de entrada do
aluno à escola, um momento lúdico e diferente, constituindo-se como um dos mais
importantes momentos de organização do trabalho pedagógico e desenvolvimento das
crianças.

Acontecem trocas de ideias, novidades, conversas informativas, combinados e
histórias, são lembradas de forma lúdica, as datas comemorativas significativas para as
crianças e para a comunidade, comemoração dos aniversariantes.



Hora da atividade: Embasados no Currículo da Educação Básica, a abordagem

dos fazeres é feita através de linguagens, numa tentativa de não fragmentar os
conhecimentos e considerar a multidimensionalidade das crianças. É o momento onde a
criança, por meio de ações mentais e concretas, constrói conhecimentos nos mais diferentes
Campos de Experiência: O Eu, o outro e o nós, Corpo, gestos e movimentos, Traços, sons,
cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação, Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações. As atividades estão relacionadas aos projetos desenvolvidos
pela turma ou ao planejamento do professor.



Arte para Pequenos: Corpo, gestos e movimentos, de acordo com o Currículo, está

relacionada com os movimentos, gestos e expressões faciais e é uma das primeiras
maneiras que a criança usa pra dialogar com pessoas e interagir com o mundo.
Nesta perspectiva, o CEI 4 DE TAGUATINGA, elabora atividades, propondo formas
diferenciadas de trabalho, que envolvam a representação do mundo, sob a ótica infantil. São
desenvolvidas durante todo o ano letivo e tem por objetivo proporcionar momentos para a
utilização de diferentes linguagens artísticas ajustadas diferentes propósitos e situações de
aprendizagem, de forma que as crianças possam compreender e ser compreendidas
expressando suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos. Cada atividade sugerida
deve ser contextualizada para que não se torne uma atividade isolada e sem finalidade
pedagógica. É importante que a criança compreenda a razão dos trabalhos propostos e
quais conteúdos estão sendo abordados. É fundamental que ela tenha uma referência
histórica (conhecer), produza de forma criativa (fazer), realize um diálogo com o que está
produzindo (apreciar) e se expresse de modo que o produto final tenha o seu “jeito”, seu
“estilo”, sua “marca”.


Passeando Também se Aprende: Ao planejar atividades extracurriculares, o CEI

04 DE TAGUATINGA tem por objetivo transformar os passeios pedagógicos em estratégia
para construção do conhecimento do mundo e a autonomia, visando integrar os passeios ao
ato de “educar e cuidar” e promovendo a interação social em situações diversas. A
observação e a exploração do meio são ricas possibilidades de aprendizagem para as
crianças de 0 a 05 anos; quando constroem suas primeiras noções sobre as pessoas, seu

grupo social e as relações humanas. Nos passeios pedagógicos possibilita-se às crianças a
ampliação de seus conhecimentos de forma lúdica e prazerosa. Vygotsky comenta esta
questão, afirmando que “O convívio social e cultural entre os pares da mesma faixa etária e
adultos do mesmo social ao qual pertence à criança contribui de forma relevante para o
desenvolvimento e a aprendizagem”.
Os passeios pedagógicos serão realizados bimestralmente para lugares que
despertem o interesse e a atenção das crianças (pontos turísticos da cidade, teatro, cinema,
brinquedoteca, parque ecológicos, fazendas, entre outros) com o objetivo de promover a
socialização; ampliar as possibilidades e comunicação e expressão; estabelecer contato da
criança com o meio; auxiliar no desenvolvimento da criatividade e imaginação, a atenção e o
raciocínio; além de promover a interação entre a família e a escola.
Os passeios proporcionam o desenvolvimento da linguagem das crianças que
podem comentar, questionar, formular hipóteses, trocar idéias, ampliando sua possibilidade
de inserção e participação nas diversas práticas sociais e culturais. As crianças,
devidamente uniformizadas e identificadas por meio de crachás, saem da escola,
acompanhadas pelos professores regentes e outros profissionais que auxiliam neste
trabalho. Os pais/responsáveis devem preencher um formulário de ciência e autorização
para que sua criança participe do evento. Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento
e imaginação; Espaços, tempos,quantidades, relações e transformações; Corpo, gestos e
movimentos.


É hora de brincar: O CEI 04 DE TAGUATINGA procura incorporar a brincadeira

como atividade cultural ao currículo que desenvolve. Zanluchi (2005, p. 89) reafirma que
“Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de sua ati vidade lúdica que ela

vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como
são e como funcionam as coisas”.
Tendo em vista que o eixo integrador do Currículo em Movimento da Educação Básica é:
Cuidar, Educar, Brincar e Interagir, a escola promove, semanalmente, com acompanhamento
do professor regente, atividades de brincadeiras livres, visando que a criança tenha a
possibilidade de agir segundo sua própria iniciativa e experimente a autonomia ante o outro
e o meio.
Autores como Piaget, Vygotsky e Wallon comungam da idéia de que ao brincar, a criança
tem a possibilidade de perceber a realidade que a rodeia e sutilmente ingressar no mundo
dos adultos e nas regras que regem a sociedade. Brincando ela conhece, experimenta,
aprende, vivencia, emociona-se, vive conflitos e elabora soluções, interage consigo e com os

outros. O professor fomentará brincadeiras de diferentes tipos, tais como: casinha,
escolinha, amarelinha, futebol e pique-pega, além de confeccionar brinquedos tradicionais,
ensinando a criança a reciclar e despertando o prazer de confeccionar o próprio brinquedo.


Hora da Higiene e da Merenda: Todos os momentos podem ser pedagógicos e de

cuidados no trabalho com crianças de 0 a 5 anos. Na hora da higiene e da merenda ações
como lavar as mãos com independência, vestir-se e despir-se, usar o banheiro com
autonomia, guardar os pertences, brinquedos e materiais individuais, trocar a mamadeira
pelo copo, comer sozinha, mastigar alimentos sólidos, participar da organização das
mesinhas para o lanche proporcionam os cuidados básicos, ao mesmo tempo em que
possibilita a construção da autonomia, dos conceitos, das habilidades, do conhecimento
físico e social.


O Eu, o outro e o nós constitui o primeiro Campo de Experiência, pois a construção

da identidade da criança está ligada ao conhecimento, ao controle e ao domínio do próprio
corpo, de suas capacidade e limitações. De fato, esse conhecimento é o primeiro referencial
da criança para conhecer-se como pessoa. A tomada de consciência do próprio corpo, a
capacidade de perceber cada parte sem perder a noção de unidade, de conhecer e
reconhecer sua imagem na construção de uma identidade afirmativa; a construção da
autonomia da criança pela percepção de si mesmo, do outro e pelo uso dos conhecimentos
pessoais na tomada de decisões com as quais vai se deparar no cotidiano. São essas
interações que constituem fator primordial para o desenvolvimento e elaboração de sua
identidade e autonomia.
A rotina proposta pelo CEI 04 DE TAGUATINGA visa proporcionar à criança sentimentos de
estabilidade e segurança e maior facilidade de organização espaço- temporal. Porém, não é
uma proposta rígida, sem espaço para a invenção.

PROGRAMA EDUCAÇÃO PRECOCE

Visando o atendimento e a necessidade de oferecer ao aluno da mais tenra idade recursos
estimuladores destinados à promoção das potencialidades e à aquisição de habilidades e
competências, contribuindo com seu processo evolutivo e de inclusão escolar, o Programa
de Educação Precoce atende crianças de 0 a 3 anos, todas com necessidades educacionais
especiais. Essas crianças, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou
emocionais, têm necessidades básicas de afeto, cuidado e proteção, assim como todas as

outras crianças. Deve-se, dessa forma, possibilita-las conviver, interagir, trocar, aprender,
brincar e ser feliz, embora algumas vezes de forma diferenciada. Para tanto, necessitam da
mediação do professor e da família na formação de conceitos e no desenvolvimento da
autonomia e independência, incentivando-a a se comunicar, interagir, e participar de todas
as atividades em grupo.
O estudante entre seis e vinte e quatro meses terá aula com o professor de
atividades/pedagogo e o professor de educação física, preferencialmente em horários
consecutivos de 50 minutos, duas vezes por semana. Os estudantes de dois anos deverão
ter aulas em um ou dois horários, com o professor de atividades/pedagogo, e em um horário
com o professor de educação física, duas vezes por semana, em grupo. Os estudantes de
três anos deverão ter aulas com o professor de atividades/pedagogo, e com o professor de
educação física, em grupo, duas ou três vezes por semana.
O quantitativo de estudantes por grupos dependerá da avaliação e das condições individuais
de cada estudante definido em estudo de caso realizado pela equipe. Estudantes com maior
grau de comprometimento, de acordo com estudo de caso e avaliação, deverão participar
das aulas em grupo com acompanhamento exclusivo de um professor ou poderão ter aulas
individuais.
A organização dos grupos de alunos e da grade horária deverá ser realizada em comum
acordo com a coordenação pedagógica e professores da Educação Precoce e da Instituição
de Ensino, observando a avaliação, a modulação, as condições e as especificidades de
cada aluno e de local.
Para a atenção a crianças e as famílias, é prioritária e coesão da equipe profissional com a
adoção de abordagem inter e transdisciplinar. O Programa de Educação Precoce, de acordo
com a Orientação Pedagógica que norteia todo o trabalho, deverá priorizar o apoio e o
suporte à família e a inclusão dessas crianças no sistema educacional, na comunidade e no
próprio contexto familiar. Contempla assim, o atendimento sistemático a pais, priorizando
grupos e, quando necessário, de forma individual, como sistema de apoio e suporte às
famílias das crianças com necessidades educacionais especiais sob uma perspectiva sócia
educacional.

DATAS COMEMORATIVAS

O uso das datas comemorativas na Educação Infantil como base para o planejamento das
atividades pedagógicas tem propiciado reflexões por parte dos gestores e professores do
CEI 04 DE TAGUATINGA quanto ao verdadeiro sentido de sua utilização como ferramenta
pedagógica e relevância no desenvolvimento infantil. Partindo desta premissa, algumas
perguntas alimentaram a discussão, reflexão e ação dos profissionais desta instituição:

 Qual a relevância deste trabalho para o desenvolvimento infantil?
 Como respeitar a diversidade cultural das crianças e famílias?
 Expomos as crianças, ainda que não intencionalmente, à indústria das festas e a cultura
do consumo?
 Como realizar um trabalho onde as crianças possam pensar, criar e conversar sobre este
assunto sem tratá-lo como mera reprodução mercadológica?

Vetar a utilização de datas comemorativas e suas celebrações nas escolas não é a solução,
já que elas se fazem presentes em outros ambientes frequentados pelas crianças. De
acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Infantil (SEDF,
2019) "o que importa é tornar datas e festas significativas e lúdicas para a criança,
priorizando-a como centro do planejamento curricular, suas aprendizagens e seu
desenvolvimento, sua cidadania".

É necessário ponderar como a atividade poderá auxiliar no ensino e desenvolvimento da
criança e aplicá-la utilizando informações e contextos reais.

EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO

A aula de Educação Física para as turmas da Educação Infantil terá duração de no mínimo
40min e no máximo de 50 minutos, dependendo da logística da Instituição, podendo
acontecer um ou mais encontro semanalmente. Serão atendidas todas as turmas do 1º e 2º
período e Classe Especial dos turnos matutino e vespertino.

As atividades pedagógicas relacionadas à Educação Física poderão ser desenvolvidas no
pátio escolar, na quadra poliesportiva coberta, na sala de aula ou na piscina escolar. O
desenvolvimento da cultura corporal na Educação Infantil acontecerá por meio de
brinquedos cantados, jogos cooperativos, atividades de expressão corporal, jogos simbólicos
e principalmente, de sugestões de atividades propostas pelos estudantes. Serão
desenvolvidas também aulas com atividades extracurriculares tais como visitas orientadas e
atividades artísticas culturais.
No ambiente da piscina, quanto ao desenvolvimento das atividades pedagógicas
relacionadas à Educação Física, serão realizadas atividades recreativas visando o
desenvolvimento de valores sociais, humanos e éticos, a promoção das relações
interpessoais dos estudantes, além do aspecto motor.
Por questões de logística de atendimento das turmas e manutenção do ambiente da piscina
as turmas da Educação Infantil serão atendidas em um encontro, inicialmente, quinzenais,
podendo ser ampliado, a partir da análise de aspectos relacionados à realidade escolar.

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESPAÇO

O espaço físico e social é fundamental para o desenvolvimento das crianças na medida em
que ajuda a estruturar as funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais. O
CEI 04 DE TAGUATINGA, ao pensar no espaço para as crianças que atende, leva em
consideração os diversos elementos que compõem o ambiente: gosto, toque, sons e
palavras, regras de uso do espaço, luzes e cores, odores, mobílias, equipamentos e ritmos.
O ambiente da Educação Infantil tem como centro a criança e deve ser organizado em
função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário e brinquedos
adequados.
As salas de aula do 1° e do 2° Período da Educação Infantil do CEI 04 DE TAGUATINGA
são organizadas pelas professoras visando possibilitar à criança a realização e exploração
de brincadeiras, garantindo-lhe identidade, segurança, confiança, interações socioeducativas
e privacidade, promovendo oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. As crianças
desenvolvem trabalho cooperativo, instituído propositalmente pelas professoras como
possibilidade de mediação pedagógica capaz de ampliar os conhecimentos pela riqueza de
pontos de vista e de experiências trocadas. É neste espaço de diferenças entre as crianças
que elas constroem sua capacidade de criticar, de argumentar, de transformar e de inventar.

Nas salas do Programa de Educação Precoce, as áreas do incentivo abrangem o
comportamento, a linguagem, a movimentação, a percepção, a obtenção de dados
interligados, o contato com o outro, a autonomia e a afetividade, visando desenvolver todas
as habilidades como parte da aprendizagem natural da criança. As professoras organizam
os ambientes a fim de possibilitar que as crianças possam explorar e interagir com materiais,
jogos, brinquedos, objetos de uso diário e pessoas, incentivando-a de acordo com seu
estado de desenvolvimento.
Atividades físicas: o trabalho com o movimento e a expressão corporal proporciona à
criança o conhecimento do próprio corpo, experimentando as possibilidades que ele oferece
(força, equilíbrio, flexibilidade, entre outras). O professor desenvolverá atividades, dentro e
fora da sala de aula, para que a criança se movimente (alongamentos, circuitos, brincadeiras
livres, jogos de regras, banho de mangueira, etc.).
Flamboyant: Espaço com mesas e bancos de cimento (permanente) para desenvolvimento
de atividades de leitura - pé de livro; piquenique e brincadeiras diversas.
Parquinho e Casinha: A brincadeira ajuda a criança a entender a si mesma e ao universo
cultural onde está inserida. Neste contexto, o CEI 04 DE TAGUATINGA compreende a
importância de planejar ambientes lúdicos adequados às necessidades e interesses da
criança e coloca o parque infantil e a casinha como os principais espaços para seu
desenvolvimento. No parque e na casinha, a criança fica livre para imaginar e criar, de forma
lúdica, as mais diversas brincadeiras, expressando seus sentimentos e sua forma de ver o
mundo. São nestes espaços que ela amplia suas escolhas podendo eleger os brinquedos de
sua preferência, seu repertório de ações, sente-se livre para expressar e representar suas
vivencias. É onde desenvolvem sua autonomia, criatividade e habilidades motoras, relações
sociais, interativas, afetivas e interpessoais como a amizade e a solidariedade. Na hora do
parque e da casinha é que o diálogo, a linguagem e certas regras como aprender esperar
sua vez e os cuidados com o corpo se sobressaem.
Educação psicomotora: As aprendizagens exigem interação entre as pessoas. Na primeira
infância, as interações são muito importantes, tendo em vista que, por meio delas, a criança
irá interagir tanto com outras crianças, quanto com os adultos, o que contribuirá
efetivamente para seu desenvolvimento. Nesse sentido o CEI 04 DE TAGUATINGA
oportuniza vivências psicomotoras por meio de atividades lúdicas.

RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE

A escola de Educação Infantil surge na vida da criança como um dos principais ambientes
extrafamiliares. É na escola que ela inicia sua socialização, compartilha conhecimentos e
amplia seu universo, que deve funcionar como continuidade do processo iniciado no lar,
onde há tempo ela constrói a sua história. O ser humano é um ser por inteiro e não se
fragmenta nos espaços aos quais pertence. Sendo assim, o CEI 04 DE TAGUATINGA
entende que a parceria entre a comunidade e a escola é indispensável para que ocorra uma
educação de qualidade.
A necessidade de consistência e de articulação entre os diversos contextos coloca os pais e
outros responsáveis na estratégica posição de articuladores e mediadores. São eles que
podem fazer fluir a comunicação para integrar os envolvidos no trabalho que visa ao bemestar e ao desenvolvimento dos pequenos. Essa mediação possibilita também que a família
se beneficie das ofertas de aprendizagem, adaptações e flexibilizações, valendo-se delas
para dar continuidade a essas práticas no cotidiano dos filhos em casa.
A Educação como meio de aperfeiçoar as aptidões físicas, intelectuais e morais acontece
tanto no convívio familiar como em sala de aula. A construção de mundo e a compreensão
do universo escolar e do sentido da aprendizagem serão facilitadas se houver consistência
entre o que o estudante vivencia no ambiente de ensino e nos demais a que pertence.
Segundo Becker (s/d), a integração entre a escola e a família é fundamental na construção
dos valores necessários para a formação da criança. A Instituição Educacional voltada para
atendimento a crianças de 0 a 05 anos deve complementar a ação da família. Pais e escola
devem cumprir as funções indispensáveis e indissociáveis de "cuidar e educar, brincar e
interagir" com respeito e confiança mútua.
Nesta perspectiva, o CEI 04 DE TAGUATINGA estabelece uma relação estreita com suas
famílias visando o diálogo e a construção de caminhos para que a criança se desenvolva em
sua plenitude. A escola promove, anualmente, a Festa da Família, com momentos de
reflexão, palestras e oficinas, além de promover brincadeiras entre pais e filhos.

8- ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO

8.1. Atendimento Educacional Especializado - Sala de Recursos

A proposta de inclusão das crianças com deficiência no ensino regular não é uma tarefa
fácil. Não basta admitir a matrícula que representa apenas o cumprimento da lei, mas adotar
práticas pedagógicas diferenciadas e criativas para construir uma nova filosofia educativa.
É fundamental que a escola, desde a Educação Infantil, reconheça o seu papel e a sua
função social de atender às necessidades das crianças, constituindo-se em espaço de
socialização, de convivência entre os pares e suas formas de pertencimento, como espaço
de cuidar e educar. No processo de inclusão, a escola não deve esperar que a criança com
necessidades especiais se adapte, mas deve se transformar de forma que possibilite a
inserção de todos.
Segundo Freitas (2003), “A escolarização das pessoas com
necessidades educacionais especiais e o nível que elas irão
alcançar dependerão de muitos fatores que vão desde as
características individuais até as limitações e imposições de suas
patologias”.

O CEI 04 DE TAGUATINGA se reestruturou para atender todas as crianças. Construiu com
recursos próprios uma pequena sala para oferecer o Atendimento Educacional Especializado
– Sala de Recursos – aos alunos com deficiência, onde a professora complementa o
atendimento educacional realizado nas classes regulares. Além disso, identifica, elabora e
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade para minimizar as barreiras visando à
plena participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem, considerando as
necessidades específicas de cada educando.
Na Sala de Recursos há duas professoras que prestam atendimento aos alunos com
deficiência da primeira etapa da Educação Básica - Educação Infantil (1º e 2º Períodos),
matriculados de acordo com a Estratégia de Matrícula da SEDF – 2020.
O trabalho das professoras que atuam na Sala de Recursos Multifuncionais está voltado à
sensibilização de toda a comunidade escolar quanto à inclusão dos ANEE 22 além de
promover as condições de inclusão desses alunos em todas as atividades da escola.

Colabora com o professor regente para a definição de estratégias pedagógicas que
favoreçam o acesso deste aluno ao currículo e a sua interação no grupo. Deve ainda,
orientar as famílias para seu envolvimento e a sua participação no processo educacional.

8.2. Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem - EEAA

A EEAA caracteriza-se como um serviço técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar,
prestado no CEI 04 DE TAGUATINGA por uma pedagoga e uma psicóloga, de forma
articulada com a orientadora educacional, sala de recursos, supervisor, coordenadores
pedagógicos, professores regentes e família.
A atuação da EEAA, conforme a Orientação Pedagógica 2010 é norteada por documentos
internacionais, nacionais e distritais que objetiva a superação das dificuldades encontradas
no processo de ensino e aprendizagem considerando múltiplas variáveis que podem
interferir no desempenho acadêmico dos alunos, com e sem necessidades educacionais
especiais.
A atuação dos profissionais se dá por meio de ações preventivas e interventivas dentro das
instituições educacionais, visando o desenvolvimento dos alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagens e necessidades educacionais especiais. Além disso, no CEI
04 DE TAGUATINGA, é de responsabilidade deste serviço a elaboração do Relatório de
Avaliação e Intervenção Educacional dos alunos que concluem no corrente ano, o Programa
de Educação Precoce. Esta demanda é expressiva para a EEAA, uma vez que se trata do
resultado de um processo de encaminhamento dos professores, observação da criança no
atendimento, entrevista com a família e com os professores regentes e análise documental
de cada uma destas crianças.
Para tanto, propõe-se que a atuação da EEAA seja pautada por três grandes dimensões de
trabalho:
Mapeamento Institucional: constitui-se como uma etapa de análise institucional, que
mantém o foco em suas várias dimensões, isto é, pedagógica, administrativa, social, cultural,
entre outras, considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no
âmbito do espaço escolar;
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Alunos com Necessidades Educacionais Especiais

Assessoria ao trabalho coletivo: constitui-se como uma estratégia de intervenção que
auxilia a instituição na conscientização dos processos educativos, tanto no que se refere aos
avanços, compreendidos como ações pedagógicas bem sucedidas, quanto aos desafios que
podem ser superados por meio da ação coletiva;

Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem: o acompanhamento ao
processo de ensino e aprendizagem tem como foco a promoção da reflexão junto aos atores
da instituição educacional, de como planejam, executam e avaliam o trabalho pedagógico.
Assim, organiza-se em dois eixos:


Reflexão sobre as práticas de ensino;



Intervenção nas situações de queixa escolar - adota-se o modelo desenvolvido por
Neves (2009) intitulado "Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas
Escolares - PAIQUE". Neste modelo o processo interventivo/avaliativo é desenvolvido de
forma dinâmica, flexível e com terminalidade independente em cada etapa. São
adotadas

ações

institucionais,

preventivas

e

interventivas

nas

dimensões:

escola/família/aluno de forma processual e contínua.

8.3. Orientação Educacional
A Orientação Educacional, em consonância com o Regimento Escolar das Instituições
Educacionais da Rede Pública de Ensino do DF (SEDF, 2010), integra-se ao trabalho
pedagógico da instituição escolar e de sua comunidade na identificação, na prevenção e na
superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. Tem como
pressupostos o respeito à pluralidade, liberdade de expressão, orientação, opinião,
democracia da participação e valorização do aluno como ser integral.
No entanto, a atuação do Orientador Educacional, apesar de sua legislação específica,
acontece de forma diferenciada buscando atender a realidade de cada comunidade escolar.
De forma geral, hoje se caracteriza numa dimensão pedagógica no resgate de uma ação
mais efetiva que deve ser vinculada ao compromisso ético de contribuir na construção de
uma escola democrática, reflexiva e cidadã.
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EAA

O mais importante é que o trabalho busca, em seu processo, facilitar o desenvolvimento do
aluno como ser integral, que pensa, sente e age de forma harmônica e coerente.
A Orientação Educacional 24 do CEI 04 de Taguatinga busca realizar atividades com toda a
comunidade escolar mais especificamente com os alunos, professores e famílias de acordo
com seus interesses e necessidades. Sendo assim, faz-se necessário o planejamento
entendendo que “planejar é levantar situação atual; estabelecer o que deseja mudar;
organizar a ação futura a fim de se obter maior eficiência, exatidão e determinação, logo,
melhores resultados”. Para tanto, pretende-se trabalhar as operações mentais envolvidas no
processo onde é preciso identificar, analisar, prever e decidir junto aos que estão envolvidos
no ambiente escolar.

9- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Acreditamos ser a avaliação uma das formas de garantirmos uma melhor aprendizagem e
levantamento de propostas para o aperfeiçoamento coletivo. Para atingirmos nossos
objetivos utilizamos os seguintes meios de avaliação.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação é uma ferramenta de melhoria e democratização da educação. Desta forma a
avaliação é um processo pelo qual a escola se conhece, alcançando com compreensão
contextualizada de tudo que nela está acontecendo. O importante é que a avaliação faça
parte do cotidiano de todos na instituição, não apenas na relação professor/aluno. É de
interesse comum que o processo de execução das metas passe por avaliações periódicas, a
fim de verificar aspectos positivos e negativos, com o objetivo de melhorar cada vez mais.
Ainda, busca o autoconhecimento e elementos para tomadas de decisões, identificando
esses acertos e insuficiências, vantagens e dificuldades. Conhecendo, com isso, as
estratégias que dão certo, melhorando as que precisam de aprimoramento e buscando
novos caminhos.
Neste sentido o CEI 04 DE TAGUATINGA observando as orientações da LDB – 9394
(BRASIL, 1996) e o Regimento das Escolas Públicas do DF (SEDF, 2010), reconhece a
avaliação como instrumento indissociável do processo educativo, que representa importante
fonte de informação para formulação de práticas pedagógicas, que enfatiza as progressões
e as demandas de intervenções, realizando-a de forma contínua e processual,
acompanhando e registrando o desenvolvimento da criança, sem, contudo objetivar sua
promoção ou comparações com seus pares.
Avaliar é importante para que o professor tenha uma visão global da criança, considerando
as suas potencialidades. Deve reunir um conjunto de dados que mostre os avanços do
aluno, identificando a aprendizagem feita e apontando o que deve ser refeito de forma que a
criança atinja os objetivos propostos.
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Os mecanismos a serem utilizados na avaliação serão discutidos e escolhidos ao longo do
processo como forma de padronizá-la e torná-la mais clara e objetiva, desta forma
colocando-a sempre como nossa aliada. Utilizaremos em especial os dias já programados
para avaliações pedagógicas semestrais, os dias letivos temáticos, que acontecem com a
comunidade escolar, bem como os dias de reuniões de pais semestrais e os dias de estudo
e formação de profissionais em Educação Infantil para revermos e avaliarmos as ações
propostas neste PP. Como nos é orientado a partir do Projeto Pedagógico da SEEDF, “a
avaliação será formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas conquistas, suas
dificuldades e suas potencialidades ao longo do aprendizado, compartilhando com o
professor avanços e superando as dificuldades”. Os resultados das avaliações serão
registrados sob forma de relatórios individuais discursivos, repassados aos pais ao final de
cada semestre para os alunos da Educação Infantil, Classe Especial (TEA) e Educação
Precoce. Ao redigir o relatório dos alunos com deficiência, deverão ser observadas as
adaptações curriculares elaboradas em conjunto com o Serviço de Apoio Especializado.
Cabe aqui ressaltar que de muito nos valerá também, a avaliação dos pais de nossos
alunos, acerca de todo o processo educativo, incluindo aí sua participação.
A observação sistemática é importante instrumento utilizado pelos professores do CEI 04 DE
TAGUATINGA, pois, possibilita-lhes conhecer os anseios, as carências e os interesses das
crianças. Esse recurso permite conhecer os processos de aprendizagem dos alunos e suas
interações com seus pares, funcionários e professoras. As reflexões, análises e inferências
oriundas desta sistemática compõe o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento
Semestral25.
Outros instrumentos, tais como portfólios (registros por meio de fotos, desenhos, pinturas) e
sanfona

do
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Funcional/Programa de Educação Física e a Adaptação Curricular também contribuem para
que o professor acompanhe a evolução da criança.
Os resultados destas observações são registrados, semestralmente, em relatórios
individuais discursivos, quando o professor relata o que a criança aprendeu, o que está em
desenvolvimento, o que foi realizado para que ela aprendesse e o que ainda está em
processo para garantir-lhe as aprendizagens de acordo com o Currículo em Movimento do
DF e são apresentados aos pais/responsáveis em reuniões agendadas de acordo com o
Calendário Escolar 2020 da SEEDF para Educação Infantil e servem de subsidio para o
trabalho dos professores e da família em benefício das crianças.

A escola avalia também as práticas de ensino e a instituição escolar, pois considera que
todos são responsáveis pelos problemas relacionados ao desenvolvimento das crianças e
devem participar das ações para acompanhamento de suas necessidades.

CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe é um instrumento democrático de avaliação. Nesta instituição escolar
ele é formado por uma equipe de professores do mesmo período e/ou afins, a diretora sua
representante, a Orientadora Educacional, as Coordenadoras Pedagógicas, Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem, professora da Sala de Recursos e outras pessoas,
quando necessário. É sua competência acompanhar e avaliar o processo de ensinar e
aprender; propor alternativas que visem o melhor desempenho dos alunos com dificuldades
evidenciadas; definir ações que visem a adequação dos métodos e técnicas didáticas ao
desenvolvimento das aprendizagens previstas no Currículo em Movimento do DF.
As deliberações, emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo com o
Regimento Escolar da SEDF. O conselho deve reunir-se ao final de cada semestre, podendo
ser convocado extraordinariamente quando necessário.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Serão observados os princípios da transparência, confiabilidade, agilidade, objetividade,
participação dos segmentos da comunidade escolar no processo avaliativo, respeito às
diferenças inerentes às áreas administrativas e pedagógicas da escola e utilização integrada
de abordagens qualitativas e quantitativas de avaliação.
A Avaliação Institucional do CEI 04 DE TAGUATINGA é realizada frequentemente:
diariamente, em nossas conversas informais durante os intervalos, nos questionamos,
levantamos hipóteses, concordamos ou apresentamos sugestões relativas às questões
administrativas e pedagógicas, visando à melhoria da escola e do sistema educacional.
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De maneira formal, a avaliação institucional é realizada através de diferentes instrumentos
que se completam entre si, tais como questionários, respondidos pelos diversos segmentos
da comunidade escolar, debates nos diversos grupos, seminários e observações.
A avaliação institucional tem propósitos e consequências, e será pedagógica e
transformadora, pois apresentará alternativas que possibilitem mudanças, seja de
aperfeiçoamento de nossas ações, seja de mudanças de rumos e estratégias para
cumprimento de nossa missão.
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ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR

Currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos
tornamos e naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos
produz. (SILVA, 2003)

O currículo deve ter como horizonte o desenvolvimento integral do aluno, sua formação para
a cidadania e capacidade de conviver com a complexidade do mundo atual. Para tanto, deve
ser discutido e elaborado de forma a adaptar-se a cada realidade sociocultural,
reconhecendo e valorizando as características individuais de cada criança e concretizando
as metas educacionais de construir a autonomia e a cooperação, o enfrentamento para a
solução de problemas, a responsabilidade, a formação do autoconceito positivo, a
comunicação e a expressão de todas as formas.
Sendo assim, o CEI 04 DE TAGUATINGA como escola de EDUCAÇÃO INFANTIL
INCLUSIVA busca alternativas para que sua organização curricular atenda a todos os seus
educandos, respeitando o tempo e o modo de aprender de cada um deles. A partir do
reconhecimento da diversidade é que construiu (e reconstrói a cada dia) o se PP e está
recriando seu espaço para que todos os alunos, em igualdade de condições, possam se
constituir como cidadãos plenos na sociedade moderna e humanitária que tanto almejamos.
A organização curricular do CEI 04 DE TAGUATINGA fundamenta-se na prática pedagógica
dos princípios e valores emanados da Constituição Federal – 1988 (BRASIL, sd) e da LDB –
Lei n° 9394/96 (BRASIL, 1996). Esta organização prioriza o “educar e cuidar, brincar e
interagir” em consonância às propostas do Currículo em Movimento da Educação Básica –
para Educação Infantil (SEDF, 2018) e deve possibilitar que as crianças adquiram
aprendizagens que lhes permitam explorar o mundo, com novas vivências e experiências;
ter acesso a diferentes materiais como brinquedos, jogos e objetos de uso diário; assim
como momentos lúdicos, que lhes permitam uma interação com o mundo e com as pessoas
de forma ampla e formadora. Além disso, contempla ações específicas que interagem os
diversos eixos de trabalho.
De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Infantil (SEDF,
2018) e as especificidades de atendimento do CEI 04 DE TAGUATINGA, a organização
curricular é dotada pelos seguintes Campos de Experiências e suas Multiplas Linguagens: O
eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e Movimentos; Traços, sons, cores e formas;
Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e

transformações

e por eixos transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e

Educação em e para os Direitos Humanos / Educação para a Sustentabilidade e por Eixos
Integradores (cuidar e educar, brincar e interagir). Não há momentos estanques para o
desenvolvimento de cada um destes campos de experiências, uma vez que são interligados.

Na Semana da conscientização do uso sustentável da Água (Lei Distrital nº
5.243/2013), prevista em Calendário Escolar, desenvolve atividades lúdicas com os alunos
sobre a importância deste recurso natural, que atualmente está sendo utilizado de forma
inconsciente, ajudando os alunos a descobrirem as causas reais dos problemas que o Brasil
vem enfrentando com a falta de água, perceber as consequências negativas e positivas que
o homem pode fazer na natureza. Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de
valorização da água, a partir de uma postura crítica, conscientizando os alunos de que o
recurso natural (água) deve ser utilizado racionalmente, evitando desperdício, poluição etc.
Para a Semana de Educação para a Vida, conforme determina a Lei 11.988/2009 e
prevista em Calendário Escolar, o CEI 04 DE TAGUATINGA propõe atividades envolvendo
toda a comunidade escolar, com temas relacionados à ecologia, educação ambiental,
educação para o trânsito, sustentabilidade, saber cuidar, palestras para os pais em parcerias
com outras empresas parceiras entre outros. A escola cumpre sua finalidade de "cuidar e
educar, brincar e interagir" para a vida em sociedade, com o pleno desenvolvimento da
criança e seu preparo para a cidadania. Dentro desta importante missão, elaborou atividades
com o objetivo de ensinar valores no âmbito do desenvolvimento moral da criança, por meio
da seleção de atividades que favoreçam os temas: ética, solidariedade, justiça, respeito,
amizade, dentre outros, contemplados em todos os eixos do currículo escolar.
PLENARINHA, projeto pedagógico que visa oportunizar às crianças da Educação Infantil e
dos Anos Iniciais, por meio da escuta sensível e atenta, a promoção de seu exercício de
cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, para melhor
compreensão de suas aprendizagens e do seu desenvolvimento, em consonância com o
Currículo da Educação Básica.
A VII Plenarinha visa legitimar o protagonismo infantil, a cada ano um tema é definido para
este projeto, para 2020, o tema é “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”,
que considera a intencionalidade educativa do desenvolvimento integral das potencialidades
das crianças, em relação à capacidade de ouvir atentamente os sons; de explorar os sons
do próprio corpo e dos mais diversos materiais existentes, sejam eles instrumentos musicais
convencionais ou não; ampliar o repertório; desenvolver o respeito a cultura musical de

diferentes grupos sociais, entre outras possibilidades, integrantes dos cinco Campos de
Experiências, no caso da Educação Infantil.
As atividades relacionadas à “Educação das Relações Étnico-Raciais”, conforme
determina as Leis n° 10.639/03 e 11.645/08, serão trabalhados de forma interdisciplinar,
abordando as contribuições culturais, sociais, econômicas e políticas do povo indígena e
negro para construção de nossa história. O trabalho será realizado por meio da conexão de
objetivos, estratégias e atividades com a experiência de vida da comunidade escolar,
valorizando aprendizagens vinculadas às relações culturais herdadas do povo indígena e do
povo negro, tais como a capoeira, o artesanato, a culinária, dentre outras. A valorização da
oralidade, da corporeidade e da arte, como por exemplo, a dança e a música, marcas da
cultura africana e indígena. Estas atividades serão trabalhadas em sala de aula e em outros
espaços de aprendizagem.
Por se tratar de uma escola Inclusiva, o Centro de Educação Infantil 04 de Taguatinga,
promove durante todo o ano letivo ações pedagógicas sociais que promovam a inclusão de
seus alunos e das pessoas com necessidades educacionais especiais. As temáticas
abordadas nas atividades realizadas na escola englobam as necessidades especiais como
um todo abrangendo todos os seus aspectos (físico, cognitivo, intelectual, emocional, social
e afetivo), promovendo assim o desenvolvimento integral da criança e princípios éticos de
valorização de si e do outro, respeito e solidariedade. Nesse sentido, a Semana Distrital de
Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais, (Lei distrital nº 5.714/2016) e Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência (Lei 11.133/2005), previstas no Calendário Escolar, são abordados de
forma especial em nossa escola, com o intuito de reforçar e enfatizar o que já trabalhamos
nas atividades e ações diárias.
Como escola de Educação Infantil, o CEI 04 DE TAGUATINGA procura materializar as
melhores condições de desenvolvimento às crianças que atende, com vistas a prepará- las
para seu percurso de vida a partir dos 06 anos, conforme preconiza o Plano Distrital pela
Primeira Infância (GDF/Secretaria da Criança, 2013). Atividades como oficinas lúdicas,
rodas de conversas, desenhos, contação de histórias e brincadeiras, algumas realizadas
cotidianamente na escola, serão trabalhadas com vistas a ouvir a voz dos alunos a fim de
que seus pontos de vista, ideias e sugestões sobre o que aprender e fazer na escola sejam
incluídos no PP da Instituição.
A organização curricular do CEI 04 DE TAGUATINGA prioriza a brincadeira como espaço de
socialização e de construção capaz de desenvolver todos os sentidos da criança. O ato de

brincar não visa apenas o desenvolvimento escolar da criança pedagogicamente, mas a
oportunidade de adquirir experiências e vivências da realidade fundamentais na construção
do ser. Por meio da brincadeira ela se comunica com o mundo e se expressa, não se
constituindo assim como simples passatempo.
Ouvir e contar histórias, dramatizar, jogar com regras, cantar, dançar, ir ao parque, desenhar
etc. enriquece o cotidiano da criança e favorece sua formação como ser criativo, crítico e
apto a tomar decisões em sua vida adulta. Enquanto brinca, as diferenças entre as crianças
desaparecem, elas usam a linguagem do convívio diário, extravasam suas emoções,
constroem e reconstroem seus conhecimentos.
As adequações curriculares para a educação especial visam promover o desenvolvimento e
a aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, tendo como
referencia a elaboração do PP e a implementação de práticas inclusivas, baseadas nos
seguintes aspectos:
1. Atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de ensinoaprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos alunos;
2. Identificação das necessidades educacionais especiais que

justifiquem

a

priorização de recursos e meios favoráveis à sua educação;
3. Possibilidade de incluir professores especializados e da sala de recursos para favorecer o
processo educacional.
De acordo com tais diretrizes, os critérios de adequação curricular são indicadores do que o
aluno deve aprender, de como e quando aprender, das distintas formas de organização de
ensino e de avaliação da aprendizagem com ênfase na necessidade de previsão e provisão
de recursos e apoio adequados - "recursos e estratégias que promovem o interesse e as
capacidades das pessoas, bem como oportunidades de acesso e a bens e serviços,
informações e relações no ambiente em que vivem. Tende a favorecer a autonomia, a
produtividade, a integração e a funcionalidade no ambiente escolar e comunitário26”.
O CEI 04 DE TAGUATINGA desenvolve projetos específicos como enriquecimento das
atividades de sala de aula, tais como: Encantamento, Um Toque muito Especial e
Educação com Movimento (projeto da SEEDF) e o Projeto Transição.
As atividades nas turmas de 1º e 2º Períodos da Educação Infantil e as Classes Especiais TEA têm duração de cinco horas diárias, as aulas das turmas da Educação Precoce com o
professor regente tem duração de 50 minutos, até duas vezes por semana, tendo em vista a

necessidade da criança, individualmente ou em grupo. Após esse período o aluno tem aula
com o Educador Físico, por mais 50 minutos, a fim de estimular o seu desenvolvimento
global.
Os professores desta Instituição Educacional cumprem a carga horária de 40 horas
semanais (25 horas em regência e 15 horas em coordenação pedagógica), conforme
determinações constantes nas Portarias 354 de 01/11/2018 e 407 de 17/12/2018 da SEDF.
Nas coordenações pedagógicas, os professores têm um horário específico para
planejamento e estudo. Neste momento, compartilham estratégias didático-pedagógicas, tais
como motivações lúdicas, hábito de leitura, utilização de recursos áudio visuais,
conhecimentos sobre a importância do brincar para a criança, dentre outras. Na terça- feira
ou na quinta feira, no horário de coordenação, os professores podem participar dos cursos
oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – EAPE.

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Marçal e Souza (2001) abordam a valorização dos profissionais de educação como
essencial no processo de construção do PP da escola. Segundo esses autores, o PP deve
reconhecer que a qualidade do ensino está intimamente relacionada à valorização do
magistério e à formação continuada dos profissionais da educação. Para Veiga (2000) “a
qualidade do ensino ministrado na escola e seu sucesso na tarefa de formar cidadãos
capazes de participar da vida socioeconômica, política e cultural do país relaciona-se
estreitamente à formação do professor”.
Nesta perspectiva, o CEI 04 DE TAGUATINGA preparou-se para que, semanalmente,
durante o horário de coordenação pedagógica, o grupo de professores tivesse momentos
para troca de experiências e estudo, visando sua capacitação em busca da qualidade de
ensino que almeja, tais como oficinas promovidas de acordo com a aptidão dos professores
da escola que repassarão suas experiências aos demais; eventos sociais realizados
trimestralmente.
Considerando as especificidades das modalidades de ensino que oferece, os professores do
CEI 04 DE TAGUATINGA participam de seminários, bem como palestras e encontros
promovidos pela SEEDF, conforme interesse e área de atuação.
A escola realiza planejamentos coletivos, oficinas e eventos sócio-culturais, pedagógicos,
lúdicos e recreativos, envolvendo o corpo docente, discente e a comunidade.
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP

O Plano de Ação em suas diferentes dimensões foi discutido e planejado com metas que
buscam a consolidação das práticas pedagógicas, o bom andamento das questões
administrativas, logísticas e nas relações pessoais e profissionais de todos os envolvidos no
contexto escolar. Porém, poderá ser modificado e transformado sempre que necessário. O
sucesso de sua aplicabilidade dependerá do resultado das avaliações realizadas no decorrer
do ano letivo.
Para cumprimento das metas estabelecidas, o CEI 04 DE TAGUATINGA contará com os
recursos financeiros oriundos da contribuição voluntária dos pais para Associação de Pais e
Mestres; com as verbas públicas (PDAF) e federais (PDDE); eventos com fins lucrativos;
com a disponibilidade de pessoal pela SEDF; além de parcerias diversas, aquisição de
materiais didáticos, pedagógicos e administrativos. De acordo com a especificidade de cada
meta, cada um dos envolvidos no processo educacional será responsável por sua
operacionalização.
O cumprimento destas metas possibilitará ao CEI 04 DE TAGUATINGA exercer, de forma
competente e eficaz, seu papel de "cuidar e educar, brincar e interagir", capacitando
estudante para atuar em seu ambiente de convivência com autonomia, criticidade e ética.

11.1. GESTÃO PEDAGÓGICA

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES

“Revigorar e qualificar”! Este é o verdadeiro sentido da formação continuada. O professor,
para fazer diferença e colocar em prática todas as ações propostas a ele, necessita de
constante estudo e aperfeiçoamento.
Quanto à formação do docente, vale a pena darmos atenção para um espaço que é de
fundamental importância nesta formação: A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, da forma
como é garantida na jornada ampliada. São 15 horas p r i m o r d i a i s na formação e no
aperfeiçoamento do professor. É neste momento que o professor pode fazer cursos, estudar,
dialogar com seus colegas e preparar suas aulas. Nesta instituição estes momentos
acontecem e são de grande valor. É uma das formas de garantirmos que nossos projetos se

concretizem. Todos os nossos professores tem disponibilizado um dia para cursos, às
quartas-feiras são destinadas às coordenações coletivas e nos outros dias os professores
planejam individual e/ou coletivamente interna e externamente, participam também de
seminários, palestras, Workshops ofertados por outras Instituições.
Os espaços de formação se fazem necessários para a organização do trabalho
pedagógico, pois como se refere o Currículo em Movimento “para mediar as aprendizagens,
promotoras do desenvolvimento infantil, é preciso tencionar uma ação educativa
devidamente planejada, efetiva e avaliada. Por isto, é imprescindível pensar o tempo, os
ambientes e os materiais. Ressalta-se, entretanto, que o que determina as aprendizagens
não são os elementos em si, mas as ações propostas e estabelecidas com eles.” (p. 46)

11.2. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

Conforme o Currículo em Movimento do DF, a avaliação formativa perpassa diversos
processos avaliativos, desde o diagnóstico inicial ao ultimo dia letivo. constam Avaliações
como: grafismo, relatórios individuais, devolutiva individual (Precoce), dias de avaliações
pedagógicas semestrais, dias letivos temáticos. Os momentos individuais com as famílias e
estudantes, são valorosos, no sentido de traçarmos e determinarmos planos estratégicos
mais individualizados e que tem promovido um melhor desenvolvimento coletivo.

11.3. GESTÃO PARTICIPATIVA
Os representantes dos pais no Conselho Escolar e APM, são chamados a participar mais
efetivamente do planejamento, organização e execução do trabalho. O vínculo com a
comunidade escolar tem sido fortalecido na realização das atividades propostas pela escola,
e até mesmo com a participação de alunos egressos nas mesmas.

11.4. GESTÃO DE PESSOAS

A escola busca trabalhar de forma a garantir o êxito de todas as propostas previstas neste
PP, dialogando com todos os segmentos partícipes das ações pedagógicas em prol do
educando.

Segundo o Currículo em Movimento, “ a gestão encontra êxito na busca para prover os meios e
as condições para que o projeto político pedagógico se realize. A instituição de Educação Infantil é
um estabelecimento educacional que tem como foco a criança e deve adotar uma pedagogia voltada
para a infância. Os seres humanos são sujeitos de interações. Assim, a socialização e as
aprendizagens exigem relações dialógicas desde a mais tenra idade,na perspectiva de uma
sociedade cada vez mais democrática, justa e solidária. Neste cenário, cresce, então, a importância
do papel dos gestores.”

11.5. GESTÃO FINANCEIRA

Os recursos financeiros que o CEI 04 de Taguatinga dispõe, são oriundos do Programa de
Descentralização Administrativa (PDAF), do PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
(PDDE) do MEC e das contribuições voluntárias feitas por pais, professores e auxiliares à
APM e parcerias estabelecidas.

Todos os recursos financeiros são aplicados visando a melhoria da qualidade do ensino,
discutida a aplicação com a comunidade, professores e diretoria da APM e Conselho
Escolar, estão sendo gastos da seguinte forma:
 Complementação da merenda escolar.
 Viabilização dos projetos desenvolvidos.
 Pintura das dependências externas e internas da escola.
 Reforma e pintura dos brinquedos do parque.
 Troca de materiais hidráulicos como torneiras, canos e descargas, de forma a garantir a
conservação da escola.
 Manutenção do Portão de acesso a escola.
 Assistência a alunos, de forma a proporcionar-lhes o acesso às atividades e projetos
desenvolvidos pela escola.
 Aquisição de materiais de consumo e de expediente e utensílios para a cozinha.
 Gás de cozinha.
 Aquisição de Materiais Pedagógicos.

 Assistência ao aluno com medicamentos em casos de primeiros socorros. Materiais que
possibilitem eventuais atividades de manutenção, conservação e melhorias, e que não
tenham sido planejadas até o momento, manutenção da piscina.
 Manutenção de DVD, caixa de som, microfones, aparelhos de TV e som, máquinas
copiadoras, duplicadoras, impressoras e computadores.
 Aquisição de um parquinho alternativo (Brinquedos de material plástico). Adequação do
espaço da sala dos professores

Para tanto contamos com o Conselho Escolar, que tem a função de participar da Gestão
Financeira, Administrativa e Pedagógica da escola, procurando zelar pela manutenção da
instituição de ensino, bem como contribuir com ações que assegurem à escola um ensino de
qualidade e que garantam o funcionamento da gestão democrática.
Dentre suas atividades, os membros conselheiros devem definir em que os recursos serão
aplicados e fiscalizar a aplicação dos mesmos, bem como discutir junto à direção e
professores o projeto pedagógico. A Associação de Pais e Mestres – APM, tem a função de
agir em uma escola democrática,e como instituição, precisa de parcerias e nada melhor do
que pais e professores trabalhando de forma coletiva, respeitando cada um suas atribuições,
para proporcionar a escola um ensino de qualidade, com conhecimento produtivo e
desempenho favorável no trabalho desenvolvido.
Para concluir, citamos Paulo Freire, “Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os
que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um
pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco
ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse país
democraticamente.”

11.6. GESTÃO ADMINISTRATIVA
Para melhor organizar o trabalho, acreditamos que devemos lançar mão de estratégias que
garantam um maior compromisso e participação de todos os envolvidos com a educação. Tudo o que
se faz proposto num documento como este, perpassa o Currículo da SEEDF e vai além de saberes,
competências e habilidades, deve também fazer relações com os temas transversais, perpassando
por valores, costumes, práticas compartilhadas, relações de poder, modos de participação e gestão.
Tudo isto sem perdermos a identidade enquanto escola e comunidade, com nossa realidade própria.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04 TAGUATINGA

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

METAS

Incorporar o
brincar na
prática
pedagógica,
desenvolven
do diferentes
formas de
brincadeiras
e jogos que
contribuam
para
inúmeras
aprendizagen
s e para a
ampliação da
rede de
significados
construídos
pelas
crianças.

Implementar a
hora da
brincadeira como
oportunidade de
observação e
acompanhamento
pelos
professores.

Possibilitar
aos alunos o
estabelecime
nto e
ampliação
das relações
sociais,
visando a
articulação
de seus
interesses e
pontos de
vista com os
demais, o

Renovar os
brinquedos da
casinha.

AÇÕES

Renovar o
acervo de
brinquedos
pedagógicos.

Manutenção
e aquisição
de
brinquedos
para o
parquinho e
casinha.

Pintura de
jogos
cooperativos
no pátio da
escola.

Festa da
criança:
doçuras e
travessuras.

AVALIAÇÃ
O
DAS
AÇÕES

Nas
reuniões
coletivas
por meio
do
feedback
dos
professore
s;

Desenho e
conversas
informais
com as
crianças.

RESPONSÁV
EIS

CRONOG
RA
MA

Equipe diretiva Durante o
ano letivo.
Professores
Coordenadore
s Servidores
Funcionários
terceirizados.

respeito às
diferenças e
o
desenvolvime
nto de
atitudes de
solidariedade
e
cooperação.
Propiciar ao
aluno um
ambiente rico
em
experiências
lúdicas
necessárias
ao seu
desenvolvime
nto

Incentivar a
participação
de pais,
crianças e
professores
em atividades
voltadas para
o resgate e
aplicação de
valores
dentro e fora
da escola.

Planejar
atividades
complementar
es para
participação de
pelo menos
80% dos
pais/responsáv
eis,
90% dos
professores e
90% dos
alunos.

Festa da
Família na
Escola

Reunião de
Pais e
Mestres
Semana de
Conscientiza
ção do uso
sustentável
da água,
Semana de
Valorização
da Pessoa
com
Deficiência,
Semana de
Valorização
da Vida
Semana
nacional da
Consciência

Avaliação
escrita
exposta em
murais da
escola.

Conversas
informais

Comunidade
Escolar

De acordo
com o
calendário
escolar da
SEDF

Negra

Buscar
alternativas
de ensino e
avaliação que
permitam à
criança a
vivência
plena de sua
infância.

Propiciar o
cumprimento
do eixo
integrador do
Currículo para
Educação
Infantil para
100% dos
alunos "cuidar e
educar, brincar
e interagir".

Equipar a
escola com
os recursos
necessários
para
atendimento
adequado
aos

Avaliação
institucional

Equipe diretiva Durante
todo o ano
Professore
letivo.

Conversas
informais

Pais/responsá
vei s

alunos.

Fazer
reuniões
pedagógicas
e Conselho
de Classe,
com a
participação
de todos
como
parceiros na
busca de
uma escola
mais
humana e
eficiente.

Manter
atividades
como a
entradinha,
hora do
brincar,
passeios
pedagógicos,
hora do
parque que
permitem a
socialização
e
o aprender
de forma
lúdica.

Alunos

Elaborar o PP
da escola,
coletivamente
.

Utilizar meios
democráticos
(consulta a
comunidade
escolar) para
construção do
PP

Elaborar
coletivamente
o plano anual
de atividades.

Tornar os
espaços
físicos para
torná-los
atraentes às
crianças.

Reorganizar a
sala de leitura,
flamboyant,
pátio coberto,
parquinho e
casinha para
torná-los
atraentes,
transformando
-os em mais
um recurso de
aprendizagem
a disposição
das crianças e
professores.

Promover
reuniões
extraordinária
s com a
comunidade
escolar

Questionário
s

Comunidad
e escolar

Avaliação
institucional

Conforme
Portaria 12

Fazer
Conversas
reuniões
informais
pedagógicas
coletivas para
discussões e
planejamentos
de atividades

Preservar o
acervo
literário,
adquirir DVD's
e brinquedos.

Conversas
informais

de 354
(01/11/2018)
- toda
quarta- feira

Equipe
diretiva
Professores
Alunos

Manter a
higienização e
cuidados
necessários
nestes
ambientes

Sempre que
necessário

Empresa
terceirizada

Sempre que
necessário.

Diariamente
.

Planejar
atividades
extracurriculare
s.

Promover a
socialização e a
interação entre
a família e a
escola, ampliar
as
possibilidades
de
comunicação e
expressão;
estabelecer
contato da
criança com o
meio, auxiliar
no
desenvolviment
o da
criatividade e
imaginação, a

Organizar
passeios
e visitas
ecológico
se
culturais.

Conversa
s
informais
após o
evento.

Coordenadoras
pedagógicas

Bimestralme
n te.

Professores

Pais/responsáv
ei s

atenção e o
raciocínio.

Tornar
o Reorientar a
conselho
de ação
classe
um pedagógica a
espaço
de partir de fatos e
reflexão
metas traçadas
pedagógica.
no PP.

Organizar
reuniões
semestrai
s para
reunião
do
conselho
de classe.

Conversa
s
informais

Equipe diretiva

Coordenadoras
pedagógicas

Professores

Semestralme
nte ou
quando
necessário,
em reuniões
extraordinári
a
s.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04 TAGUATINGA

DIMENSÃO: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
OBJETIVOS

Assegurar o
direito de
acesso a
todos os
alunos.

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEI
S

CRONOGRAM A

Informar
anualmente a
comunidade
escolar sobre
datas e
remanejament
os por ocasião
da renovação
e efetivação de
matrículas.

Participar
das
reuniões de
estratégias
de
matrículas.

Conversas
informais

SEDF

Conforme
calendário da
SEDF

Chefe de
secretaria

Enviar
comunicado
s

Colocar
informativos
nos murais
da escola

Perceber as
fragilidades e
potencialidad
es
alcançados
nas ações
efetivadas na
escola.

Replanejar
bimestralmente
as ações de
acordo com os
resultados
apresentados

Reuniões
periódicas

Elaborar
formulários
específicos

Avaliação
institucional
Conversa
Informal
Questionário

Equipe
diretiva

Sempre que
necessário

Coordenador
es
pedagógicos

s

Reconhecer
em cada
profissional o
seu valor
enquanto
educador

Valorizar 100%
os
profissionais
da educação

Palestras,
cursos e
oficinas que
envolvam e
integrem
professores
, auxiliares

Profissionais Equipe
da
diretiva
educação
Coordenador
es

Semestralment
e

e
terceirizado
s.

Envolver a
comunidade

Aumentar em
pelo menos
80% a

Atualizar os
cadastros
das famílias
de modo a
facilitar o

pedagógicos

Avaliação
institucional

Chefe de
secretaria

Durante o ano
letivo

de modo a
melhorar os
resultados das
aprendizagens

participação
das famílias na
escola.

contato e
interação
entre escola
e família.

Abertura da
escola para
eventos, tais
como festa
da família,
festa junina,
entre outros.

Conversas
informais

Coordenação
pedagógica

Painéis de
opiniões

Equipe diretiva
Professores
Famílias

Reestruturar
o conselho
de classe.

Registrar o
resultado das
observações,
diariamente,
para
elaboração do
Relatório
Descritivo e
Individual de
Acompanhame
nto Semestral
- RDIAS

Apresentar o
RDIAS aos
pais/responsáv
eis nas
reuniões
previstas no
calendário
escolar.

Fazer registros
das atividades
diárias para
saber o que a
criança
aprendeu, o
que ela ainda
não aprendeu,
o que foi
realizado para
que ela
aprendesse e
o que ainda
pode ser feito
para garantirlhe as
aprendizagens.

Observação
sistemática
Utilização de
outros
instrumentos
tais como
portfólios e
sanfona de
grafismo.

Conselho
escolar

Coordenadores Durante
pedagógicos
o ano
letivo.

Registros
Supervisores
Coordenações
Professores
para
replanejamento
EEAA
de ações
Sala de
recursos

OE

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP- CEI 04 TAGUATINGA

DIMENSÃO: GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS

Implementa
r as
instancias
colegiadas
da
Associação
de Pais e
Mestres,
Caixa
Escolar e
Conselho
Escolar.

METAS

Atuar
democraticament
e garantindo
100% a
participação
coletiva, com
representantes
de todos os
segmentos da
comunidade
escolar.
Fortalecer as
instancias
colegiadas.

Buscar o
desempenh
o mais
eficiente do
processo
educativo.

AÇÕES

Reuniões
gerais para
esclarecimento
s das funções
das instancias
colegiadas.

AVALIAÇÃO

RESPONSÁVEI

CRONOGRAM

DAS AÇÕES

S

A

Conversas
informais

Direção

Sempre
que
necessário
durante o
ano letivo.

Comunidade
escolar

Reuniões com
os membros
dos conselhos
e seus pares
para discussão
de pautas.

Garantir 100% a
participação
Acompanhar a
efetiva da
execução do
comunidade
PP da escola.
escolar na gestão
da instituição
educacional.
Emitir parecer
Aprovar o PP da atestando a
escola,
regularidade
construído em
das contas e
consonância com dos
a proposta e
documentos
regimentos da
comprobatórios
SEEDF.
das despesas
realizadas.

Auxiliar a
direção na
gestão da
instituição
educacional e

Avaliação
Representan Durante o
institucional t es dos
período de
.
segmentos
mandato.
da
comunidade
Conversas escolar,
eleitos para
informais
o Conselho
Escolar
conforme
legislação
vigente.

em outras
questões de
natureza
administrativa
e pedagógica
que lhe sejam
submetidas,
visando à

Referendar o
plano de
aplicação,
contendo o
planejamento
de utilização
dos recursos.

Promover a
integração
escolafamíliacomunidade.
Tornar mais
participativo e
visível os
Planos de
Aplicação de
Recursos.

melhoria dos
serviços
educacionais.
Convidar os
membros da
comunidade escolar
para
esclarecimentos em
matérias de sua
competência.
Acompanhar a
execução do
calendário escolar
quanto ao
cumprimento do
número de dias
letivos.
Auxiliar a direção no
processo de
integração escola-

família-comunidade.
Registrar em livros
específicos as atas
de reuniões e afixar
nos murais da escola
as convocações,
calendários de
eventos e
deliberações.

Apoiar e
cooperar
com o CEI
04 de
Taguatinga
em seu
processo
de
autonomia
de gestão.

Favorecer em
100% o
entrosamento
entre a
direção, pais
e/ou
responsáveis,
professores,
servidores e
alunos e sua

Proporcionar aos
pais uma forma de
participação ativa na
escola, em benefício
do desenvolvimento
integral da criança e
do processo
educacional.

Avaliação
institucional

Conversas
informais

Representan
t es de cada
segmento da
comunidade
escolar da
Caixa
Escolar do
CEI 04 de
Taguatinga.

Durante
o tempo
de
mandato
- 02
anos.

plena
integração
com a
comunidade
a que serve.

Apoiar a gestão da
escola nas questões
pertinentes ao
atendimento de suas
necessidades
administrativas e
financeiras.

Participar das
reuniões de
avaliação do
planejamento e
execução das
atividades da escola.

Apoiar e promover
atividades
socioculturais e de
lazer à comunidade,
visando ampliar o
conceito de
instituição
educacional,
transformando-a em
um centro de
integração e
desenvolvimento
comunitário.

Proporcionar aos
pais oportunidade de
participação e
proximidade com a
escola a fim de
assegurar a criança
melhor desempenho
em sua vida escolar.

Gerir a
contribuição
voluntária
que supre
as
despesas
da
instituição
não
custeadas
pelo poder
público.

Utilizar as
contribuições
voluntárias
em
melhorias
físicas e
aquisição de
materiais,
não
custeadas
pelo poder
público.

Captação de
recursos financeiros
para prestar
assistência
suplementar ou
emergencial à
escola.

Conversas
informais

Avaliação
institucional.

Representan
t es de cada
segmento da
comunidade
escolar da
Associação
de Pais e
Mestres do
CEI 04 de
Taguatinga.

Durante
o tempo
de
mandato
- 02
anos.
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DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAM
A

AÇÕES

Cumprir as
determinaçõe
s relativas à
distribuição
de turmas,
conforme
Portaria 407
de
17/12/2018.

Atendimento
as 405
crianças
matriculadas
na Educação
Infantil,
Classe
Especial TEA
e Programa
de Educação
Precoce.

Contagem de
pontos
conforme
formulário
constante na
Portaria 407
de 17/12/18.

Conversas
informais

Secretaria
escolar

EEAA

Apresentação
das turmas.

Sala de
Recursos

Escolha com
03
coordenadore
s locais.

Organizar a
escola em

Amenizar
100% os

função das

transtornos
causados

dificuldades
de

pelas licenças
de

substituir

professores e

professores

funcionários.

Equipe diretiva Inicio do ano
letivo

Apoio
administrativo

Abrir
imediatament
e as

Equipe diretiva

Durante o
ano
letivo

carências
junto à CRE.

licenciados.
Priorizar os
cursos e a
formação
continuada
dos

Enriquecer o
conhecimento
, práticas e
habilidades
nas funções

Disponibilizar
o acesso a
informações
sobre os
cursos

Avaliação
específica
proposta
pela
EAPE,

SEDF/EAPE
Coordenadora Durante o
s Pedagógicas ano letivo
Equipe

professores e
servidores.

que
trabalham.

oferecidos
pela EAPE
Promover
palestras e
oficinas de
capacitação

conver

Diretiva

EEAA - OE
sas
informais e
Sala de
Avaliação
recursos
Instituciona
l

Elaborar o
calendário
anual de
atividades.

Manter o
número de
Educador
Social
Voluntario
para
atendimento
aos ANEE's.

Utilizar os
meios
democráticos
para
elaboração
do
calendário
das
atividades
coletivas da
instituição
escolar.

Reunir o
grupo de
profissionais
para
discussão de
propostas.

Auxiliar os
ANEE's nas
atividades
diárias da
escola como
previsto na
portaria nº
38 que

Efetuar a
solicitação do
aumento do
número de
monitores
junto a SEDF.

Conversas
informais

Equipe diretiva Inicio do
Coordenadoras ano letivo
pedagógicas
Professores

Avaliação
institucional

Avaliação das
atividades
propostas

Conversas
informais

Avaliação
institucional

Equipe diretiva

Durante o
ano letivo.

Comunidade
escolar

regulamenta
a função do
monitor.

Manter e/ou
aumentar o
número de
profissionais
terceirizados
para
limpeza da
escola.

Manter o
padrão de
qualidade na
higienização
e limpeza da
escola para
atendimento
adequado as

Solicitar à
Reuniões com
revisão do
o supervisor da
contrato com
firma e CRE.
a firma Real
sobre o
quantitativo
de
funcionários
tendo em
crianças de 0 vista a
a 5 anos.
especificidade
de
atendimento
da escola.

Equipe diretiva

Durante o
ano letivo.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP- CEI 04 TAGUATINGA

DIMENSÃO: GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃ
O

RESPONSÁVE
IS

CRONOGRAM
A

Representantes
dos segmentos
da comunidade
escolar da
Caixa Escolar e
Associação de
Pais e Mestres
do CEI 04 de
Taguatinga.

O período de
cada mandato.

DAS
AÇÕES

Implementar
ações que
contribuam
para o
processo de
ensino e de
aprendizage
m
relacionados
a gerencia
dos bens e
recursos
públicos.

Estreitar
100% as
relações
entre os
segmentos
da
comunidad
e escolar.

Receber,
administrar e
prestar contas
dos recursos
financeiros
obtidos por
meio de
repasses
governamentai
s, bem como
provenientes
de eventos e
doações.

Avaliação
institucional

Conversas
informais.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04
TAGUATINGA

DIMENSÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS

METAS

.Possibilitar o
desenvolvime
nto integral
da criança
por meio das
habilidades
psicomotoras
trabalhadas
em local
adequado,
favorecendo
a interação
com o outro,
consigo
mesmo e
com
ambiente.

Equipar a
escola com
os recursos
necessários
para apoiar a
aprendizage
m de todos
os alunos

AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁV
EIS

CRONOGRA
MA

.Buscar junto
aos órgãos
competentes
os recursos
necessários
para reforma
do parquinho
infantil,
iluminação
da quadra
coberta e
pintura dos
jogos infantil
no chão do
pátio interno
da escola

Encaminha
r
memorand
os

Acompanham
ento dos
processos

SEDF

Durante o
ano letivo.

Adquirir os
equipamento
se
brinquedos
necessários
para
cumprimento
do eixo
integrador
"educar e
cuidar,
brincar e
interagir".

Compra de
equipamen
tos e
brinquedos
.

Equipe
Diretiva

Buscar
parcerias
com outros
órgãos

Professores
de Educação
Física.

Avaliação
institucional.

Equipe
diretiva
Conselho
Escolar
Professores

Sempre que
necessário e
houver
recursos
financeiros
para tal.

Zelar pelo
patrimônio da
escola.

Buscar junto
a SEDF o
recolhimento
de 100% dos
bens
inservíveis.
Fazer a
conferencia
do
patrimônio,
semestralme
nte.
Solicitar o
aumento do
número de
cadeiras e

Encaminha
r
memorand
os

Avaliação
institucional.

Conversas
informais.

SEDF

Equipe
diretiva

Sempre que
necessário.

armários para
atender aos 58
professores
lotados
na
instituição.
Otimizar o
acesso a
entrada da
escola.

Buscar recursos
junto aos
Encaminhar
órgãos
memorandos
competentes
para melhorar
100% da
estrutura de
acesso da e
estacionamento.

Disponibilizar
os materiais
para
cumprimento
do
planejamento
pedagógico.

Controlar o
estoque dos
materiais
pedagógicos
disponíveis.

Manter o
depósito de
materiais
organizado;
Fazer o
controle de
entrada e
saída dos
materiais
pedagógicos
para manter o
estoque
necessário
para
atendimento
ao professor.

SEDF
Equipe
Avaliação
Durante o
institucional. diretiva
ano letivo.
Administração
Regional
DETRAN
Conversas
informais.
Comunidade
escolar

Conversas
informais.

Equipe
diretiva

Professores
readaptados

Sempre
que
necessário.

PLANO DE AÇÃO ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - CEI 04 TAGUATINGA
OBJETIVO
S
ESPECÍFIC
OS

AÇÕES/ESTRATÉ
GIAS

Avaliar e
adequar o
PP à
realidade
escolar, às
expectativas
do grupo e
às
necessidade
s do aluno e
da escola.

Reuniões com
professores, equipe
diretiva, pais e/ou
responsáveis para
estudo e avaliação
do PP

Zelar pela
continuidad
e da
execução
do PP

PARCERIA
S

PÚBLICO

CRONOGRA
MA

ENVOLVID
AS NAS
AÇÕES
Equipe
diretiva
EEAA

AVALIAÇÃ
O DAS
AÇÕES

Comunida Durante o
de Escolar ano letivo

Avaliação
Institucional

Comunida Durante o
de Escolar ano letivo

Avaliação
Institucional

Professor
es

Avaliações
específicas
nas
Coordenaçõ
es Coletiva

Sala de
Recursos
OE
CRET

Coordenar o
planejamento, a
execução e
avaliações das
atividades e de
todos os projetos
previstos no PP.

Equipe
diretiva
EEAA
Sala de
Recursos
OE
Professores

Promover a
formação
continuada
ao grupo de
professores
da escola

Oferecer ao
professor os
subsídios
necessários para as
intervenções
pedagógicas
necessárias em sua
turma. Promover
cursos, oficinas,
seminários,
palestras que
possibilitem um
trabalho de reflexão
teórica e crítica
sobre as práticas

Equipe
diretiva
EEAA
Sala de
recursos
OE
Convidados
especiais

Nas reuniões
coletivas

pedagógicas.
Valorizar e
oportunizar o
compartilhamento
de experiências
profissionais e
saberes de cada
professor

Potencializar
o espaçotempo da
coordenação
coletiva para
o
fortalecimento
da ação
pedagógica.

Proporcionar a
reflexão do
trabalho do
professor, com
base nas
avaliações
institucionais,
no currículo e
no PP.

Equipe
diretiva
EEAA
Sala de
recursos
OE
Professores

Professores Nas reuniões Avaliação
coletivas,
Institucional
conselhos de
classe e
coordenações
individuais.

Elaboração de
projetos e
planejamento
de atividades e
eventos.

Compartilhar
experiências
entre escolas.

Ouvir os
professores e
identificar
suas
demandas
práticas.

Proporcionar
estudos que
auxiliem na
reflexão
acerca do
trabalho
pedagógico.

Fazer
levantamento
das temáticas
e questões a
serem
abordadas nas
coordenações
pedagógicas.

Selecionar
textos e vídeos
que ampliem a
visão do
professor
sobre a
necessidade
de discussões
e estudos
teóricos
durante a

Equipe
diretiva
EEAA
OE
Sala de
Recursos
UNIEB

Professores Durante o
ano letivo

Avaliações
específicas
nas
Coordenações
Coletiva

coordenação
pedagógica.

Compartilhar
leituras,
experiências e
sugestões
didáticometodológicas.

Acompanhar o
trabalho
docente como
responsável
pelo elo entre
os envolvidos
na
comunidade
escolar.

Oferecer
condições
para que os
professores
trabalhem
coletivamente
as propostas
curriculares,
em função da
realidade do
CEI
04 DE
TAGUATINGA.

Acompanhar
planejamentos

Equipe
Professores Durante
diretiva EEAA
o ano
letivo
Sala de
recursos OE

Conversas
informais

Participar
de
estudo de casos, Professores
conselho de classe Comunidade
e reuniões de pais. escolar

Equipe
diretiva EEAA

Assessorar o
professor em ações Sala de
pedagógicas. no
recursos OE
planejamento
Professores
setorial e na
elaboração das
atividades
pedagógicas.

Professores Durante
o ano
letivo

Conversas
informais
Avaliação
institucional.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04 TAGUATINGA

PLANO DE AÇÃO
JUSTIFICATIVA

CONSELHO ESCOLAR
OBJETIVO
ESPECÍFICO

AÇÕES
PROPOSTAS

CRONOGRAMA

(Metodologia)
O fortalecimento do
Conselho Escolar é
condição
fundamental para
garantir o processo
de participação de
todos os segmentos
envolvidos na
comunidade escolar,
e para tanto é
necessário
implementar novas
formas de
participação onde
todos sintam-se
responsáveis pelo
processo e
participem de forma
mais efetiva das
decisões.

.
Esclarecer à
comunidade escolar
o papel e a
importância do
Conselho Escolar;
.
Garantir a
questão democrática
na escola através da
participação dos
diferentes segmentos
da comunidade;
.
Propor
alternativas e
soluções para os
problemas de
natureza
administrativa e
pedagógica em
caráter deliberativo;
.
Participar da
construção do
Projeto Pedagógico.

. Propor atuação
mais
efetiva
e
Durante todo Ano
conjunta de seus
Letivo
membros;
.
Convocar
reuniões periódicas
para que se discutam
e resolvam questões
da escola através de
cartazes, bilhetes,
facebook da escola;
.
Através de
reunião com
conselho para expor
as necessidades da
escola.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04 TAGUATINGA

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM
OBJETIVO
S

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO

RESPONSÁV

DAS AÇÕES

EIS

CRONOG
R
MA

Promover a
melhoria da
qualidade
de ensino e
de
aprendizag
em, por
meio de
intervençõ
es
avaliativas,
preventiva s
e
instituciona
is.

Favorecer a
ressignificaçã
o das
concepções
de ensino e
aprendizagem
dos atores da
escola,
promovendo
a
consolidação
de uma
cultura de
sucesso
escolar.
Contribuir
com reflexão
acerca dos
diversos
aspectos
pedagógicos
e
intersubjetivo
s, com vistas
as práticas e
relações no
contexto
escolar.
Realizar
procedimento
s de
avaliação e
intervenção
às queixas
escolares,
visando
conhecer e

Participar da
elaboração do
PP da escola.
Participar dos
eventos
escolares e
reuniões
pedagógicas.
Contribuir com o
planejamento
das atividades
pedagógicas da
escola.
Garantir a
estratégia de
matrícula.
Entrevistar
professores e
outros atores da
instituição
educacional,
quando
necessário, com
o objetivo de
acolher a
demanda do
professor,
ampliar a
problematização
dos motivos do
encaminhament
o.
Compreender de
maneira
conjunta e

Conversas
informais.

Instrumentos
específicos
da avaliação
institucional
realizada
pela escola.

Em
coordenaçõe
s
pedagógicas
com os
diversos
segmentos
da Educação
Infantil e
Educação
Precoce

Pedagoga e Durante o
psicóloga do ano letivo.
EEAA Equipe
Especializada
de Apoio à
Aprendizage
m.

investigar os
múltiplos
fatores

integrada com o
professor, a
historia escolar
do aluno,
reconstruindo e
contextualizando
seu ingresso na
instituição
escolar.
Visitar os
espaços
escolares, tais
como recreio e
sala de aula,
conhecer os
diversos
contextos nos
quais o aluno
está inserido e,
por meio da
interação com o
professor e com
o aluno, procurar
entender as
diversas
relações
psicológicas e
pedagógicas
estabelecidas.

envolvidos no
contexto escolar.

Realizar
procedimentos
de avaliação e
elaboração do
Relatório de
Avaliação e
Intervenção
Educacional dos
alunos do
Programa de
Educação
Precoce.

Contribuir com a
formação
continuada do
corpo docente.

Sensibilizar as
famílias para a
efetiva
participação no
processo
educacional dos
alunos.

Assessorar a
direção e a
comunidade
escolar, com
vistas à criação
de reflexões
acerca do
contexto
educacional que
facilitem a
tomada de
decisões, a
construção e

Sugerir e/ou realizar
atividades e projetos, em
parceria com o professor,
que favoreçam a
intervenção nas situações
de queixa escolar, no
contexto da sala de aula.

Participar de encontros e
festas da família.

Participar das reuniões
com as famílias.

Entrevistar as famílias para
informá-la da demanda da
queixa e apresentar as
ações já desenvolvidas
pela escola e pela equipe;
solicitar sua colaboração
no
processo de investigação
da queixa escolar; inteirarse das atividades
desenvolvidas pelo aluno
no ambiente familiar;
refletir acerca das
atribuições familiares e das
atribuições da escola.

Realizar orientações
advindas do conhecimento
psicológico e pedagógico
que instrumentalizem a
família na condução das
questões do filho; orientar
e dar encaminhamentos
para
avaliação complementar;
realizar a

implementação
de
estratégias
administrativo-

pedagógicas.

devolutiva da queixa
escolar; acompanhar e dar
suporte familiar às queixas
em processo.

Para o aluno, fazer seu
processo de avaliação e
reavaliação; a observação
lúdica comportamental no
Programa de Educação
Precoce; atividades
individuais e/ou em grupos;
atendimento direto e
indireto e estudos de caso.

Articular junto ao OE e Sala
de Recursos atividades que
favoreçam a inclusão.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04 TAGUATINGA

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇ
ÃO

RESPONSÁV CRONOGRA
EIS
MA

DAS
AÇÕES
Facilitar o
desenvolvime
nto do aluno
como ser
integral, que
pensa, sente
e age de
forma
harmônica e
coerente.

Realizar
atividades
com a
comunidade
escolar
(alunos,
professores e
famílias) de
acordo com
seus
interesses e
necessidades.

Implementar
Realizar
ações para a
ações
OE
integradas
incorporando- com o corpo
docente e
o ao
promover
processo
atividades que
educativo.
favoreçam a
Pesquisar
reflexão/ação
materiais
na construção
didáticos e
de hábitos e
pedagógicos atitudes para
para
cooperação,
subsidiar
socialização,
suas ações.
amizade,
responsabilida
de, tolerância
e respeito às
diferenças.
Articular
ações e
parcerias com
as redes
sociais e com

Participar da
operacionaliza
ção do PP,
acompanhand
oo
planejamento
e as ações
pedagógicas.
Participar da
semana
pedagógica,
coordenações
coletivas e
atividades
comemorativas
.
Realizar
atendimentos
individuais e
coletivos com
alunos, pais,
professores,
registrando-os
em atas.
Realizar
encaminhame
ntos de alunos
que
apresentam
dificuldades de
relacionament
o psicossocial
e de
aprendizagem,
com a ciência

Conversas
informais

Avaliação
institucion
al.

Orientador
Educacional

Durante o
ano letivo.

outros
profissionais
da escola e
de outras
instituições.
Articular
ações para o
projeto
“Transição
Escolar”, com
vistas a
Educação
Precoce,
Classe
Especial e
Educação
Infantil

da diretora.
Acompanhar o
andamento
dos
atendimentos
dos alunos
encaminhados
e apresentar
devolutivas
aos
professores,
pais e direção.
Participar de
estudo de
casos.
Participar do
conselho de
classe,
propondo
alternativas e
realizando
intervenções.
Preparar
atividades
específicas,
tais como:
informativos,
parcerias,
textos para
reflexão,
oficinas
temáticas,
atividades
recreativas,
descoberta
dos talentos
das famílias,
reunião de
pais, palestras.
Realizar
encontros e
palestras para
os professores
para estudo e

integração.
Propor e
participar das
vivencias
necessárias a
adaptação e
progressão
dos alunos

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04 TAGUATINGA
SALA DE RECURSOS – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Objetivo Geral: Promover a concretização dos processos de inclusão, colaborando com a
construção de um ambiente escolar verdadeiramente acessível para os alunos assistidos
pelo Atendimento Educacional Especializado do Centro de Educação Infantil 04 de
Taguatinga, com a participação de toda comunidade escolar.
Justificativa: A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais é sem dúvida
o grande desafio da educação brasileira em todos os segmentos. O desafio de educar a
todos sem distinção como garante a Constituição Federal, respeitando individualidades e
atendendo os alunos nas suas especificidades de forma igualitária é enorme, porém
recompensador. O Atendimento Educacional Especializado está previsto nos artigos 58,59 e
60 da LDBEN (lei n 9394-96) e deve ser disponível em todos os segmentos do ensino.
Objetivos
Específicos

Metas

Ações

Avaliação
das ações

1. Esclarecer
quanto à
função e as
atribuições do
professor da
sala de
recursos

Otimizar os
encaminhamen
tos feitos pelos
professores de
classes
comuns.

Participando
da
coordenação
coletiva
realizada na
escola

Será
realizada
pelos
professores
presentes
na
coordenaçã
o

2. Participar
de formação
continuada
sobre a
educação
especial

Buscar
ampliação de
conhecimento
na área da
educação
especial para a
melhora da
pratica
pedagógica

Participando
das reuniões
organizadas
pela
coordenação
intermediária
da CRET
Fazendo
cursos
ofertados pela
EAPE.

Será
realizada
em
conjunto no
final do ano
letivo.

Cronogra
ma

Fevereiro
do ano
corrente

Responsáv
eis e/ou
interlocutor
es
Professoras
da sala de
recursos

Durante o Coordenado
ano letivo res
vigente
intermediári
os da
educação
especial.
Tutores da
EAPE

3.
Proporcionar
a efetiva
participação
dos pais ou
responsáveis
na vida
escolar dos
alunos
especiais.

Melhorar a
auto-estima
dos alunos
especiais,
diminuir
barreiras entre
família e
escola, ajudar
os alunos em
seu
desenvolvimen
to cognitivo e
social.

Reuniões de
pais com
leitura de
uma
mensagem e
conversa
informal

Será
realizada
pelos
profissionai
s do AEE

Março
do Professoras
ano corrente da sala de
recursos

4. Realizar
momento de
formação
sobre o
preenchimen
to da ficha
de
adequação
curricular.

Esclarecer
dúvidas sobre
o
preenchimento
da ficha de
adequação
curricular

Momento de
explicação e
tira duvidas
sobre o
preenchiment
o da ficha de
educação

Será
realizada
pelos
participante
s no final
da
coordenaçã
o coletiva

Durante as
coordenaçõe
s individuais
nos
meses
abril e maio
do
ano
corrente

5. Garantir
aos alunos
especiais o
direito á
adequação
curricular.

Orientar o
professor
regente quanto
a elaboração e
aplicação da
adequação
curricular,
revisando-a
sempre que
necessário

Proporcionan
do momentos
individuais
com os
professores
regentes

Realizada
pela
professora
da sala de
recursos e
pelo
professor
regente

Durante
o Professoras
ano
letivo da sala de
vigente
recursos e
professores
regentes.

6. Planejar e
realizar
atendimentos
individuais e
em sala de
aula aos
alunos com
necessidades
especiais.

Proporcionar
intervenções
Pedagógicas
de acordo com
a adequação
curricular de
cada aluno.

Jogos,
brincadeiras
dirigidas,
atividades de
acordo com a
adequação
curricular de
cada aluno.

Será
realizada
pelas
professoras
da sala de
recursos

Professoras
da sala de
recursos e
professora
convidada

Durante o Professoras da
ano letivo sala de
vigente.
recursos.

7. Garantir o
cumprimento
da legislação
a respeita da
inclusão dos
alunos
especiais

Participar da
estratégia de
matrícula.

Reunir com a
equipe de
apoio a
aprendizage
m, equipe
gestora e
secretária
escolar para
elaboração
da estratégia
de matrícula.

Realizada
pela equipe
de apoio,
gestores e
secretário.

Data a ser
definida
pela SEE.

Professoras da
sala de
recursos,
pedagoga,
orientadora,
gestores e
secretário
escolar

8. Realizar
momento de
sensibilizaçã
o com todos
os alunos

Proporcionar a
participação
dos ANEEs, de
forma efetiva,
visando à
verdadeira
inclusão

Atividades
desenvolvida
s durante a
Semana
Distrital de
Luta da
Pessoa com
Deficiência

Será
realizada
pelas
professoras
da sala de
recursos
com o
auxilio da
comunidad
e escolar

Março e
Abril de
2020

Sala de
recursos,
direção,
coordenação,
professores e
ESV.

9. Orientar os
educadores
sociais

Aperfeiçoar as
atividades

Reunião com
os

Será
realizada

Durante o

Professoras da

exercidas pelos

educadores

no final da

ano letivo

sala de
recursos

educadores
sociais

sociais

reunião.

Preparar os
educadores
para as
diversas
situações que
possam ocorrer
dentro da
escola.

Palestras
e/ou oficinas
com
profissionais
diversos.

Será
realizado
ao final de
cada

quanto aos
comportamen
tos dos

vigente

ANEE e
quanto a
suas
atribuições
10. Promover
momento de
aperfeiçoame
nto dos
Educadores
Sociais
Voluntários

ação com
debates.

Durante o
ano letivo
vigente

Professoras da
sala de
recurso

11.
Comemorar o
Dia Nacional
de Luta da
Pessoa com
Deficiência.

Sensibilizar
toda
comunidade
escolar sobre a
real inclusão.

Caminhada
pela inclusão

Será
realizada
na
coordenaçã
o coletiva
seguinte à
apresentaç
ão

Setembro
de 2020

Professoras da
sala de
recursos,
professoras da
escola.
* ação
integrada

Nome dos Profissionais da Sala de Recursos: Fábia Moura da Silva Santana e Keila
Pereira da Silva Alves
Observação:* plano de ação sujeito a alterações ao longo do ano letivo.
* ações integradas entre a sala de recursos, orientação educacional e serviço de apoio a
aprendizagem.

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PP - CEI 04 TAGUATINGA

PROFESSORES READAPTADOS
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃ
O

RESPONSÁVE CRONOGRA
IS
MA

DAS
AÇÕES
Organizar o
depósito de
materiais
pedagógicos
de maneira a
facilitar o
atendimento
ao professor.

Atender
adequadamen
te às
necessidades
do professor
para
desenvolvime
nto do
trabalho em
sala de aula.

Organizar
o depósito
em ordem
alfabética.

Avaliação
Duas
institucional ‘professoras
readaptadas

Durante o ano.

Controlar
o estoque
de
materiais.

Ter o estoque
de materiais
atualizado
para evitar
compras
desnecessária
s.
Manter os
materiais
utilizados nos
eventos
organizados.
Aplicar o
projeto
Encantament
o.

Provocar o
interesse pela
leitura e o
desenvolvime
nto pela
oralidade.

Conforme
especifica
do no
formulário
de
projetos
específico
s.

Conforme
especificad
o no
formulário
de projetos
específicos
.

Quatro
Durante o ano
professoras
letivo.
readaptadas
para sala de
leitura, para
bem atender os
dois
turnos

Aplicar o
projeto Um
toque muito
especial.

Estimular crianças
de 0 a 3 anos e 11
meses de idade
em seus aspectos
sensório, afetivo,
psicomotor e
cognitivo por meio
de massagens
tátil- cinestésicas
e atividades
lúdicas com vistas
a auxiliar em seu
desenvolvimento

Conforme
especificado
no formulário
de projetos
específicos.

Conforme
especificado
no
formulário
de projetos
específicos.

Uma
Durante
professora
o ano
de Educação letivo.
Física
readaptada.

Reduzir o
desperdício de
materiais.

Conversas
informais.

Uma
professora
readaptada.

Conversas
informais.

Duas
Durante
professoras
o ano
readaptadas. letivo.

integral.
Realizar
serviços de
mecanografia
.

Otimizar o
trabalho de
mecanografia
para atendimento
às necessidades
da escola.

Durante
o ano
letivo.

Atendimento
ao professor
quanto ao
material
xerocopiado
para trabalho
em sala de
aula. Organizar
bilhetes e
comunicados
enviados aos
pais.
Preparar
material para
estudo.

Atender aos
pais e
responsáveis
com
conhecimento
do trabalho
pedagógico.

Melhorar a
Atendimento e
relação escola e
informações à
pais/responsáveis. comunidade
escolar.
Organização
de murais
informativos.

Avaliação
institucional.

Apoiar a
coordenação
pedagógica
do
regular/Classe
Especial –
TEA e
Educação
Precoce e os
professores.

Auxiliar o
trabalho
administrativo.

Otimizar a
preparação de
materiais
pedagógicos e
de estudo.
Supervisionar o
recreio Atender
as quatorze
turmas
inclusivas do
CEI 04 de
Taguatinga,
com
atendimento
uma vez por
semana
individualmente
e outros
momentos de
forma coletiva,
abrangendo
atividades nas
entradas dos
turnos e
eventos
desenvolvidos
na escola.

Auxilio no preparo Conversas
de materiais para informais.
uso em sala de
aula, eventos.

Quatro
Durante
professoras
o ano
readaptadas. letivo.

Avaliação
institucional.
Auxilio ao
professor em
passeios
pedagógicos e
atividades
extraclasses.

Acompanhament
o do recreio.

Conforme
especificado
no
formulário
de projetos
específicos

Conforme
especificado no
formulário de
projetos
específicos

Elaboração das
folhas de ponto.
Redação de
memorandos e
ofícios. Repasse
de material
informativo.

Avaliação
Uma
institucional. professora
readaptada.

Durante
o ano.

Preenchimento e
encaminhamento
de todos os
formulários
relacionados a
pessoal.
OBSERVAÇÃO: O professor readaptado tem um papel importante em nossa escola, dá
suporte à equipe de coordenação e equipe gestora, de maneira significativa.
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- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP

O Projeto Pedagógico da escola é o documento que orienta todas as ações, intenções,
necessidades, direitos e deveres da Instituição Educacional. Sabemos que ele se materializa
no dia a dia, a partir da participação democrática de todos os atores que compõem o
processo de ensino e aprendizagem das crianças, foi pensado por nós e para todos nós que
fazemos parte deste contexto educacional, que trabalha e se dedica em função da criança e
da infância primando por uma educação pública de qualidade.
A palavra qualidade tem um significado polissêmico por guardar em si vários sentidos,
possibilidades e desejos esperados para o desenvolvimento holístico do ser. Buscamos uma
qualidade que necessita ser aprimorada através de processos dialógicos de discussão e do
encontro entre todos os segmentos que integram a escola para explorar as possibilidades de
reavaliar o trabalho para redimensioná-lo.
Desta forma as avaliações institucionais promovidas pela escola precisam ser organizadas e
registradas para garantir o direito de dar vez e voz a todos os segmentos. Crianças, pais,
professores, servidores e direção devem participar para contribuírem com suas diferentes
visões de mundo, respeitando a diversidade humana e repensando em uma educação que
aconteça de fato e de direito, potencializando os valores humanos numa perspectiva de
educação humanitária. Os procedimentos de avaliação podem ser definidos pela equipe
gestora, pelo Conselho Escolar, pelos professores, pais, servidores e crianças.
Acreditamos que a forma de organização destes critérios podem ser pensados e
apresentados pela equipe gestora de forma criativa e dinâmica atendendo todas as idades e
peculiaridades. As avaliações precisam ser documentadas através de registros em atas,
fotos, filmagens, gráficos e etc. Todo este material faz parte do histórico da escola para
resignificar e promover as aprendizagens.
Esse processo pressupõe a avaliação da organização do trabalho pedagógico do da escola
como um todo. Para garantir sua execução, o CEI 04 DE TAGUATINGA utilizará como
estratégias de avaliação questionários, reuniões, conversas informais e avaliação
institucional, sempre que necessário e em datas pré-estabelecidas no calendário escolar da
SEDF - ano letivo de 2020.
A avaliação do PP do CEI 04 DE TAGUATINGA deve buscar sempre uma postura de
respeito à criança. O PP nunca será acabado, estático ou definitivo, mas deverá ser
dinâmico, inconcluso e apontar novas possibilidades para construção de uma escola

verdadeiramente democrática e de qualidade social,garantindo o Educar e Cuidar, Brincar e
Interagir, a inclusão das crianças com deficiência , atendimento à heterogeneidade e a
singularidade, assim como o direito às aprendizagens e diversas formas de viver as
infâncias e convivências entre as gerações.
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- PROJETOS ESPECÍFICOS

Ao trabalhar com projetos e ações específicas, o CEI 04 DE TAGUATINGA amplia suas
atividades em conformidade com os interesses dos alunos e com a disponibilidade de
recursos.
Em consonância com as leis atuais que regem a educação brasileira e permitem ao
educador autonomia em sua sala de aula, estas ações procuram vincular o aprendizado
escolar aos interesses e necessidades das crianças, à realidade fora da escola e questões
sociais da comunidade, os temas escolhidos são explorados de forma ampla e
interdisciplinarmente. Possibilitam pesquisas, busca de informações, experimentos, visitas,
entrevistas, além de inúmeras outras atividades.
Dessa forma, o CEI 04 DE TAGUATINGA desenvolve vários projetos e atividades efetivados
em seu PP, que buscam a liberdade, criatividade, inventividade e fazem desta escola uma
instituição aberta, viva, acolhedora, democrática, comprometida com questões familiares e
sociais; que participa da vida de sua comunidade e faz parte dela. Neste enfoque, as
atividades desenvolvidas devem prorizar:


Ludicidade: Brincadeiras, cantigas de rodas, oficinas temáticas, jogos recreativos;



Jogos Esportivos: Gincana, recreação dirigida, jogos de cooperação;



Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação: Produção textual, leitura, compreensão,

pesquisa, jogos pedagógicos;


Atividades Culturais: Produção/construção de personagens com sucatas, materiais

diversos, pinturas, dramatizações, trabalhos manuais, dança;



Temas Transversais: valores éticos (respeito, cooperação, jogos cooperativos);
Meio Ambiente: Valorização da Natureza, reciclagem, valorização da comunidade,

resgate da memória local.

Destacamos os projetos Encantamento, Transição Escolar, Um toque Especial e
Educação com Movimento

PROJETO ENCANTAMENTO

APRESENTAÇÃO

O projeto Encantamento é um projeto de valorização do espaço da biblioteca e de
mediação e incentivo à leitura de forma lúdica e prazerosa, embasado na democratização do
acesso ao mundo da literatura. Promove um atendimento quinzenal aos alunos e um
atendimento de empréstimos de livros e atendimento e\ou oficinas aos pais na semana de
não atendimento aos alunos. Prevê 04 professores readaptados, porém conta hoje com a
atuação de apenas 2, com carga horária de 8horas diárias, sendo 4horas matutino e 4horas
vespertino para dar um atendimento funcional, ou seja, sem prejuízo independente do turno.
O projeto norteia a sua prática pedagógica por meio dos mais variados recursos ( livros,
bonecos, varal literário, aventais, painéis, reálias, fantoches, produção de brinquedos
populares, brincadeiras de roda, instrumentos musicais, etc.) e das mais diversas linguagens
(escrita, imagem/ artes visuais, gestos, músicas, entre outras).
Desenvolvendo atividades como a contação de histórias; roda de leitura; brinquedos
populares; brinquedos cantados e recitais de trovas, poesias, trava- línguas e parlendas,
potencializando a relação com a palavra e estimulando a oralidade, a criatividade e o
imaginário e divulgando a cultura e a diversidade das regiões brasileiras e mantendo viva a
memória e a história de nosso povo, o projeto prevê algumas ações básicas rotineiras e
outras ações eventuais, promovendo a valorização do livro e da leitura, bem como da
biblioteca, possibilitando a interação com a cultura escrita e oral, a saber:



Hora do Conto: atendimento das turmas na biblioteca, para ouvirem histórias e

conhecerem novos livros, conforme cronograma divulgado;


Atendimento específico de turmas/e ou Hora da Entradinha, quando solicitado pela

coordenação pedagógica e ou professor (a), com contação de histórias relacionados a datas
comemorativas ou outros projetos pedagógicos;



Roda de leitura: atendimento das turmas na biblioteca, para ouvirem a leitura de

histórias por um adulto e manusear o objeto livro, fazendo suas próprias leituras. É o adulto
quem mostra às crianças o significado dos livros, quem propicia o contato com o mundo da
leitura e da escrita;


Caixa Estante: uma estante fechada com livros específicos para esse atendimento que

deverá circular pelas salas de aula e outros espaços da escola, conforme agendamento
solicitado.


Sacolas Literárias: Sacolas preparadas para todas as turmas, cujo kit é composto por

livros selecionados para a faixa etária, em número suficiente para cada aluno transportar os
livros para suas residências com formulários para registro do empréstimo e de registro dos
livros lidos. O empréstimo deverá ser semanal realizado pelo (a) professor (a) regente de
cada turma;


Eventos Culturais: A(s) professora(s) atuante(s) na biblioteca auxiliarão na

organização e realização dos eventos de ordem cultural promovidos pela escola;


Brincar com a palavra: leituras que estimulam nossa tradição oral, por meio das

parlendas, poesias, travalínguas, cantigas e brincadeiras populares, num aprendizado
brincante e festivas;


Pé de livro: Atividades de leitura com os livros pendurados no Flamboyant.

Momento de leitura por um adulto e momento de leitura pelas crianças;


A África na escola/ A cor da cultura: atividades lúdicas educativas de valorização da

cultura afro-brasileira que visa promover a autoestima, combater o preconceito e valorizar o
multiculturalismo.


Musical: evento de culminância de toda a escola nas atividades realizadas no projeto

encantamento. Apresentação teatral em um palco.


História Compartilhada: a roda é convidada a participar da narrativa, brincando,

interpretando e ajudando os personagens a chegar ao final da história.



Oficina do Conto para Pais: A oficina voltada para os pais, tem como objetivo estimular

a leitura em família. Provocar nos pais o hábito de contar e ler histórias para seus filhos.


Clube de Leitura: Formação de acervo (doação e empréstimo) de livros de literatura

para adultos, com o objetivo de empréstimo aos associados do Clube de Leitura do Centro
de Educação Infantil 04 de Taguatinga, ou seja, todos os funcionários que se interessarem
em usufruir do acervo do mencionado Clube.

JUSTIFICATIVA

Ler é uma atividade vital, plena de significação. A leitura é um exercício que nos possibilita
inúmeras descobertas. A literatura, contendo um universo, ao mesmo tempo simbólico e real,
proporciona campo ideal para as manifestações dos sentimentos e emoções. Está
relacionada ao cuidado afetivo, à construção da identidade, à capacidade de ouvir o outro e
à de se expressar. Potencializa o senso crítico; amplia o vocabulário; estimula a imaginação;
favorece a criatividade e promove a socialização.

Além disso, a Literatura, assim como os

outros gêneros literários, aproxima a criança do universo letrado e colabora para a
democratização de um de nossos mais valiosos patrimônios culturais: a escrita.
Uma das maiores aventuras do ser humano é enveredar pelo mundo da fantasia e da
imaginação. O convívio com a leitura e/ou contação de histórias proporciona oportunidades
infinitas de crescimento, treinando a capacidade de abstração e sensibilização, ampliando os
horizontes e construindo um futuro melhor. Com a dinâmica do mundo contemporâneo, onde
o olhar interior parece adormecido, o contato com a literatura permite que os sonhos criem
asas e que o processo de criação passa a romper barreiras que pareciam intransponíveis.

A partir da constatação de que cada indivíduo apresenta uma leitura de vida diferente, a
pesquisadora Marisa Lajolo (2005, p. 5) afirma que o prazer da leitura, é um prazer
aprendido. Cabe à escola desenvolver competências específicas de leitura e escrita em seus
alunos. Com esse projeto, pretendemos auxiliar nesse processo, despertando o interesse
das crianças em ler, ouvir e contar histórias, pois a palavra pertence metade a quem fala,
metade a quem ouve, conforme nos lembra o contador de histórias africano Hassane
Koyatè.

É notório o gosto do homem por histórias. Não há dúvidas de que o homem nasceu
contando e cantando histórias; que a poesia e as histórias surgiram com as primeiras
necessidades de comunicar sentimentos e de recriar o que foi visto e vivido. Assim, “o canto,
a poesia e o conto têm a idade do homem’’ (Barbosa, 1997). O ato de contar e ler histórias,
para crianças de qualquer idade, mesmo para bebês, são ações imprescindíveis para dar
significação à mediação da leitura.

Desde cedo a criança tem direito ao contato com o livro e a leitura para o seu
desenvolvimento global. Mesmo não sabendo, ainda, decodificar as letras, ela já faz uma
leitura incidental, uma leitura de símbolos, códigos e imagens.
Como afirma Paulo Freire: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Pois vive em
um cenário de intensas experiências simbólicas, em que a cultura da escrita, da letra, se
associa fortemente a cultura da imagem.
Entre o “era uma vez” e o “viveram felizes para sempre”, podemos propiciar momentos para
que a criança possa se deliciar com o prazer, com as descobertas, com o encantamento que
a literatura infantil pode trazer oferecendo alimento à criatividade e ao imaginário e
oportunizando-lhes, a descoberta e o conhecimento de si mesma.
A narração oral de histórias é uma chave que abre as portas para o processo de
alfabetização e letramento. Como disse ABRAMOVICH (1994, p. 16), “É importante para a
formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... escutar histórias é o início da
aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de
descoberta e de compreensão do mundo...”

Portanto, o projeto encantamento, inserido no projeto

pedagógico da escola, promove

atividades de leitura prazerosa por meio de livros, brincadeiras populares, jornais,
revistas, brinquedos cantados, músicas e outros. A aventura de uma Roda de Histórias
tecida por seus participantes, entrelaçada de infância, brincadeiras, técnicas, contos,
causos, canções e poesias. E conforme evidenciam as pesquisas, o hábito da leitura se
adquire na infância. E, para atender a esse público tão específico e peculiar que são nossos
alunos, o projeto propõe as ações anteriormente citadas, evidenciando o espaço da
biblioteca como um espaço de conhecimento vivo e de difusão cultural e o livro como agente
de mudança social.

OBJETIVOS:

Geral: Provocar o interesse pela leitura e o desenvolvimento pela oralidade.

Específicos:
 Promover o contato com os livros de literatura;
 Aproximá-los do universo escrito e dos portadores de escrita (livros e revistas e outros);
 Provocar o hábito de ouvir histórias e de sentir prazer nas situações que envolvem a
leitura de histórias;
 Estimular a habilidade lingüística;
 Apresentar vários gêneros literários;
 Propiciar diversas possibilidades de se trabalhar com a palavra;
 Propiciar vivências de criação e expressão de quem lê e ouve histórias;
 Valorizar o conto, na sua vertente de tradição oral de criação da palavra escrita e falada;
 Desenvolver a capacidade auditiva;
 Despertar o interesse por recontar as histórias ouvidas;
 Estimular o interesse por ouvir e contar histórias;
 Despertar o imaginário criativo;
 Ampliar o repertório das histórias ouvidas e trabalhar com poesias, parlendas, trava
línguas, brinquedos cantados poesias e manifestações culturais.
 Realizar com frequência e regularidade a leitura de diferentes histórias aos alunos.

AVALIAÇÃO
 Quando se fizer necessário, após ações específicas, nas reuniões coletivas semanais;
 Semestralmente, nas Avaliações Institucionais com representantes de todos os
segmentos da comunidade escolar.

PROJETO TRANSIÇÃO ESCOLAR

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04 DE TAGUATINGA ESCOLA CLASSE 18 DE
TAGUATINGA - ESCOLA CLASSE 06 DE TAGUATINGA - 2019

INTRODUÇÃO

Pensar a transição dos estudantes implica em considerar “os espaços e tempos para as
aprendizagens; os momentos de encontros entre as equipes e os estudantes dessas etapas;
(...) as oportunidades de formação continuada com a presença de profissionais das etapas
de transição” (Transição dos estudantes entre as etapas da Educação Básica: uma ação em
rede, 2015), bem como inserir outros atores da comunidade escolar.

JUSTIFICATIVA
A principal questão relacionada à transição é a compreensão de que a criança se
desenvolve em etapas que sustentam comportamentos específicos relacionados à sua idade
cronológica, merecendo atenção da escola para ser estimulada e preparada para as etapas
posteriores. Entretanto, vale ressaltar que a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino
Fundamental são indissociáveis, uma vez que ambos envolvem conhecimentos e afetos,
saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade e sorrisos entendendo que são etapas
escolares diferentes, porém há o indivíduo ainda criança. Nesse enfoque, o cuidado, a
atenção, o acolhimento, a alegria e a brincadeira presente na Educação Infantil, devem
permanecer no Ensino Fundamental para que a criança continue a encontrar nestas práticas
o prazer de aprender. Os direitos sociais da criança precisam ser assegurados e o trabalho
pedagógico deve considerar a singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira e a
produção cultural, garantindo-lhe o atendimento em suas necessidades; a de aprender e a
de brincar. Sendo assim, é fundamental que os professores das duas modalidades reflitam
sobre as inúmeras possibilidades para o desenvolvimento curricular, enfatizando o brincar e
o aprender como expressão legítima da criança e o lúdico como um dos princípios para a
prática pedagógica.
Neste aspecto o CEI 04 e a Escola Classe 18 de Taguatinga tem pensado juntos a melhor
forma de alcançar o sucesso escolar à adaptação dos estudantes tendo em vista que as

crianças do 2º período da Educação Infantil têm a EC 18 como sequencial no
remanejamento.

OBJETIVOS
 Estreitar laços entre o CEI 04 e a EC 18 e EC 06;
 Promover a reflexão institucional e pedagógica com professores da Educação Infantil e do
1º ano do Bloco Inicial de Alfabetização para buscar alternativas curriculares claras que
possibilitem à criança o atendimento nas duas modalidades como criança;
 Fomentar entre professores as discussões sobre o aprofundamento dos conteúdos
significativos necessários para a educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental
 Preparar os estudantes para a transição ao ensino fundamental garantindo a melhor
adaptação das crianças a nova escola;

1. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS


Promover encontro entre as orientadoras das duas escolas para pensar e organizar as

ações;


Realizar reunião com pais do 2º período com foco no desenvolvimento da criança de 5/6

anos e no processo de transição entre a Ed. Infantil e o Ens. Fund.;


Levar os alunos do 2º período para vivência na EC 18 e EC 06;



Promover a reflexão junto aos professores de cada escola sobre o que é o período de

transição e as abordagens sobre aprendizagens e emoções envolvidas


Propor um encontro entre as equipes (Serviço Especializado de Apoio a

Aprendizagem e Sala de Recursos) para discussão sobre a adaptação e o acolhimento num
olhar específico aos ANEEs.

2. CRONOGRAMA DE AÇÕES
A ser definido junto aos profissionais envolvidos no projeto.

3.

AVALIAÇÃO

Reunião entre os envolvidos no projeto para avaliações e novas possibilidades para o início
do ano letivo posterior.

4.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

Direção, Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica, Secretaria, EEAA, Sala de
Recursos e Professores do CEI 04 e EC 18 e EC 06

PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL: PROF. Oldair José de Souza - Mat. 39.831-4

APRESENTAÇÃO

O Projeto Educação com Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal visa incluir a docência de Educação Física nas séries iniciais do Ensino
Fundamental e na Educação Infantil nas Escolas Públicas do DF.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96 art. 29 “a educação
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da Comunidade” (BRASIL, 1996).
Na Educação Infantil, a Educação Física deve fomentar a formação integral do estudante,
proporcionando experiências que possibilitem obter noções referentes à consciência
corporal, favorecer o criar, o inventar, o descobrir novos movimentos, além de promover
conceitos corporais, a construção de princípios referente a valores sociais, éticos humanos e
a construção de um repertório motor que promova a conquista da autonomia funcional.
A Escola deve ser um ambiente onde as suas concepções e práticas estejam voltadas para
as necessidades formativas dos estudantes. Por isso, toda e qualquer ação pedagógica
deve levar em conta o contexto social, econômico e cultural dos estudantes, reconhecer,

respeitar e superar as desigualdades, estabelecendo fundamentos que promovam a
igualdade entre os pares.
Quanto à formação integral do estudante, temos que, utilizando-se dos pressupostos
teóricos, a práxis dentro da Educação Física deve estar norteada pela Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade.
O princípio da Diversidade dentro da Educação Física deve ser trabalhado oferecendo ao
estudante o maior número de oportunidades de aprendizagens e experiências de diversos
elementos da cultura corporal, promovendo assim, o aumento do repertório motor.
Quanto a Cidadania e os Direitos Humanos, procurar-se-á relacionar as vivências corporais
à construção de valores e princípios de boa convivência humana. O Respeito, a
Compreensão, a Cooperação e a Solidariedade, são princípios que norteiam o trabalho
pedagógico dentro da Educação Física em busca da construção de uma sociedade melhor e
mais igualitária.
Acrescenta-se a busca da Educação para sustentabilidade, com vista à formação de um
cidadão crítico e consciente dos seus direitos e deveres, das suas responsabilidades
ambientais, em busca da construção de um mundo melhor.
É imprescindível dentro da prática pedagógica em Educação Física, respeitar as
individualidades, pois cada estudante possui um nível de desenvolvimento sociocultural,
afetivo, cognitivo e motor, a partir dos seus saberes e experiências corporais. Tais
experiências devem estar diretamente ligadas à fase de desenvolvimento da criança.
Os conteúdos, metodologias e procedimentos devem ser significativos e interessantes para
o estudante, de forma a contribuir para fortalecer as relações estudante, professor, escola e
comunidade.
A Educação Física na Educação Infantil deve privilegiar situações que invistam no
desenvolvimento dos princípios da Psicomotricidade, de forma articulada com as vivências
de sala de aula, assim como as vivências nas atividades desenvolvidas nas aulas de
Educação Física devem ser utilizadas como base nas atividades pedagógicas de sala de
aula.
.

OBJETIVOS GERAL
 Desenvolver nos aspectos cognitivo, afetivo, social e motor, visando à formação integral
do estudante, utilizando-se das vivências de culturas corporais diversificadas relacionadas à
prática do componente curricular Educação Física.

ESPECÍFICOS
 Vivenciar novas experiências motoras;
 Criar, inventar e descobrir novos movimentos;
 Desenvolver

processos de relações interpessoais, atitudes de respeito,

solidariedade, responsabilidade e cooperação, em busca da cidadania;
 Desenvolver noções espaços temporais, lateralidade e coordenação motora;
 Adquirir conceitos que possibilitem a formação crítica;
 Praticar atividades físicas visando uma vida ativa e saudável.

CONTEÚDOS
 Esquema corporal
 Habilidades básicas: andar, correr, saltar, lançar, chutar, agarrar, rolar, etc.;
 Organização espaço-temporal;
 Qualidades

físicas: força, equilíbrio, velocidade, deslocamento, agilidade,

flexibilidade, coordenação;
 Manipulação de objetos: bolas, bastões, bambolês, cordas, etc.
 Coordenação motora global e fina
 Respeito às regras, ao outro e ao objeto;
 Raciocínio lógico;
 Resolução de problemas nas suas diversas complexidades;
 Jogos Cooperativos

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

A aula de Educação Física para as turmas da Educação Infantil terá duração de no mínimo
40 minutos e no máximo de 50 minutos, dependendo da logística da Instituição, podendo
acontecer um ou mais encontro semanalmente. Serão atendidas todas as turmas do 1º e 2º
período do turno matutino e vespertino da Unidade Escolar.
As atividades pedagógicas relacionadas à Educação Física poderão ser desenvolvidas no
pátio escolar, na quadra poliesportiva coberta, na sala de aula ou na piscina escolar.
O desenvolvimento da cultura corporal na Educação Infantil acontecerá por meio de
brinquedos cantados, jogos cooperativos, atividades de expressão corporal, jogos simbólicos
e principalmente, de sugestões de atividades propostas pelos estudantes.
Serão desenvolvidas também aulas com atividades extracurriculares tais como visitas
orientadas e atividades artísticas culturais.
No ambiente da piscina, quanto ao desenvolvimento das atividades pedagógicas
relacionadas à Educação Física, serão realizadas de forma recreativa, visando o
desenvolvimento de valores sociais, humanos e éticos, a promoção das relações
interpessoais dos estudantes, além do aspecto motor.
Por questões de logística de atendimento das turmas e manutenção do ambiente da piscina
as turmas da Educação Infantil serão atendidas em um encontro, inicialmente, quinzenal,
podendo ser ampliado, a partir da análise de aspectos relacionados à realidade escolar.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Serão utilizados os espaços da Coordenação Pedagógica para o Planejamento,
Organização, Discussão e Avaliação das ações pedagógicas a serem desenvolvidas junto às
turmas da Educação Infantil.
O Planejamento e Organização das aulas acontecerão em conjunto com o (a) professor
(a)

regente da turma, visando promover um elo entre os conteúdos ministrados nos

espaços pedagógicos em que convivem os alunos, seja na sala de aula e ou no ambiente da
Educação Física.
RECURSOS

Para o desenvolvimento pedagógico do Projeto Educação com Movimento serão utilizados:
 Materiais esportivos: (bolas

diversos tamanhos, cordas, bastões, boias, espaguetes

para piscina, cones, bambolês, colchonetes, etc.);
 Materiais audiovisuais: (DVD, TV, Micro sistem, caixa de som, microfone, etc.);

CRONOGRAMA
MÊS
FEVEREIRO

PROCEDIMENTOS
Atividades visando identificar o repertório motor dos estudantes.

E MARÇO
Atividades visando o desenvolvimento do Esquema Corporal – lateralidade
– noção espaço temporal
ABRIL E MAIO
Atividades referentes à Coordenação motora global e fina
JUNHO E

Jogos, brincadeiras e Manifestações Culturais.

JULHO
Jogos com regras adaptadas.
AGOSTO E
SETEMBRO
Atividades em grupo.
OUTUBRO

Brincadeiras cantadas
Atividades visando identificar as fragilidades e potencialidades dos
estudantes, quanto à oralidade, raciocínio lógico e cultura corporal.

NOVEMBRO
E DEZEMBRO
Atividades

visando identificar o nível de desenvolvimento do

repertório motor dos estudantes.

AVALIAÇÃO
O processo Avaliativo dentro do Projeto Educação com Movimento será constituído de:

a) Observação diária das ações desenvolvidas pelos estudantes;
b) Roda de conversa com os estudantes ao término das aulas;
c) Análise dos trabalhos produzidos individualmente e em grupo;

Obs.: O desenvolvimento de cada estudante será registrado em relatório individual com
preenchimento ao final do 1º bimestre e ao término do 4º bimestre

CRIANÇAS EM MOVIMENTO

“Os adultos exigem razões. Perguntam-se sobre as razões de sua
vida, sobre sua missão na Terra e outras coisas parecidas. Criança
nunca faz pergunta assim. Brincar com água, brincar de pique,
empinar pipa, brincar de casinha: essas alegrias pequenas bastam
às crianças. São razões suficientes para viver. Às crianças basta
pouco, por isso são felizes.” (Rubem Alves)

OBJETIVO GERAL
Contribuir para a melhoria qualitativa e significativa da aprendizagem e do desenvolvimento
das crianças matriculadas nesta escola (crianças de 4 e 5 anos de idade, nas modalidades
de Educação Infantil, 1º e 2º períodos e Ensino Especial- TEA), por meio do atendimento
especializado na área da Educação Física com atividades em piscina e solo, integrando-as
às demais atividades pedagógicas propostas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Possibilitar o desenvolvimento global da criança por meio das habilidades psicomotoras
favorecendo a interação com o outro, consigo mesmo e com ambiente.
 Dar continuidade ao atendimento de Educação Física às crianças oriundas da Educação
Precoce que permanecem na escola em turmas de inclusão, após completarem três anos e
onze meses de idade.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO
 Promover atividades lúdicas, no meio aquático, como facilitadoras da aprendizagem.

 Promover atividades psicomotoras que favoreçam a interação da criança consigo mesma,
com o outro e com o ambiente.
 Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas e integradas
que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades de apropriação e
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, cognitivas, emocionais e éticas.

AVALIAÇÃO DO PROJETO
Entrevistas com pais, crianças e professores, questionários, observações e Avaliação
Institucional.
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ANEXOS

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2020
MESES

ATIVIDADES
SEMANA DE
ADAPTAÇÃO

DIA

LOCAL/HORÁRIO

10 a 21

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

MAT. 07H30 ÀS
10H30
VESP. 13H ÀS
16H

- OS PAIS SERÃO SENSIBILIZADOS NO
PRIMEIRO DIA DE AULA COM RELAÇÃO AO
HORÁRIO ADAPTADO.
- PRIMEIRO MOMENTO COM A DIREÇÃO
(INFORMES GERAIS) DEPOIS COM O/A
PROFESSOR/A

REUNIÃO GERAL

14

MAT. 8H
VESP 13H30

BAILE DE CARNAVAL

21

CADA TURMA NO
SEU TURNO

09 a
13/03

CADA TURMA NO
SEU TURNO

ENTRADA DIFERENCIADA
RECURSOS

16 a 20

CADA TURMA NO
SEU TURNO

SALA DE LEITURA

DIA LETIVO TEMÁTICO

17

CADA TURMA NO
SEU TURNO

1º PASSEIO PRIMEIRO
SEMESTRE

ENTRE
MARÇO
E
ABRIL

SEMANA DISTRITAL
DA
CONSCIENTIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DA
EDUC. INCLUSIVA.
SEMANA DO USO
SUSTENTÁVEL DA
AGUA

FESTA DA FAMÍLIA
(Anteposição 12/06)

04

–

SALA

DE

TODOS NO
TURNO
MATUTINO

ESCOLA
MATUTINO

DIA MÓVEL, REFERENTE A 12/06
LANÇAMENTO
DA
FESTA
JUNINA
COOPERATIVA
SUGESTÃO,
APRESENTAÇÃO
DAS
CRIANÇAS, EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS,
AÇÕES SOCIAIS.

SEMANA DE
EDUCAÇÃO PARA A
VIDA

04 a
08/05

CADA TURMA NO
SEU TURNO

A PLANEJAR

REUNIÃO DE PAIS

04 a
08/05

CADA UM EM
SEU TURNO

ASSUNTOS PERTINENTES AO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E
SOCIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
PREVISTAS/ ENCERRAMENTOS

DIA LETIVO TEMÁTICO

28/05

CADA UM NO
SEU TURNO

A PLANEJAR
DIA MÓVEL REFERENTE A 23 E 24/07
-FESTA COOPERATIVA (GINCANA DOS
FUNCIONÁRIOS)
- ARRECADAÇÃO SERÁ COM INCENTIVOS,
METAS E RIFA
DINHEIRO
ARRECADADO
SERÁ
DESTINADO
AO
DOÇURAS
E
TRAVESSURAS,PROJETOS PEDAGÓGICOS
E REPAROS (DEFINIR GRUPOS)

FESTA JUNINA
( Anteposição 23 e
24/07)

06/06

MATUTINO E
VESPERTINO
FESTA A PARTIR
DAS 12HS

REPETECO

10/06

CADA UM EM
SEU TURNO

CONSELHO DE
CLASSE E
DEVOLUTIVA DA
PRECOCE

22 a
26/06

A DEFINIR

JUNHO

JULHO

OBSERVAÇÕES

ENTREGA DOS
RELATÓRIOS

07/07

A PLANEJAR

RECESSO ESCOLAR
RETORNO DO
RECESSO
REUNIÃO DE PAIS
AGOSTO

SETEMBRO

ATIVIDADE NA PORTA
DA ESCOLA?
DIA ESPECIAL NA
ESCOLA?

21/09?

DIA NACIONAL DE LUTA
DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

21/09

PASSEIO SEGUNDO
SEMESTRE
SEMANA NACIONAL DO
LIVRO E DA BIBLIOTECA
DIA LETIVO TEMÁTICO
MUSICAL
ENTREGA DOS
RELATÓRIOS
DIA NACIONAL DA
CONSCIÊNCIA NEGRA
ENCERRAMENTO
PRECOCE/FORMATURA

DEZEMBRO

ENCERRAMENTO
1º PERÍODO/TEA
NOITE DO PIJAMA 2º
PERÍODO/TEA
2º PERÍODO
ENCERRAMENTO NA
ESCOLA
REUNIÃO FINAL

TÉRMINO DO ANO
LETIVO
AVALIAÇÃO FINAL;
REUNIÃO POR ETAPAS.
DISTRIBUIÇÃO DE
CARGA HORÁRIA
TEMA PLENARINHA: MUSICALIZAÇÃO
TEMA DA FESTIC: NÃO DISPONIBILIZADO

ASSUNTOS
PERTINENTES
AO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E
SOCIALIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
PREVISTAS.

SEMANA
DE 03 a
07/08
18/08

DOÇURAS

NOVEMBRO

27/07

DIA LETIVO TEMÁTICO

SEMANA DA CRIANÇA

OUTUBRO

08/07 a
26/07

05 a
09/10
08/10

A PLANEJAR

A PLANEJAR

A PLANEJAR

A PLANEJAR

A PLANEJAR

A PLANEJAR

NA ESCOLA

TEMA A PLANEJAR

05 a
09/10

A PLANEJAR
A PLANEJAR

23 a
29/10
05/11
13/11

A PLANEJAR
TAGUAPARQUE

A PLANEJAR
A PLANEJAR
A PALNEJAR

A PLANEJAR

A PLANEJAR

04/11
20
08/12
09/12
08/12

ESCOLA /VESP.
CASA DE
FESTAS
CASA DE
FESTAS/VESP.

- ALUNOS QUE SAIRÃO DA ESCOLA
- OS DOIS TURNOS JUNTOS

11

ESCOLA

- DIA 12/12, OS PAIS TOMARÃO CAFÉ
COM AS CRIANÇAS

10

CADA TURMA
NO SEU TURNO

- ENTREGA DOS PORTFÓLIOS

15

CADA TURMA
EM SEU TURNO

- ENTREGA DOS PORTFÓLIOS

16
17
18

É disponibilizada para compra, uma agenda com regimento interno da escola, com o objetivo
de informar aos responsáveis de maneira sucinta as normas da Instituição de Ensino.

INFORMATIVOS
TAGUATINGA

DO

CENTRO

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL 04

DE

HORÁRIOS DAS AULAS:
Matutino: 7h30 às 12h30
Vespertino: 13h às 18h

Nos primeiros dias de aula acontece o período de Acolhimento da criança ao ambiente
escolar, conforme orientação da Subsecretaria de Educação Básica, por meio da
Coordenação de Políticas Educacionais para a Educação Infantil e pela Diretoria de
Educação Infantil. A previsão desse período baseia-se em orientações do Ministério da
Educação.
Comunicar por escrito ao professor ou a direção, quando mudar a pessoa responsável por
buscar a criança.
Para eventuais atrasos, no horário de entrada, haverá tolerância de no máximo 15 minutos.
Lembramos que esta tolerância não pode se tornar um hábito e que nestes casos deverão
primeiro se dirigir a direção para assinatura do livro de atrasos para só depois encaminhar a
criança para a sala de aula.
Eventualmente quando o responsável pela criança necessitar busca-la antes do horário de
término da aula o procedimento é procurar a direção para registro e autorização da retirada
da criança da sala de aula.
Quando a criança faltar à aula, o responsável deverá entrar em contato com a escola ou
justificar a falta através da agenda da criança
É de fundamental importância que os pais ou responsáveis participem das reuniões
convocadas pela escola. A secretaria fornecerá declaração de comparecimento aos que
desejarem justificar sua ausência no trabalho. Direção e professor não se responsabilizarão
pelas crianças que permanecerem na escola após o término de aula. Casos de atrasos
extremos serão encaminhados ao Conselho Tutelar.
Anote na sua agenda do celular o telefone de contato da escola 3901-6679 se houver
necessidade ou emergência a escola poderá ligar a cobrar em seu telefone.
ATENDIMENTO AOS PAIS PELOS PROFESSORES

Para evitar transtornos, os professores não estão autorizados a atender os pais ou
responsáveis durante o horário de aula ou na porta/janela. Caso os responsáveis necessite
conversar com a professora da criança, este deverá agendar dia e hora de atendimento. O
agendamento será feito no horário inverso da aula da criança, pelo professor.

ATENDIMENTO AOS PAIS PELA SECRETARIA

O horário de atendimento da secretaria: De: 7h30 às 17h30
Os pais devem atualizar os endereços e telefones parar contato. É importante ter na ficha do
aluno o telefone fixo, principalmente para recados e emergências.
Qualquer assunto referente a documentação do aluno, incluindo troca de turno, deverá ser
tratado diretamente na secretaria da escola.
Quando a escola não conseguir comunicação com os pais ou responsáveis, ligará nos
números de celulares declarados na ficha do aluno, a cobrar.

ASSIDUIDADE
As faltas serão justificadas por meio de atestado médico entregue ao professor para que
seja lançado no diário.
Não enviar a criança doente para a escola, pois algumas doenças são contagiosas e
principalmente porque não podemos em hipótese alguma dar remédios à criança.
No dia em que a criança for ao médico, no horário de aula, não trazê-la à escola.
Fiquem atentos aos bilhetes enviados.

ABONO
Conforme Lei nº 1303/96, o professor tem direito a cinco dias de abono durante o ano letivo.

TRE
Conforme Lei nº 954/97 artigo 98, se o servidor trabalhou nas eleições tem direito ao
usufruto.

UNIFORME
O uso diário do uniforme é indispensável, essa medida é necessária para a identificação e
segurança da criança. E caso de emergência, o aluno tem direito ao atendimento
preferencial na rede pública de saúde.
Identificar o uniforme com o nome da criança. O uniforme será vendido na direção da escola.
Alunos sem uniforme não terão autorização da escola para participar de passeios e eventos
fora da escola.
A escola não se responsabiliza por objetos ou roupas esquecidas pelas crianças, no entanto,
os que forem entregues a direção serão colocados nos achados e perdidos a disposição dos
pais.
Ao termino do ano letivo, quem desejar, poderá doar o uniforme para aluno carente na
secretaria/ direção da escola.
Quando a Escola emprestar uniforme usado, em caso de acidente (xixi, derramar lanche...)
devolver no dia seguinte limpo.
É importante que as crianças venham com calçados adequados (tênis ou sandália de
velcro), para segurança nas brincadeiras e autonomia da criança em tirar e calçar sozinha.

LANCHE
Será oferecido o lanche da escola a todos os alunos, caso o responsável pelo aluno queira
mandar lanche de casa, dar preferência a alimentos saudáveis e sucos naturais, evitar
frituras, salgadinhos doces e refrigerantes. É importante e higiênico enviar uma toalhinha de
mão, diariamente, para forrar a mesa da criança na hora do lanche. Em caso de restrição
alimentar informar à professora.

MATERIAL ESCOLAR
É de fundamental importância comprar todo material escolar da criança. Os materiais de uso
individual deverão estar identificados.
Verificar os materiais da criança na saída para evitar perdas, verificando diariamente tudo o
que a criança traz para a escola e o que está levando, devolvendo o que não lhe pertence.

A.P.M.
A A.P.M. - Associação de Pais e Mestres – do CEI 04 tem a finalidade de contribuir com a
manutenção da escola, aquisição de materiais pedagógicos, enriquecimento do lanche
escolar, entre outros.
A contribuição da A.P.M. é facultativa, no entanto para que tenhamos uma escola de
qualidade, contamos com a participação da comunidade escolar.

PARQUE
No parque a criança expressa seus sentimentos e sua forma de ver o mundo. O parquinho
da escola é um espaço para o desenvolvimento das habilidades motoras e sociais que serão
usadas pelas crianças ao longo da vida.
O parque é uma atividade que será desenvolvida conforme escala da turma.

Na hora do parque alguns imprevistos poderão ocorrer como: molhar a roupa, areia no
cabelo, arranhões pelo corpo, contamos com a compreensão dos pais.
Sempre que houver ocorrências mais sérias com a criança, ela será socorrida e o
pai/responsável avisado por telefone. (fixo ou celular a cobrar).

RECREIO
O recreio é espaço de aprendizagem e faz parte da rotina pedagógica, sendo o seu
acompanhamento de responsabilidade dos profissionais de educação da escola. Somente
será permitida a participação de outras pessoas com autorização expressa, de acordo com a
necessidade.

EDUCAÇÃO PRECOCE
Os alunos da Educação Precoce deverão aguardar na recepção da escola o horário das
aulas e o devido encaminhamento ao ambiente interno. Caso necessário o responsável
poderá acompanhar o atendimento

CLASSE ESPECIAL
Destina-se aos estudantes com transtorno global do desenvolvimento (transtorno do
espectro autista, transtorno de Aspeger, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da
infância e transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação) de Educação
infantil.
A metodologia de atendimento ao estudante com TEA segue procedimentos e programas
específicos, que consideram seu grau de dificuldade individual.

PASSEIOS
Os passeios acontecerão durante todo o ano e serão relacionados aos temas abordados em
sala de aula, como complementação e enriquecimento as aprendizagens. Os pais deverão
contribuir, quando necessário, para o valor do ingresso e transporte. A criança só participará
do passeio se estiver com a autorização devidamente preenchida, assinada pelos
pais/responsáveis, uniformizada e ter contribuído com o valor correspondente ao passeio.

PISCINA
A piscina é uma sala de aula do Programa da Educação Precoce e da Educação Infantil,
acompanhada e assistida diretamente pelos professores de Educação Física.
 Somente terá acesso às atividades pedagógicas no ambiente da piscina se o aluno
estiver usando traje de banho (sunga, biquíni, maiô ou sunquíni), toalha ou roupão de banho
e touca de natação.
 Apresentar atestado médico, atestando que o aluno possui condições clínicas para
atividade física, inclusive atividades aquáticas (piscina).

BRINQUEDOS
É de grande importância que cada criança tenha na escola os brinquedos solicitados na lista
de material para uso coletivo (carrinho ou boneca, balde de areia, brinquedos pedagógicos).
A criança só poderá trazer brinquedos para a escola quando solicitado pela e no DIA DO
BRINCAR que fazemos nas sextas-feiras após o recreio.
Se a criança chegar em casa com objetos que não lhe pertença, favor devolver ao professor.
A criança não poderá trazer para escola: celular, tablet ou qualquer tipo de aparelho
eletrônico.

TRABALHO PEDAGÓGICO
A escola desenvolve suas atividades com base no Projeto Político Pedagógico tendo como
base os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação infantil, o Currículo em Movimento
da Educação Infantil. Destacamos ainda que o objetivo principal da Educação Infantil é
cuidar, educar, brincar e interagir, preparando para uma futura alfabetização.

AVALIAÇÃO
A avaliação é processual e contínua, sendo utilizados instrumentos e recursos variados pelo
professor. O Conselho de Classe é uma reunião semestral que ocorre com a presença do
diretor, coordenadoras, orientadora, equipe de apoio à aprendizagem, professores para
analisar o desenvolvimento e cada criança, da turma e onde são tomadas providências para
sanar as deficiências da aprendizagem.
TRANSPORTE ESCOLAR
É de inteira responsabilidade dos pais a contratação e fiscalização do serviço prestado. Não
há vínculo da instituição de Ensino com os prestadores deste serviço.
Verifique se o prestador de serviço possui registro, se o veículo foi vistoriado, se está
cumprindo o horário de trazer e buscar a criança. Lembre se de registrar o telefone e o
endereço do motorista na agenda escolar da criança.
Lembramos que os pais devem informar ao transporte que nos dias em que a aula acabar
mais cedo o motorista deve vir buscar a criança no horário marcado, e na impossibilidade
deste buscar o aluno, a família deverá se organizar.
DIVULGAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

A escola possui uma página no FACEBOOK, onde são postadas diversas atividades
realizadas com os alunos. O uso da imagem é feita mediante autorização da família. Acesse:
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 04 DE TAGUATINGA é curta nossa página.

ABANDONO DE INCAPAZ
Deixar de buscar seu (sua) filho (a) no horário é caracterizado como ABANDONO DE
INCAPAZ. O Decreto Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro
versa:
Art. 133 – Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda vigilância ou autoridade, e,
por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono: Penadetenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos...
Parágrafo 3 – As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço... se o agente é
ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Segundo o Estatuto
da Criança e do Adolescente – Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990 (DOU 16/07/90):
ART. 98: As medidas de proteção à criança e ao adolescente, são aplicáveis sempre que os
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados... – por falta, omissão ou
abuso dos pais ou responsáveis.
Art. 101 - ... qualquer das hipóteses prevista no art. 98, a autoridade competente poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas...
I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
Art. 232 – submeter criança ou adolescente sob sua autoridade guarda ou vigilância a
vexame ou a constrangimento: Pena – detenção de seis meses a dois anos.

DICAS PARA ADAPTAÇÃO
1- Alguém da família deve estar disponível para pegar a criança mais cedo na escola se for
necessário;
2- Os pais não precisam permanecer na escola, a não ser que sejam solicitados pela
professora;
3- Evite permanecer na sala ou nos espaços destinados às crianças;

4- Seja firme e procure transmitir segurança. Sua criança precisa sentir que você tem o
domínio da situação;
5- Fale sempre a verdade. Seja breve e simples nas suas explicações; Procure trazer a
criança pela mão e entregue-a rapidamente, mesmo que esteja chorando. Nossos
profissionais não irão tirá-la dos seus braços;
6- Mantenha-se confiante e procure esclarecer qualquer dúvida com a professora e
coordenação. A criança não ficará chorando por muito tempo. Nossos Profissionais são
experientes e saberão como acalmá-la (caso não consigam, chamaremos alguém da
família):
7- Na escola deve ter SEMPRE um número de telefone ATUALIZADO para contato com a
família;
8- Encare esta nova fase com naturalidade e procure respeitar os sentimentos da criança e
compreendê-la. Nós assim o faremos.

O QUE É NORMAL E O QUE FAZER
1- Chorar ou reclamar pra separar-se da mãe ou familiar; entregar com confiança e não
passar do horário combinado;
2- Ficar bem nos primeiros dias depois começar a reclamar; encare com naturalidade, a
criança percebeu que a escola entrou na sua rotina e está reagindo;
3- Recusar-se a vestir o uniforme; não insista com o tempo ela está mais tranquila e gostará
de usá-lo;
4- Morder e ser mordida; no início, isto poderá ocorrer, mesmo que as crianças sejam bem
cuidadas. Os pequenos ainda estão socializados. Mordem parar se comunicar ou defender.
Encare com naturalidade. A própria escola chamará você para conversar se a criança estiver
agredindo ou sendo agredida.
5- Chorar ou pedir pra ir para casa quando perto da escola; deixe a criança na escola
demonstrando-lhe confiança. É normal que a criança sinta-se insegura diante de algo novo e
diferente. Se você levar a criança para casa, certamente ela repetirá a cena nos dias
seguintes.

Desde já, agradecemos a confiança depositada e ressaltamos a importância da parceria
escola-família, pois nossos alunos são nossas pérolas, assim como, parar todos os pais, os
filhos são seus tesouros.

APRESENTAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA

APÊNDICES

CEI 04 DE TAGUATINGA
UM POUCO DO QUE ACONTECE POR AQUI...

TODO LUGAR É BRINCÁVEL NO CEI 04 DE TAGUATINGA

PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRECOCE 1 INTRODUÇÃO
De acordo com a fundamentação legal da Orientação Pedagógica (2016) que trata do
atendimento educacional especializado à criança de 0 a 3 anos, “a Educação Precoce
destina-se à criança com necessidades educacionais especiais e às consideradas de risco,
ou seja, vulneráveis a apresentarem atraso no seu desenvolvimento”.

Ciente do perfil preventivo desta proposta e dos benefícios alcançados a partir de sua
implantação na SEEDF, a equipe de professores da Educação Precoce do CEI 04 de
Taguatinga se propõe a desenvolver um projeto de divulgação junto aos médicos pediatras
de postos de saúde e unidades neonatais dos hospitais de Taguatinga.

2 JUSTIFICATIVA

Baseado nas teorias do desenvolvimento de Vygotsky, Piaget e Wallon, o trabalho da
Educação Precoce busca oferecer, às crianças atendidas, um ambiente propício à vivência
de experiências significativas, favorecendo, de forma prazerosa, estímulos para seu
desenvolvimento global.

Sabendo da intensa velocidade com que o cérebro se desenvolve nos primeiros anos de
vida da criança e diante de um grande número delas que chegam ao programa de Educação
Precoce, com a idade considerada avançada para sua admissão no mesmo, e apresentando
atrasos significativos no desenvolvimento, inclusive de origem genética, surgiu a
necessidade de divulgarmos junto ao segmento da área da saúde, a existência e os
objetivos de tal Programa.

A realização de um trabalho preventivo com o grupo de bebês de risco reduzirá, em longo
prazo, as dificuldades sentidas, também, pelos professores da educação infantil em relação
ao quantitativo de crianças oriundas do 156 para iniciar a vida escolar e que apresentam
atrasos no desenvolvimento global, que poderiam ser minimizados através de um
atendimento preventivo.

3-

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL



Apresentar o programa de Educação Precoce aos profissionais da área da

saúde, tornando claro seu caráter pedagógico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Favorecer a admissão de crianças vulneráveis, em relação ao seu

desenvolvimento, o mais precocemente possível;


Minimizar, através do atendimento preventivo, o número de crianças que

chegam às escolas com atrasos em seu desenvolvimento global;


Aproximar as áreas de saúde e educação, visando um melhor atendimento à

clientela da Educação Precoce e possíveis parcerias.

4-

ESTRATÉGIAS

A execução do projeto se dará através de visitas, agendadas, aos postos de saúde e
unidades neonatais dos hospitais públicos e, se possível, particulares de Taguatinga. Será
apresentada, ao pediatra responsável, uma breve explicação do Programa de Educação
Precoce, seu histórico, objetivos e benefícios já observados, bem como a importância da
parceria dos profissionais em questão. Se possível, distribuir folders e cartazes explicativos
e com os contatos do atendimento.

5 CRONOGRAMA

Este trabalho será desenvolvido durante o ano de 2019.

6- AVALIAÇÃO

O projeto deverá ser avaliado durante todo o processo de execução, através de discussões,
estudos e registros dos resultados obtidos para melhor adequação do mesmo.

