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1.

APRESENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Na perspectiva da integralidade, as situações de aprendizagem do Centro de

Educação Primeira Infância Flamboyant norteiam-se nas Diretrizes pedagógicas e
Operacionais para instituições parceiras, no Currículo em movimento módulo Educação
Infantil, nos indicadores de Qualidade, nos Referenciais Curriculares Nacionais de
Educação Infantil (RECNEI), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de
outras diretrizes nacionais. O atendimento é realizado por meio de práticas pedagógicas
lúdicas cotidianas, intencionalmente planejadas, considerando a criança como um ser
indivisível, inteiro e único, cuja proposta reitera-se na perspectiva de uma educação de
qualidade e nos direitos em/para todos, buscando para que haja efetivação desta
proposta ações vistas a prática pedagógica em concordância com a realidade, de
maneira a formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel social, como também a
parceria da Escola com a comunidade, tendo em vista que a participação desta ultima
torna-se essencial no desenvolvimento do cidadão que almejamos.
Devido à pandemia e atendendo aos Decretos do Governador, as aulas
presenciais foram suspensas, no período de 19/03 até 12/07/2020, por força da
seguinte documentação: Decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 000025450.2020.5.10.0007, que tramita na 7 a Vara do trabalho de Brasilia- Df;Decreto No40.539,
de 19 de março de 2020;Decreto No40.550, de 23 de março de 2020;Decreto No40.583,
de 1 de Abril de 2020;Decreto No40.817, de 22 de Maio de 2020;Portaria No132/2020.
No DODF No 108, de 09/06/2020, com fundamento no parecer N o 47/2020- CEDF, que
validou o Plano de Gestão Estratégica para a realização das atividades não presenciais.
Em Abril de 2020, começamos a enviar atividades para as crianças serem realizadas
em casa. As atividades foram enviadas nos grupos dos pais, por turma, na terça e
quinta-feira. Como retorno, os pais enviaram fotos e vídeos das crianças realizando as
atividades. No dia 13/07 as atividades passaram a valer como frequência, logo as
educadoras começaram a postar as atividades na plataforma e aferir frequência das
crianças que davam as devolutivas nos grupos montados. Nesse período a dinâmica
utilizada ainda era o meio tecnológico de aplicativo de whatssap. No dia 04 de Agosto
disponibilizamos os e-mails das crianças em planilha, com o primeiro acesso para as
famílias se cadastrarem na plataforma digital, foi enviado também um vídeo de passo à
passo para orientação. A partir desse dia foram disponibilizadas também as formas
4
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diretas de como seriam os atendimentos às crianças (plataforma, impressa). Grande
parte dos pais relataram muitas dificuldades nessas formas e solicitavam a todo
instante o atendimento somente pelo whatssap. Foi necessário montarmos equipes de
assessoramento para auxílios individuais as famílias para se adaptarem a nova
realidade da plataforma. Todas as quartas feiras são enviados para a coordenadora os
planejamentos das atividades com uma semana de antecedência com os temas
terminados pela SEDF e do currículo em movimento. Nas sextas-feiras são
programadas as atividades da semana na plataforma, no whatssap são postadas
diariamente, e impressa são entregues de 15 em dias. As atividades impressas são
adaptadas e concomitantes as aulas da plataforma. As professoras se programam com
vídeos aulas, links de histórias e músicas e etc.. Em 2021 continuamos nosso
atendimento com atividades remotas e novas matriculas, com atendimento ao mesmo
quantitativo do ano passado.

Momento de construção PP com professores

Aula

síncrona,

turma

Maternal I B 2021
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2.

HISTORICIDADE DA ESCOLA
O Centro de Educação Primeira Infância Flamboyant está dentro de um projeto

que é mantido pelo Governo do Distrito Federal em conjunto com Governo Federal.
Com isso, há um convênio realizado entre entidade pública e privada sem fins
lucrativos, com vistas a descentralizar a execução de programa ou projeto, com
duração definida.
Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública repassa
determinado montante de recursos a uma organização privada sem fins lucrativos, que
se compromete a realizar ações constantes no Plano de Trabalho e, posteriormente,
prestar contas da aplicação de tais recursos. O convênio está disciplinado no art. 116,
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece procedimentos e exigências. A
Educação Infantil, de acordo com as Orientações Pedagógicas do convênio e a
Constituição Federal:
É dever do Estado, e é ofertada em instituições próprias, creches (de zero a
três anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), em jornada integral ou
parcial. Ocorrem em espaços institucionais coletivos, não domésticos,
públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e
submetidos a múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle social.
O atendimento é realizado por meio de práticas há também um Convênio
realizado entre entidade pública e privada sem fins lucrativos, com vistas a
descentralizar a execução de programa ou projeto, com duração definida.
Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública repassa
determinado montante de recursos a uma organização privada sem fins
lucrativos, que se compromete a realizar ações constantes do Plano de
Trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos. O
Convênio está disciplinado no art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
estabelece procedimentos e exigências. (CF, art. 208, inciso I).

Este convênio foi formalizado com a Associação Beneficente Coração de Cristo,
uma instituição sem fins lucrativos, com sede na Avenida Recanto das Emas QD 301
Lote 26 A/E- Recanto das Emas/DF CEP: 72.620-200, Fone: (61) 3575-4125, inscrita no
CNPJ nº 15.240.878/0001-71 registrada na junta comercial de Brasília – DF, em 05 de
Julho de 2012. O objetivo deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito
Federal – por meio da SEDF – e as instituições privadas sem fins lucrativos, em
consonância com a legislação em vigência, nacional e local, para o atendimento a
6
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Educação Infantil.
No ano de 2017 foi firmado contrato com a secretaria de educação sob nome
Termo de colaboração. A Lei nº 13.019/2014, denominada de Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil – MROSC, trouxe como inovação instrumentos que
serão utilizados em substituição aos convênios, para disciplinar as parcerias firmadas
entre o poder público e as entidades privadas sem fins lucrativos, caracterizadas como
Organizações da Sociedade Civil – OSC. De acordo com os conceitos descritos na Lei
nº 13.019/14, o Termo de Colaboração diz respeito ao instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSC para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela
administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Portanto, o
Termo de Colaboração deverá ser utilizado para a celebração de parcerias cujos
objetos sejam serviços e atividades condizentes com as políticas públicas já
conhecidas, divulgados nos programas de governo, onde a administração pública
consiga estipular os objetos, as metas, os prazos e mensurar os valores que serão
disponibilizados, bem como os resultados a serem alcançados.
A instituição é bem ampla com uma área construída de 1118,48m², bem
estruturada com ótimas instalações, espaços diversos como parquinho de areia,
anfiteatro, pátio com desenhos no chão, área verde, solário em cada sala de aula,
dentre outros que possibilitam práticas de brincadeiras e recreação com as crianças,
sendo cada qual com seu objetivo pedagógico e planejamento bem elaborado. As cores
são bem distribuídas trazendo calma e despertando curiosidade nas crianças
favorecendo a aprendizagem e contribuindo para um trabalho melhor.

Entrada do CEPI -2017

Entrada do CEPI -2021
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Recebemos a chave do CEPI Flamboyant dia 09 de Agosto de 2017, no mesmo
dia que foi assinado o termo de colaboração nº 194/2017. As atividades pedagógicas
com as crianças iniciaram no dia 28 de Agosto de 2017, oferecendo à comunidade local
o atendimento as crianças do berçário (04 meses) ao maternal II em período integral,
sendo um total de 112 alunos (dados do Plano de Trabalho) que foram matriculados na
CRE de Brazlândia e encaminhados ao CEPI já enturmados.
Ao ser entregue as chaves do prédio do CEPI, o mesmo não pôde ter suas
atividades iniciadas tendo em vista que o mobiliário não havia sido entregue na sua
totalidade. Mesmo assim, a instituição responsável pelo convênio convocou os
porteiros, vigias, professores e a equipe gestora para iniciar suas atividades no dia 09
de Agosto. Neste dia, foram apresentados os espaços do CEPI para a equipe docente,
bem como as orientações pedagógicas para iniciar o trabalho de organização das salas
de aula e receber suas monitoras no dia seguinte, fazendo a separação de equipes
para cada seguimento.
Iniciou-se o trabalho de todos em suas salas e em outros espaços do CEPI, com
a expectativa de chegar os mobiliários e objetos necessários para receber os alunos.
Enfrentamos13 dias de espera pela chegada das crianças, durante este período foram
organizadas oficinas de musicalidade, peças teatrais, histórias, brincadeiras, palestras,
filmes e estudo do currículo buscando uma formação e preparação dos educadores,
focando na ética e nos valores essenciais para uma educação de excelência.
No dia 28 de Agosto (2017), iniciamos as aulas. Todas as professoras estavam
ansiosas

para

aproximadamente

receber
50

as

alunos,

crianças
na

e

na

semana

primeira
seguinte

semana
este

compareceram

número

aumentou

gradativamente. No dia 20 de Setembro houve à primeira reunião de pais e mestres
com alunos dos Berçários I e II para esclarecimentos sobre o funcionamento da escola,
as normas e apresentação da equipe que compõe o corpo de funcionários, foi entregue
a cada responsável a rotina dos berçários e uma lembrancinha com a foto de uma parte
do corpo dos filhos que os pais tinham que reconhecer, ex: foto do olho, da barriga ou
algum sinal e no dia 03 de outubro com os demais seguimentos. As reuniões foram um
sucesso com a participação de quase 100% dos pais de alunos frequentes.
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Reunião de pais remota 2020
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O CEPI oferece o atendimento às crianças em período integral onde a criança
permanece na escola cerca de 10 horas por dia totalizando 50 horas semanais dentro
dos dias letivos do calendário escolar da secretaria de educação e tem como finalidade
o seu bom desenvolvimento, visando um trabalho voltado a socialização, ao cuidar e ao
educar simultaneamente, priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o
intelectual ao social e ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade,
conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos
como principio acentuar infância e reconhecê-la em uma perspectiva de educação para
a cidadania.

Plantio de uma árvore de Flamboyant no quadrado da escadaria 12/09/2017.
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Ao longo do ano de 2019 realizamos diversas atividades juntamente com as
crianças, pais e comunidade tais como: Conselho de Classe, VI Plenarinha, Dia
Temático, Oficinas, Projeto Brincando e Recriando, Jogos Infantis, Atividades
Pedagógicas, Avaliação Nutricional, Momentos culturais com a participação da família,
Formação continuada, Plenária, Semana da criança- Baile a Fantasia, Transição na
Educação Infantil e Avaliação Institucional.
Em 2019 a proposta de enturmação aprovada pela UNIPLAT preveu um
atendimento a 150 crianças (cento e cinquenta crianças) de 0 a 3 anos alterando a
quantidade inicial de 2017 (112). Em 2020 a oferta foi ampliada para 174 crianças com
uma novidade no atendimento aos berçários, passando de 08 para 12 em cada sala.
Em 2021 continuamos com a mesma quantidade de enturmação do ano passado.

Árvore de Flamboyant 01/03/2020

Iniciação da floração- Janeiro 2020
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2.1. Identificação da escola
ATENDIMENTO 2021
Atendimento

Berçário I

Berçário II

Maternal I

Maternal II

FAIXA ETÁRIA

4 meses completos ou a
completar até 31 de março do
ano da matrícula
1 ano completo ou a completar
até 31 de março do ano da
matrícula
2 anos completos ou a
completar até 31 de março do
ano da matrícula
3 anos completos ou a
completar até 31 de março do
ano da matrícula

Total

Nº
Alunos

Nº
Turmas

Nº
Professores

Nº
Monitores

N°
Alunos
PNE

12

1

1

2

0

12

1

1

2

0

66

3

3

6

0

84

4

4

5

1

174

9

9

15

1

COORDENAÇÂO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES PRESENCIAL

30 h

40 h

5 Horas de
Coordenação

5 Horas de
Coordenação

Dia:

Horário:

De segunda a sexta

13h as 14h

Dia:

Horário:

De segunda a sexta

16h as 17h

Momento de Coordenação pedagógica remota realizada nas segundas-feiras às 14h.
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2.2. Caracterização física da escola
Para o funcionamento da instituição e o desenvolvimento das atividades a Escola
dispõe de vários recursos didático-pedagógicos e de pessoal composta por:


01 Sala para a direção;



01 sala para a Secretaria Escolar;



01 sala para a Coordenação Pedagógica;



09 salas de aula, 04 com banheiros individuais e 06 com sala do sono;



01 sala multiuso (videoteca e brinquedoteca);



01 Parque de areia;



01 WC coletivo para aluno (masculino e feminino),



01 WC coletivo para PNES;



01 WC para funcionários;



01 Almoxarifado (pedagógico);



04 depósitos (limpeza, alimentos perecíveis/não perecíveis, lavanderia);



01 Sala de rede;



01 Cozinha;



01 sala para Lactário;



01 Lavanderia;

2.3. Composição da equipe gestora e pedagógica
Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas
com as crianças são contratados segundo profissão e qualificação exigida nas
orientações Pedagógicas do Termo de colaboração e de acordo com as normas de
consolidação das Leis do trabalho (CLT). Atribuições de cada função:

Especificação

Quant.

Diretora

1

Pedagógica

Atribuições

Articular, liderar e executar políticas educacionais, na
qualidade de mediador entre essas e a proposta
13
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pedagógica da instituição educacional, elaborada em
Daliane Rabelo
Coord.

conjunto com a comunidade escolar, entre outras.
1

Pedagógica

Orientar e coordenar a participação docente nas fases de
elaboração, de execução, de implementação e de
avaliação da proposta pedagógica da instituição; articular

Luciana Marques

ações pedagógicas entre professores, equipes de
direção e da CRE, assegurando o fluxo de informações,
entre outras.

Professor(a) 30 h

2

Simone Alves;

Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e
do brincar e interagir nas atividades desenvolvidas na
instituição;

Lilia Ferreira;

planejar

coletivamente,
pedagógico

todo
a

ser

seja
o

individualmente

trabalho

ou

intencionalmente

desenvolvido;

participar

da

elaboração e implementação da proposta Pedagógica e
dos processos de planejamento e avaliação da
instituição.
Professor(a) 40 h

7

Beatriz Pereira;
Keysiane Nayara
Lilia Araujo
Maria Augusta
Patrícia Felipe;
Selles Paim;
Thatielle Marques
Edna gama

Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e
do brincar e interagir nas atividades desenvolvidas na
instituição;

planejar

coletivamente,
pedagógico

todo
a

ser

seja
o

individualmente

trabalho

ou

intencionalmente

desenvolvido;

participar

da

elaboração e implementação da proposta Pedagógica e
dos processos de planejamento e avaliação da
instituição.

Monitor (a)

15

Acompanhar as orientações e executar as atividades

Bianca,

propostas pela direção, pela coordenação e pelo

Cristiane

professor, conhecer e acompanhar, sob orientação do

Débhora Mac;
Jany Raquel;
Helena,
Meire Abreu;
Sarah
Solange Leite;

professor, o planejamento pedagógico.
Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e
cuidar

e

do

desenvolvidas

brincar
na

e

interagir

instituição;

nas

atividades

acompanhar

as
14
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Solange Lima;
Stéphanie de
Passos;
Verônica
Gonçalves;
Viviane Fagundes.

orientações e executar as atividades propostas pela
direção, pela coordenação e pelo (a) professor(a);
conhecer

e

implementar,

sob

orientação

do

professor(a), o planejamento pedagógico; participar de
cursos de formação propostos pela instituição, bem
como

pelos oferecidos pela SEEDF;

auxiliar o

professor em todas as atividades propostas às crianças
Secretário

1

Planejar e executar atividades de escrituração escolar,

Escolar*

de arquivo, de expediente e de atendimento a toda

Heberton de Lima

comunidade escolar em assuntos relativos à sua área
de atuação; planejar e executar atividades de matrícula;
assistir à direção em serviços técnico-administrativos.

Nutricionista

1

Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os
serviços de alimentação e nutrição; elaborar e assinar

Maria

Aparecida

cardápios balanceados e variados, com periodicidade

dos Santos

semanal, de acordo com as necessidades alimentares
das crianças, incluindo alimentos de origem animal,
vegetal e mineral, baseando-se na observação da
aceitação dos alimentos; elaborar cardápios próprios
para cada faixas etária, com especial atenção àquele
destinado ao berçário.

Porteiro (a)

2

Coordenar e orientar a movimentação das crianças,

Francisco Pereira ;

desde o início até o término dos períodos das atividades

Nilton

escolares.

Agente

2

patrimonial

Exercer a vigilância da instituição orientando pessoas
que eventualmente circulem em locais inadequados.

José Ricardo
Atailton Ribeiro
Cozinheiro (a)

1

Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com
orientações do nutricionista, observando as normas de

Caroline

higiene, a data de validade dos gêneros alimentícios;
15
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Mendonça

observar os aspectos dos alimentos antes e depois de
sua preparação, quanto ao cheiro, à cor e ao sabor;
verificar

o

cardápio

do

dia,

selecionar

com

antecedência, os ingredientes necessários e preparar a
alimentação,
nutricional,

observando
para

que

padrões

esteja

de

pronta

qualidade
no

horário

estabelecido e na temperatura adequada;
Aux. Cozinha

2

Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de
trabalho, observando as normas e instruções, para

Rosângela Leite

prevenir acidentes; ajudar a servir a alimentação

Ivonete de Jesus

escolar de acordo com orientações do nutricionista;
receber

e/ou

recolher

louça,

talheres

após

as

refeições;
Serv.Ger

2

Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de

Cons/Limp

salas, pátios, instalações sanitárias, áreas verdes e

Deusimar

demais dependências das entidades e equipamentos

Roselis

sob sua responsabilidade.

Auxiliar

01

Auxiliar

principalmente

gestores

de

finanças,

de

administrativo

logística, de pessoal e da área operacional na

Vanderlon

realização de atividades de controle e emissão de
documentos.

Monitor volante
Mellany

01

Acompanhar as orientações e executar as atividades
propostas pela direção, pela coordenação e pelo
professor, conhecer e acompanhar, sob orientação do
professor, o planejamento pedagógico.
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2.4 Dimensão Financeira

Os recursos repassados ao CEPI são oriundos exclusivamente do poder público
e administrados pelo escritório da ABCC, cabendo a unidade somente solicitar as
demandas internas existentes.

REPASSE
Nº de Alunos
09/03/2021 Atendimento
Atendidos
a
174
08/03/2022 Creche

Per Capita
Mês
803,57

Valor Anual
1.677.854,16

Repasse Total
1.677.854,16

Dentro do plano de trabalho vigente de 09/03/2021 a 08/03/2022 há 3 metas a
serem seguidas, distribuindo um montante mensal de 139.821,18 ficando discriminados
de acordo com as tabelas as baixos:
1- Recursos Humanos:

Diretor(a) Pedagógico(a)

1.2

Coord. Pedagógico(a)

1.3

Professor (a) 30 h

1.4

Professor (a) 40 h

1.5

Monitor (a)

1.6

Secretário(a) Escolar*

1.7

Nutricionista

1.8

Porteiro (a)

1.9

Cozinheiro (a)

1.10

Serv Ger Cons/Limp

1.11

Auxiliar de cozinha

Cronograma de
Execução
Fim
Início

08/03/2022

1.1

Valor

09/03/2021

Especificação

72.588,10
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2-MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO
A EXECUTAR
Especificação

VALOR
MENSAL

2.1

Gêneros alimentícios

2.2

Roupa cama/mesa/banho

2.3

Aquisição de gás/cozinha

2.4

Material de limpeza em geral

2.5

Material de Expediente

2.6

Material segurança /higiene/trabalho

2.7

Material reparo / manutenção / equipamento

2.8

Material para reparos/ manutenção da Unidade
de Atendimento

2.9

Utensílios para cozinha

2.10

Combustível/ lubrificante automotivo

2.11

Mat Didático Pedagógico

2.12

Brinquedos Pedagógicos

2.13

Material/Higiene da criança

2.14

Uniforme das crianças

2.15

Aquisição de colchonetes

2.16

Livros técnicos/ literatura infantil

29.674,75

Total (Meta 2 )

29.674,75

VALOR ANUAL

VALOR POR
PERÍODO

356.097,00

356.097,00

356.097,00

356.097,00

3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
A EXECUTAR

3- Serviços de Terceiros - Pessoa
Física ou Jurídica

Especificação
3.1

Transporte crianças/fins
pedagógicos e culturais

3.2

Pag serv manutenção móvel/imóvel

3.3

Pag. de água/esgoto

3.4

Pagamento de luz

3.5

Pag tel.fixo/internet/celular

3.6

Serviços Contabilidade

3.7

Lei da Aprendizagem

3.8

Agente Segur. Patrim/ Vigia

3.9

Auditoria

VALOR MENSAL

VALOR ANUAL

VALOR POR
PERIODO

14.000,00

168.000,00

168.000,00

14.000,00

168.000,00

168.000,00

139.821,18

1.677.854,16

3.10 Assessoria Jurídica

Total (Meta 3)
Total Geral Período 02/2020 a 02/2022 (Meta
1 +2 + 3)

1.677.854,16
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A aferição dos cumprimentos das metas é de responsabilidade da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, do Gestor Pedagógico e Gestor Financeiro, por meio de
acompanhamento "in loco", orientações, reuniões, análise de documentos, e demais
ações que contribuam para o bom desempenho da parceria.
Documentos utilizados:
1) Relatórios de acompanhamento pedagógico;
2) Relatórios de acompanhamento financeiro;
3) Relatórios emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

3.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
O Centro de Educação de Primeira Infância Flamboyant está localizado em

espaço público na Área Especial 01, Setor Sul Brazlândia, administrada pela
Associação Beneficente Coração de Cristo, sem fins lucrativos. Funciona, quando está
em atendimento presencial, em período integral respeitando as normas propostas no
Currículo em Movimento, visando o desenvolvimento integral da criança nas suas
diversas áreas, atendendo a faixa etária de 0 a 3 anos. Flamboyant, em 2021 atende à
174 crianças da comunidade de Brazlândia, de 04 (meses) a 3 (três) anos e 11 meses
no módulo creche, distribuídas em 09 turmas, compreendendo a primeira etapa da
educação básica, em jornada integral de 10 horas relógio, no horário de 7hs 30min às
17hs 30min de segunda a sexta-feira.

ESPECIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO REMOTO ATUALIZADO
BERÇARIO I- 12 ALUNOS
PLATAFORMA
12

IMPRESSA
0

WHATSSAP
0

NENHUMA MODALIDADE
0

BERÇARIO II- 12 ALUNOS
PLATAFORMA
IMPRESSA
11
0

WHATSSAP
1

NENHUMA MODALIDADE
0
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MATERNAL I A- 22 ALUNOS
PLATAFORMA
IMPRESSA
15
0

WHATSSAP
07

NENHUMA MODALIDADE
0

MATERNAL I B-22 ALUNOS
PLATAFORMA
IMPRESSA
14
3

WHATSSAP
4

NENHUMA MODALIDADE
00

MATERNAL I C -22 ALUNOS
PLATAFORMA
IMPRESSA
8
0

WHATSSAP
04

NENHUMA MODALIDADE
0

MATERNAL II A-22 ALUNOS
PLATAFORMA
IMPRESSA
10
06

WHATSSAP
06

NENHUMA MODALIDADE
00

MATERNAL II B-24 ALUNOS
PLATAFORMA
IMPRESSA
13
10

WHATSSAP
1

NENHUMA MODALIDADE
0

IMPRESSA
00

WHATSSAP
05

NENHUMA MODALIDADE
0

MATERNAL II D-14 ALUNOS
PLATAFORMA
IMPRESSA
07
02

WHATSSAP
05

NENHUMA MODALIDADE
0

MATERNAL IIC-24 ALUNOS

PLATAFORMA
19

Para analisar a real situação das crianças foi aplicado um questionário
socioeconômico no google forms com perguntas chaves para entender como as
famílias estão enfrentando esse momento de pandemia e como está sendo o
acompanhamento com as atividades das crianças.
LINK ENVIADO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqhSvyj3w9ccb11BphNjOjBMJrPPd
RsTtec87AoGE67rbiVw/viewform?usp=sf_link
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4.

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

democrático dentro de uma sociedade contemporânea, cujas aprendizagens decorrem
das brincadeiras intencionalmente planejadas, que atuam possibilitando as crianças,
desde pequenas, discutir questões a partir da escuta sensível na rodinha de
socialização, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico. Inserido neste
contexto, o CEPI Flamboyant tem como função social atuar solidária e efetivamente
para o desenvolvimento integral das crianças, e por sua vez, da sociedade, por meio da
geração e comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos, na
busca da verdade, oferecendo um ensino que promova mesmo que inicialmente
transformação da realidade. O CEPI proporciona um ambiente propício a riqueza de
experiências nos

aspectos cognitivos,

social e afetivo;

onde

priorizamos

o

desenvolvimento das capacidades expressivas, corporais, cognitivas e sociais,
explorando os diferentes espaços e materiais, por meio de jogos, brincadeiras, danças,
atividades lúdicas e outras práticas sociais. As atividades visam a formação pessoal e
social do educando, bem como ao seu conhecimento de mundo.
Para Duarte (2003) assim como para Saviani (1997) o trabalho educativo produz
nos indivíduos a humanidade, alcançando sua finalidade quando os indivíduos se
apropriam dos elementos culturais necessários a sua humanização. Pensando nisso, o
CEPI busca de forma contextualizada e interdisciplinar os conteúdos a serem
trabalhados, favorecendo o crescimento integral do aluno em uma ação pedagógica que
não se interessa pela aprendizagem de conteúdos tão somente, mas pela construção
da pessoa com valores (honestidade, respeito, amor, amizade, ética, solidariedade,
comprometimento, gratidão, bondade, senso crítico, acolhimento e tolerância), e pela sua
pluralidade. Mészáros (2005) salienta que a educação deve qualificar para a vida, e não
para o mercado, como está impregnada na ideologia capitalista, como mercadoria, um
negócio. Para ele a crise educacional não resulta apenas da modificação política dos
processos educacionais, mas da reprodução da estrutura dos valores que perpetuam a
ideologia da sociedade mercantil.
Segundo Kuhn (p. 08) para o exercício dessa incumbência a escola precisa
assegurar a realização de atividades que possuem relação com todos os aspectos que
21
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envolvem a tarefa maior da escola: a qualidade em educação. Tendo como objetivo o
processo de ensino e aprendizagem e na realização de atividades que não possuem
uma relação direta com o processo educativo, mas concorrem para torná-lo efetivo,
propiciando as condições básicas para que ele se realize.
Neste sentido o intuito é contribuir para formação inicial de cidadãos críticos,
reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, compreendendo seu
papel social no mundo.

Amostra de aulas remotas
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5.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Os profissionais que atuam diretamente nas práticas pedagógicas de Flamboyant

norteiam-se nos princípios da democratização do ensino, na relação comunidadeescola, qualidade do ensino, valorização do profissional, gestão democrática e na
autonomia. Estes mesmos princípios, ampliam o relacionamento entre escola e
comunidade escolar, objetivando à observância a um sistema mais amplo e complexo.
De acordo com (CURRÍCULO EM MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014,
p. 29), o trabalho educativo na educação infantil assenta-se sobre estes princípios:

Éticos

Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e ás
diferentes culturas, identidades e singularidades.

Políticos

Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade
e do respeito á democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura,
é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que
estabelecem com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das
múltiplas linguagens.

Estéticos Referem- se á valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e
da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.
Quando analisados percebemos que não há como caracterizar de forma
independente estes princípios, uma vez que um depende do outro, andando
interligados, assim se completam e se misturam mesmo que cada um tenha um
significado ou determinação, ficando inerente sua compreensão fragmentada.
6.

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
Objetivo Geral
Proporcionar aos educandos uma instituição educacional que estabeleça-se

como um lugar de direitos e deveres, que contemple e priorize as particularidades dos,
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promover o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos físicos, psicológicos,
Intelectual e social.

Objetivos Específicos


Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação
ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da
criança;



Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal,
plástica, dramática e musical;



Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde
e bem-estar;



Incentivar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais,
que alarguem seus padrões de referência e de identidades do diálogo e
reconhecimento de diversidade;



Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade humana, assim como o não desperdício dos
recursos naturais.

7. CONCEPÇÕES
PEDAGÓGICAS

TEÓRICAS

QUE

FUNDAMENTAM

AS

PRÁTICAS

A Pedagogia Histórico-Crítica, Psicologia Histórico-Cultural e o Currículo em
Movimento módulo E.I balizam as práticas pedagógicas adotada no CEPI Flamboyant,
assentando-se sobre o “método dialético”, onde acredita-se que a aplicação desse
instrumental metodológico na escola possibilitará aos educadores a apreensão dos
fenômenos humanos e sociais na sua concreticidade, ou seja, na sua verdadeira forma
de existir e se manifestar. De posse desse instrumento de análise, o educador poderá
compreender de forma concreta os seus alunos, reconhecendo-os como síntese de
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múltiplas determinações biológicas, históricas e sociais, superando, desta forma, as
visões neutralizantes e positivistas acerca da criança.
Segundo Martins (2004), referenciando-se na teoria da atividade de Leontiev, o
homem, como indivíduo, nasce dotado de necessidades elementares (biológicas), as
quais são inicialmente satisfeitas pelas ações de outras pessoas. À medida que o
indivíduo começa a agir no mundo, são estabelecidos vínculos cada vez mais
dinâmicos entre as necessidades e os objetos que a elas atendem e, nesse processo,
os objetos responsáveis pelo atendimento das necessidades do sujeito precisam ser
por ele descobertos, tornando-se assim, motivo, ou seja, função estimuladora e
orientadora da sua atividade. Com isso podemos compreender que em cada momento
de sua existência o ser humano se relaciona com a realidade (relação criança e o
mundo), o elemento decisivo para explicar o desenvolvimento psíquico infantil é a
relação criança-sociedade. As condições históricas concretas, o lugar que a criança
ocupa no sistema de relações sociais, suas condições de vida e educação, são
determinantes para que possamos compreender o desenvolvimento psíquico como
fenômeno historicamente situado.
A teoria vigotskiana possibilita um fértil e necessário fundamento teórico e
metodológico para o educador, sobretudo por criar condições para uma melhor
compreensão e valorização do trabalho educativo (da transmissão do saber) no
processo de desenvolvimento dos sujeitos. As reflexões sobre a zona de
desenvolvimento imediato (e seus desdobramentos na escola) possibilitam pensar no
quanto os educandos, se submetidos a um trabalho educativo de qualidade, múltiplo e
desafiador, poderão desenvolver inúmeras potencialidades e avançar sobremaneira no
seu desenvolvimento. Acreditamos muito na relação professor-aluno e aluno-aluno e
Vigosky traz isso com a Zona de desenvolvimento onde tem sido amplamente
apropriado em práticas educativas, sobretudo no campo do planejamento de estratégias
de ensino, com ênfase em interações que os professores estabelecem com seus alunos
em sala de aula, e no campo da avaliação de aprendizagem, com implicações que
merecem ser destacadas.
Convergente a esta determinação a psicologia histórico-critica é um elemento
fundamental na educação escolar, apresentando-se como emancipação humana, pois
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quando entendemos o ser humano podemos compreender seu processo histórico e
social.
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Segundo Barbosa (2006) todas as rotinas que fazem parte da vida escolar da
criança são conhecimentos interdisciplinares que precisam ser problematizados e
orientados por todos os profissionais das instituições escolares. Partindo deste principio
o CEPI Flamboyant adota quadro de rotinas diárias que servem de orientação aos
profissionais de sala (professor e monitor), exercendo papel fundamental, uma fez que
organizam o dia-a-dia das crianças com ações intencionalmente planejadas.

Rotina dos Berçários em trabalho presencial
7h30

14h

Chegada

8h

Lanche Matinal

8h30 às 10h

Banho
de
sol,
brinquedos,
estimulações (atividades dirigidas),
troca de fralda (se necessário).

14h30

15h

9h30

Mamadeira

16h30

10h30

Banho

17h

11h

Almoço

17h30

12h

Higiene bucal e sono

Atividades Lúdicas

Lanche

Banho e troca de fralda

Jantar

Higienização
Saída

OBS: O banho e a troca de fraldas são feitos além do horário estipulado, quantas vezes for necessário
para manter a criança limpa.

Rotina diária Maternal I e II em trabalho presencial
7h30

Chegada e acolhida

14h

Atividades lúdicas
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8h

Café da manhã

14h30

8h30 às9h30

Rodinha (socialização)

15h

9h30 às 9h45

Higienização das mãos e Lanche

9h45 às 10h15

Brinquedos e brincadeiras na área
de sol, músicas.

Almoço

12h

Higiene bucal e sono

Atividades Lúdicas

15h40

Banho

16h30

Jantar

10h15 às 11h30 Atividade pedagógica dirigida

11h

Lanche

17h

17h30

Higienização bucal

Saída

Os planejamentos dos professores são entregue à coordenação uma vez por
semana (Quinta-feira) para analise e acompanhamento das atividades desenvolvidas
em sala de aula. (MODELOS NOS ANEXOS 1)
Na educação infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas no dia
letivo constituído de 10 (dez) horas relógio, de atividades, totalizando 50 horas
semanais. Os alunos dos berçários e maternais matriculados no período integral
dividirão a rotina da sala de aula com atividades diversificadas no horário oposto ou não
da aula como:
Horário do Pula - Pula
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Berçário IIA
14h ás 14h30

Maternal IA
15h as 15h30

Berçário IA

Maternal II A
15h as 15h30

Maternal IC
15h as 15h30

Berçário IIB
14h30 ás 15h

Maternal IB
15h30 as 16h

Maternal II B
15h30 as 16h

Maternal ID
15h30 as 16h

Quinta

Sexta

14h ás 14h30

Horário da Videoteca
Segunda

Terça

Quarta
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Maternal I A
10h às 10h30

Maternal I C
10h às 10h30

Maternal II A
10h às 10h30

Berçário IIA
9h às 9h30

Maternal I B
10h30 às 11h

Maternal I D
10h30 às 11h

Maternal II B
10h30 às 11h

Berçário II B
9h30 às 10h

Berçário IA
9h às 9h30

Horário do Parque de areia.
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Berçário IA

Berçário IIA
9h às 09h30

Maternal IA
9h às 09h30

Maternal I C
9h às 09h30

Maternal IIA
9h às 09h30

Berçário II B
9h30 às 10h

Maternal IB
9h30 às 10h

Maternal I D
9h30 às 10h

Maternal IIB
9h30 às 10h

08h às 08h40

A Escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em
momentos diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do
desenvolvimento é realizado de forma individual, por meio de intervenções pedagógicas
com a coordenação, com apoio dos pais e também com orientações específicas aos
alunos que apresentam algum tipo de dificuldade. Contamos com a colaboração da
Regional de Ensino por intermédio dos gestores (pedagógico e financeiro), os quais
colaboram ativamente com a qualificação do trabalho pedagógico.
9.

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO

PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM.
Na educação infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação
sistemática, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas crianças) sem o
objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental.
No CEPI Flamboyant adotamos como processo avaliativo um caráter formativo,
em que possui em seus aspectos, elementos de identificação e diagnóstico. Com isso
não admitimos a concepção classificatória de avaliação.
A escola entende que as práticas avaliativas na educação infantil é
compreendida de forma dinâmica e ao longo do processo, se apresentando como uma
analise do trabalho escolar, no qual são verificados o alcance dos objetivos traçados no
planejamento, com fins de reorientar o trabalho desenvolvido.
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De acordo com (CURRÍCULO EM MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014,
p. 75).
A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do
desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de
sua comparação com os pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a
construção do pensamento, do conhecimento, o desenvolvimento da criança
bem como suas necessidades e interesses, guias primordiais do planejamento
e das práticas pedagógicas.

Segundo Esteban (2003) reafirmando a ideia, já defendida por Scriven (1967),
sobre a avaliação como uma orientação das propostas pedagógicas, quando aborda a
função da avaliação formativa, afirmando que neste tipo de avaliação, o professor deve
ter como objetivo, analisar os resultados obtidos, para orientar o planejamento de suas
ações. Essa postura de utilizar os resultados da avaliação para planejar as aulas,
contribui para a construção da identidade do professor, como um profissional que
reflete, a partir de suas práticas e, assim, constrói conhecimentos durante sua prática.
Portanto a avaliação formativa possui, também, como função, a característica de ser
fonte para a construção do conhecimento do professor na prática, (García, 2002).
O processo educativo da criança é marcado pela internalização de valores,
crenças, normas e representações sociais dominantes que contribuem com o processo
de formação corporal, cultural, psicológica e social, e assim, para a realização e
envolvimento dos sujeitos em suas futuras atividades produtivas e sociais. A educação
infantil possui duas dimensões: a de cuidar e a de educar, que devem ser consideradas
como essenciais e importantes nas propostas pedagógicas voltadas para essa faixa
etária, sendo necessário ressaltar que o cuidar compreende os cuidados básicos com a
alimentação, a higiene e o vestuário. E além do cuidar é necessário o educar a criança,
colocando-a como indivíduo que possui o direito de se apropriar do conhecimento e
começar a se preparar para o processo de alfabetização.

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA
As práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da educação
infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Neste
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sentido, a SEEDF agrega o eixo integrador do currículo da Educação Infantil a junção
de elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas:
educar e cuidar, brincar e interagir.
A organização curricular do CEPI Flamboyant atende ao currículo em movimento
da SEEDF, é adotado os temas transversais (Educação para a diversidade, cidadania e
educação em e para os direitos humanos, Educação para a Sustentabilidade), pois, tais
eixos possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes referenciais de leitura do
mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes
específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da educação básica. Os conteúdos passam
a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referências
para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores (as) e estudantes, de
forma interdisciplinar, integrada e contextualizada englobando os campos de
experiências:
 O Eu, o outro e Nós;
 Corpo, gestos e movimento;
 Sons, cores e formas;
 Escuta, fala, pensamento e imaginação;
 Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações;

Os conteúdos são divididos por tópicos bimestrais, onde são apresentados ao corpo
docente e desenvolvidos no planejamento através dos exemplares distribuídos.
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
GESTÃO PEDAGÓGIA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Assegurar
Instituição

METAS

na •

AÇÕES
Garantir •

a através

Palestras

tarefas

e

disciplina,
executando

todos

DAS AÇÕES

S

e • Processual e •

e .

os informação vrtual

da participantes do •
processo

RESPONSÁVEI

do reuniões para a contínua

organização da espaço escolar e formação
distribuição das de

AVALIAÇÃO

CRONOGRAMA
Direção,

e • Médio, curto e longo prazo.

Coordenação
Pedagógica,e
Professores

Avaliação

de Institucional

as educação

políticas

qualidades

educacionais,

conhecimento

no

com o apoio da como forma de
comunidade
através

ferramenta para
de a

vida

do
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reuniões.

educando.
GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AVALIAÇÃO
DAS

AÇÕES

RESPONSÁVEI
S

CRONOGRAMA

AÇÕES
•

Elaborar

executar
proposta

e •

Fazer

da • Reunião geral • Processual e •Gestores,

a escola um lugar para
democrático

pedagógica com considerando

monitores

e

comunidade

todas

envolvidos

participações e para

Contribuindo

gerando

to

sugestões,

as contribuindo

e

escolar
a

construção

para uma ação comprometimen

professores,

esclarecimento

todos

articulada.

contínua.

• Médio e curto prazo.

da

PP participação

e no

programa

crescimento,

nacional

valorizando

segurança

ideias e projetos alimentar

de

e
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de

modo

que nutricional.

todos passem a
ser co-gestores.
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GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO

RESPONSÁVEI

DAS

S

CRONOGRAMA

AÇÕES
• Ampliar o olhar •Através
por

meio

do comunicação

diálogo

manter

refletindo

em inclusão

todas

ampliando

abordadas

Reuniões, •Processual

atividades
a recreativas

contínua
de

de integração entre

as ideias

sugestões

comunidade
o escola

e

e • Professores e • Médio e Longo prazo.
agentes
educacionais
comprometidos
com o trabalho
pedagógico.

e conhecimento e

promovendo
interação

da •

não deixando a

entre importância
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os

envolvidos individual

no processo de apresentada por
educação

cada área.
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GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
•Acompanhar,
sistematizando
dividindo

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO DAS

CRONOGRAMA

AÇÕES
•

Observar

e

e participar,
as acompanhando

finanças de acordo utilização

•Assessorar

na •

aplicação

de contínua

Processual

e •

Escritório

e • Longo prazo

contador

a recursos,
dos controlando entrada

com

as recursos, definindo e saída financeira.

necessidades

da prioridades

escola.

RESPONSÁVEIS

e

atendendo a todas
as

áreas

e

demandas.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
•

Acompanhar

adaptação
recursos

METAS

infraestrutura

a •

Trabalhar
em

para •

Adequação

de •

bom recursos

da estado a estrutura financeiros

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

Processual

e • Diretor

• Longo prazo.

contínua
para

física e material em alimentação,

necessários

ao que

funcionamento

do financeiros

CEPI.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

dos manter
e

AÇÕES

os

recursos higiene da criança,
sejam materiais

socializados, sendo pedagógicos
discutida
aplicação.

e

sua melhoria do espaço
físico.
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO
A nossa Proposta Pedagógica foi elaborada por toda nossa equipe Flamboyant e será avaliado mediante o resultado
das ações propostas visando o desenvolvimento das aprendizagens, a qualidade e excelência de um trabalho feito em equipe
e embasado nos aspectos éticos e morais, culturais e sociais levando em conta a trajetória da comunidade escolar, não só
para garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, como também para cumprir o seu compromisso com a
sociedade.
Esta avaliação é considerada como uma atividade de vital importância no desencadear do processo de ensinoaprendizagem. Orientando seus profissionais no sentido de buscar uma total interação entre toda a comunidade escolar,
descobrindo informações necessárias para a busca constante pela melhoria na educação prestada no decorrer do ano letivo.
A avaliação do Projeto Político Pedagógico será realizada nas reuniões pedagógicas e administrativas, com questionário
subjetivo e anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos positivos e negativos na prestação de serviços
educacionais de qualidade física e pessoal. A avaliação é um processo diário, no que tange a captação de subsídios para a
melhoria da qualidade da educação.
Posteriormente, esses questionários são analisados pela direção e pela mantenedora, que ponderam e trazem para
reuniões as estratégias de mudanças e pautas para melhorar os atendimentos de forma imediata ou em longo prazo.
A Proposta Pedagógica consta também construções coletivas para aprimoramento do trabalho almejado, cujo cerne
está na organização do espaço-tempo e desenvolvimento de ações pedagógicas relatados em forma de apêndices com os
seguintes temas; apêndice (A) “plano de ação de desenvolvimento” que apresenta objetivos metas e ações de gestão;
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apêndice (B) “Projetos específicos” que retratam sobre a importância de se trabalhar eixos e temas diversificados retirados do
meio social dos alunos, assim como a necessidade dos mesmos; apêndice (C) “Organização do trabalho pedagógico” que
discorre sobre a importância do planejamento pedagógicos dos professores na coordenação. Todos os apêndices serão
aprimorados no ano de 2021.
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APÊNDICES
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13. PROJETOS ESPECIFICOS

PROJETOS

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

a) Estimular a criança • Brincadeiras
a perceber a si e o


PROJETO
ADAPTAÇÃO
VIRTUAL

outro dando a

• Dinâmicas

devida importância • histórias de valores
nas igualdades e

• músicas

diferenças
estabelecidas no
seu mundo;
b) Ampliar os

• autorretrato,
• pinturas,

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO
Feita diariamente

Beatriz Pereira;
Edna gama;
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Lilia Ferreira;
Keysiane Nayara;

observando a
participação,
envolvimento e o
aprendizado

Patrícia Dionisio

conquistado no

Simone Alves

decorrer das

Selles Paim

atividades pelos
educando.

• práticas de higiene

conceitos sobre
família, escola,

• alimentação saudável
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regras de
convivência já
adquiridos por eles
e valores.
c) Promover o
interesse em
praticar hábitos de
higiene e
alimentação
saudáveis.
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AÇÃO

SEMANA

OBJETIVOS

DISTRITAL



DE
CONSCIENTIZAÇÃO E
PROMOÇÃO

DA

EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

AOS

ALUNOS

COM

NECESSIDADE
EDUCACIONAIS
ESPECIAIS

(LEI

DISTRITAL

Nº

5.714/2016)



Possibilitar a
criança o
reconhecimento e
valorização da
diversidade
vivenciando
situações diferentes
de construir
conhecimentos e
conviver com novas
formas de
comunicação.
Oportunizar o
desenvolvimento
integral da criança,
quanto aos
aspectos: físico,
psicológicos,

PRINCIPAIS AÇÕES






assistir o vídeo
apresentando
alguns tipos de
deficiências
físicas;
Reforçar com a
criança sobre o
respeito e
inclusão
dessas
pessoas e a
importância de
ajudar;

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO


Beatriz Pereira;
Edna gama;
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Lilia Ferreira;
Keysiane Nayara;

Observação
constante do
comportamento
das crianças na
realização das
atividades.

Patrícia Dionisio
Simone Alves
Selles Paim

Desenho
usando os
dedos dos
pés;.
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intelectual e social.


Combater o bullying
nas diversas
situações.

44

Centro de educação Primeira Infância
CEPI - Flamboyant
Área Especial 01 Sul Brazlândia – DF
E-mail: flamboyantbraz@gmail.com Telefone: (61) 3081 - 5118

PROJETOS

OBJETIVOS


SEMANA
EDUCAÇÃO

DE
PARA

VIDA (LEI FEDERAL
Nº11.998/2009)




Possibilitar
oportunidade
para formação de
atitudes,
aquisição e
vivência de
valores positivos.
Repensar e
avaliar as
atitudes diárias e
a suas
consequências
no meio
ambiente em que
vivemos.
Estimular novos
hábitos com
relação à
utilização de

PRINCIPAIS AÇÕES






Vídeos falando
sobre o tema da
semana que é
PAZ . Em
seguida assistir o
vídeo da história:
O livro da PAZ.
https://www.yout
ube.com/watch?v
=2oHcuhAFR5Y

Conversa com a
criança sobre a
paz, que
devemos tratar o
nosso próximo
com amor, cuidar

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO


Beatriz Pereira;
Edna gama;
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Lilia Ferreira;
Keysiane Nayara;
Patrícia Dionisio
Simone Alves
Selles Paim

Durante o
desenvolvimento
do projeto serão
considerados
todos os
trabalhos
desenvolvidos
pelas crianças,
bem como suas
capacidades e
habilidades
demonstradas na
construção e
execução das
atividades
propostas.
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recursos
naturais.

da mamãe do
papai do
irmãozinho e de
todas as pessoas
que vive em
nosso mundo.


O que significa
paz pra você?
Você gosta de
compartilhar
seus brinquedos
com o próximo?
De qual forma
podemos
transmitir a paz.



Como atividade
proposta, a
criança vai
procurar de
jornais ou
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revistas alguma
imagem que
transmite paz,
caso não tenha
revista pode tirar
uma foto da
criança
realizando
alguma atitude
de paz como
exemplo (
abraçar os pais,
ajudar o
próximo...).
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PROJETOS

AÇÃO- DIVERSIDADE
CULTURAL
E
CONSCIÊNCIA
NEGRA( LEI
FEDERAL Nº
10.639/2003)

OBJETIVOS

PRINCIPAIS
AÇÕES

•Trabalhar a
diversidade no
cotidiano da educação
infantil.

•Brincadeiras;

• Valorizar as
diferentes etnias e
gêneros, assim como
pessoas com
necessidades
especiais.

• Literatura infantil;

• Dinamicas;
• Vídeos;

• Apresentações
teatrais virtuais;

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

Beatriz Pereira;
Edna gama;
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Lilia Ferreira;
Keysiane Nayara;

AVALIAÇÃO
DO PROJETO E
NO PROJETO
• Será continuo e
processual, analisando
a participação e
interação do educando.

Patrícia Dionisio
Simone Alves
Selles Paim

• Trabalhar
comportamentos e
atitudes visando uma
convivência sadia e
prazerosa.
•Observar situações
que levam ao
preconceito no
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cotidiano escolar,
enfatizando a
importância do respeito
à diversidade.
• Resgatar
brincadeiras, cantigas
de rodas, musica
regionais, lendas,
parlendas, e comidas
típicas.
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PROJETOS

SAÚDE E

NUTRIÇÃO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO
DO PROJETO E
NO PROJETO

Explicar o que são

Vídeos explicativos

Será por meio de

microrganismo, seus

sobre microrganismo

fotografias das

benefícios à saúde,

feito por audiovisual,

explicar o conceito de

teatro explicando sobre

higiene, introduzir o

microrganismo

conceito de higiene

benéfico e maléfico,

Beatriz Pereira;
Edna gama;
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Lilia Ferreira;
Keysiane Nayara;

pessoal, do ambiente e

onde estão? Como

Patrícia Dionisio

dos alimentos.

evitar os maléficos-

Simone Alves

higiene, usar tinta

Selles Paim

atividades
desenvolvidas e
exposto em um mural

guache para fazer a
representação do
microrganismo e
explicar a técnica de

Nutricionista

como lavar as mãos,
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antebraço usando
antisséptico, papel
toalha e como fazer o
descarte desse
material usado.

AÇÕES

OBJETIVOS




COMBATE

AO

ABUSO

E

EXPLORAÇÃO
SEXUAL
INFANTIL

todo



Representar, por
meio do grafismo
(desenho), as
histórias ouvidas.
Relatar
experiências e
fatos
acontecidos,

PRINCIPAIS AÇÕES

A professora, irá
começar a aula com um
vídeo explicativo,
falando o que iremos
estudar, o tema
abordado será: Abuso
Sexual e apresentar
uma música.

PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

Beatriz Pereira;
Edna gama;
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Lilia Ferreira;
Keysiane Nayara;

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

Será por meio de
fotografias das
atividades
desenvolvidas e
exposto em um mural

Patrícia Dionisio
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lugar

histórias ouvidas,
filmes ou peças
teatrais
assistidos etc.

Conversar com a
criança sobre o vídeo
apresentado,
questionando para ver
se o mesmo conseguiu
compreender o tema
abordado; explicar um
pouco mais sobre o
tema;

Simone Alves
Selles Paim

Como proposta de
atividade, desenharmos
o símbolo da campanha
de combate ao abuso e
exploração sexual de
crianças e
adolescentes, que é
representada por uma
flor, pintar as pétalas de
amarelo e o miolo
laranja.
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AÇÕES

OBJETIVOS


SEMANA

DA

CONSCIENTIZAÇÃO
DO

USO

SUSTENTÁVEL

DA

ÁGUA (LEI DISTRITAL
Nº

5.243

2012/2013)

DE

15/

Valorizar a água
como fonte de
vida,
reconhecendo
seu ciclo na
natureza e sua
relação com a
vida, e
compreendendo
que suas
atitudes serão
importantes para
a preservação do
meio ambiente,
valorizando a
preservação da
água com bem

PRINCIPAIS AÇÕES






PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

Vídeo: “A
importância da
água para o meio Beatriz Pereira;
Edna gama;
ambiente”.
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Apresentação de
Lilia Ferreira;
um musical
Keysiane Nayara;
teatral.
Patrícia Dionisio
Rodas de
Simone Alves
conversa virtual
Selles Paim



Exposição e
apreciação das
obras de artes



Confecção do
mosquito Zica

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO


Durante o
desenvolviment
o do projeto
serão
considerados
todos os
trabalhos
desenvolvidos
pelas crianças,
bem como suas
capacidades e
habilidades
demonstradas
na construção e
execução das
atividades
propostas.
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precioso da
natureza.


Conscientizar as
crianças para
que possam
perceber que a
água não
desperdiçada
nem poluída.



Mobilizar os
alunos para
desenvolverem
ações
pertinentes à
preservação da
água.

Vírus.
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AÇÕES

OBJETIVOS


valorização de

PRINCIPAIS AÇÕES



atitudes para a

áreas verdes

históricos e

cinema: com

patrimônio

vídeos sobre a

Beatriz Pereira;
Edna gama;
Maria Augusta
Lilia Araujo;
Lilia Ferreira;
Keysiane Nayara;

construção de

Patrícia Dionisio

Brasília.

Simone Alves

espaços públicos



DIA DO PATRIMÔNIO
CULTURAL
DISTRITAL
5.080/2013)

(LEI
Nº

Conhecimento,

Mostra de

Selles Paim

reconhecimento
e valorização da



AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

Preservação da

manutenção dos



PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

Exposição virtual

historia, das

das atividade

formas de

desenvolvidas

expressão e do

pelas crianças.

Avaliação será
contínua, através da
observação diária da
criança, no
desempenho de suas
atividades, no
desenvolvimento da
atenção, interesse
assimilação e
aprendizagem.

patrimônio
cultural local e de
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outros grupos



sociais.


crianças para
uma passeata

Participação na

quando estiver

celebração da

presencial

datas
comemorativas,

Mobilizar as



Fortalecer os

associando a

direitos da

historias e

criança.

tradições.

56

Centro de educação Primeira Infância
CEPI - Flamboyant
Área Especial 01 Sul Brazlândia – DF
E-mail: flamboyantbraz@gmail.com Telefone: (61) 3081 - 5118

14. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
CRONOGRAM
A

FEVEREIRO

MARÇO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

Promover
esclarecimento
sobre normas da
escola e
organização do
trabalho
pedagógico anual,
semanas de
adaptação
e da semana da
educação
inclusiva;
Organizar dia
letivo temático
“apresentação da
PP comunidade
escolar”
Promover
formação e
capacitação de
funcionários;

Momento de esclarecimento de
normas internas e calendário
escolar.
Elaboração de cronograma para
a semana de adaptação e
educação inclusiva Dinâmica,
Informes e planejamento das
atividades vespertina e
organização para a reunião de
pais e mestres.

Dinâmica e confecção de
lembrancinha para o dia da
mulher
organização da semana do uso

PARCERIAS
EVOLVIDAS
NAS AÇÕES
Equipe gestora
Sedf

Projeto escola
Coordenação

PÚBLICO

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Coordenador,
Professores e
monitores e
alunos

Semanalmente
abrindo
espaço para fala
dos
professores nas
coordenações:
pontos positivos e
negativos.
Diariamente por
meio da observação
com registro pela
coordenação.

Coordenador,
Professores e
monitores e
alunos

Semanalmente
abrindo
espaço para fala
dos
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ABRIL

Trabalhar o uso
sustentável da
água;
informes sobre
Diário de classe
Datas
comemorativas;

suste tavel da água
Estimular a criação de
ferramentas e recursos a serem
trabalhados no período
vespertino com as crianças
estimulando a brincadeira
Formação: A importância de
brincadeiras e jogos na
educação infantil.
Informes, revisão dos eixos
norteadores e princípios
basilares da Educação Infantil.
Estudo Orientações
Pedagógicas.

intermediaria
CRE

Promover
formação aos
profissionais da
educação infantil.
Apresentar a
proposta
curricular
Discussão sobre
a PP
Datas
comemorativas:

Planejamento semanal das
datas comemorativas e
organização de recursos
necessários.
Coordenação pedagógica/
Planos de aula e diário de
classe e vespertino.
Formação continuada para os
profissionais da Educação
Infantil
Estruturação e construção do

Equipe gestora

professores nas
coordenações:
pontos positivos e
negativos.
Diariamente por
meio da observação
com registro pela
coordenação.

Professoras,
Monitoras e
alunos.

Semanalmente por
meio da observação
e discussões
avaliativas
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MAIO

JUNHO

páscoa; dia do
índio ; aniversario
de Brasília

projeto político pedagógico
durante o horário de
coordenação

Propor ações
para Plenarinha
Portfólio
Fichas avaliativas
Ações para
semana da
educação para a
vida
Reformulação do
planejamento de
aula
Organizar a
culminância da
vII Plenarinha
etapa local;
Montar
planejamento de
estratégias para
2º semestre;
Analizar relatório
individual do
aluno;

Inicio das ações para a
plenarinha
Organização da estrutura do
Portfólio e forma de entrega nas
reuniões semestrais.
Entrega e esclarecimentos sobre
as fichas avaliativas
Planejamento semanal da
educação para a vida e recursos
utilizados.

Professoras,
Monitoras e
alunos.

Registro das
principais
dificuldades
apresentadas e
avaliação individual
do modelo de
planejamento de
aula alterado.

Montagem de murais, exposição
de brinquedos, apresentações
teatrais,
Sugestão de atividades, temas e
conteúdos;
Fechamento de R-DIA e
assinaturas;

Professoras,
Monitoras e
alunos.

Será entregue a
comunidade escolar
na culminância da
plenarinha ficha de
avaliação do evento;
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Preparar reunião
de pais;

Observação: De acordo com as reuniões de coordenação para planejamento será anexado as próximas ações no período do 2º semestre
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ANEXO-1- MODELO DE PLANO DE AULA

Etapa: ( ) Bebê

( )Crianças bem pequena

Dia da Semana:

Direitos de Aprendizagem: Conviver, Brincar, participar, Explorar, Expressar, conhecer-se.
Campos de
experiência

Objetivos de
aprendizagem

Organização Pedagógica/ Espaços, tempos e materiais.

O eu, o outro e o
nós;

Identificar, nomear e
distinguir os membros
da família,
reconhecendo que há
diferentes
configurações
familiares;

No solário, com todos em uma rodinha, introduzir o conceito
de família utilizando imagens de revistas e jornais; dá espaço
para que cada criança fale dos membros da sua família;

Escuta, fala,
pensamento e
imaginação

Criar e contar histórias
oralmente com base em
imagens ou temas
sugeridos.

Em um segundo momento as crianças participarão de um
momento de histórias em conjunto com as demais turmas,
com a história da “Cachinhos Dourados e o três ursos”, no
pátio com fantoches. Registrar esse momento com fotos.
Terceiro momento: Recriação da história com o imaginário
das crianças. Escuta sensível.(Tempo estimado de 10h às
11h);

Faz de conta/ Vespertina: Recriação da história contada no
matutino utilizando massa de modelar.

Avaliação
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ANEXO-2

PLANO DE AÇÃO PARA O RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Coordenação Regional de Ensino: BRAZLÂNDIA
Unidade Escolar: CEPI FLAMBOYANT
Código SIGRH:

Código i-Educar: 53047171

I - LEVANTAMENTO DE DADOS
ESTUDANTES: 167
Estudantes enquadrados em grupo de risco:

TURMA

NOME

DESCRIÇÃO
MIELOMENINGOCELE
COM HIDROCEFALIA;

M II D

SAMUEL FÉLIX DE OLIVEIRA

PARAPARESIA FLÁCIDA;
BEXIGA NEUROGÊNICA.

MIB
MIC

HEITOR JESUS DA

ANEMIA ADQUIRIDA

BERNARDO COSTA DOS SANTOS

PORTADOR
DE
MARCAPASSO CARDÍACO
POR
BLOQUEIO
ATROVENTRÍCULO TOTAL
CONGÊNITO

Acessibilidade às formas de atividades não presenciais:
 Atividades pelo whatsapp;
 Plataforma Google sala de aula;
 Atividades impressas
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Quantitativo de servidores da unidade:
 40
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Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco:
 03
Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho:
 27
Descrição nominal dos servidores que atuarão no teletrabalho com suas respectivas
atividades a serem desenvolvidas

1

ANA CAROLINA DE SOUZA DA SILVA

ATIVIDADES
TELETRABALHO
Monitora

2

CÍCERA GONZAGA DA SILVA

Monitora

3

DÉBHORA MAC LAINE FRANCIS DA SILVA

Monitora

4

JANY RAQUEL SANTIAGO

Monitora

5

HELLEN ALVES DOS SANTOS CAVALCANTE

Monitora

6

MAISA FARIAS SILVA

Monitora

7

MEIRE ABREU LOPES

Monitora

8

SIMONE ALVES DA SILVA ARAUJO

Monitora

9

SIMONE GONÇAVES CORREIA

Monitora

10

SOLANGE DA SILVA LEITE TAVARES

Monitora

11

SOLANGE VIEIRA LIMADE MORAIS

Monitora

12

SUELY BATISTA VIEIRA

Monitora

13

STÉPHANIE DE PASSOS GOMES

Monitora

14

VERÔNICA GONÇALVES CORREIA

Monitora

15

VIVIANE FAGUNDES DE SOUSA MORAIS

Monitora

16

MARIA APARECIDA PAULINO DOS SANTOS

Nutricionista

17

JUCÉLIA MARLLIA DA SILVA REIS

Professora 30h

18

LILIA FERREIRA DOS SANTOS

Professora 30h

19

BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA

Professora 40h

20

KEYSIANE NAYARA MARQUES DIÓGENES

Professora 40h

21

LILIA DE ARAÚJO FERREIRA

Professora 40h

22

EDNA ALVES DA COSTA

Professora 40h

QT NOME COLABORADOR
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23

PATRÍCIA FELIPE DIONIZIO

Professora 40h

24

SELLES BAPTISTA PAIM

Professora 40h

25

THATIELLE MARQUES DIÓGENES

Professora 40h

26

BRUNA SANTIAGO DE SOUZA

Aprendiz

27

VINICIUS LIMA SILVA SOUSA

Aprendiz

Formas de atuação nas atividades não presenciais:
 Planos de aulas;
 Chamada video conferência;
 Diario de registros da devolutiva e presença das crianças;
 Postagens diarias de atividades no watsapp do grupo dos pais;
 Reuniões virtuais-google meet;
 Auxilio por audios;
 Postagens diarias de atividades na plataforma;
Definição dos indicadores objetivos para aferir resultados dos servidores em teletrabalho







Cumprir, no mínimo, a meta de desempenho estabelecida, com a qualidade exigida
pelo gestor da unidade;
Atender às convocações para comparecimento às dependências da sua unidade
sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da administração;
Manter telefones de contato permanentes atualizados e ativos;
Consultar a caixa de correio eletrônico institucional;
Manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e de eventuais
dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento;
Verificação diaria das atividades postadas na plataforma Google sala de aula;

Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime de teletrabalho



Guia de referência: para apoiar a supervisão da qualidade das aulas, dos materiais
postados, das vídeos aulas e dá feedback aos professores sempre que necessário.
A equipe precisa estar alinhada e todos atuando de maneira coesa. Por isso, é
preciso mante-los informados e garantir um ou mais canais abertos para tirar
dúvidas;



Conhecer as plataformas ou recursos utilizados para acessorar profissionais e
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comunidade;
Monitorar as possivéis dificuldades elencadas pelos pais ou responsavéis e equipe
pedagógica.

Descrição da forma de mensuração dos resultados da unidade em regime de teletrabalho




Analisar se os planejamentos dos docentes estão de acordo com os documentos da
SEDF;
Acompanhar as quantidades de devolutivas das familias frente às atividades;
Solicitar feedback aos pais das atividades propostas;

Descrição das metas a serem alcançadas no regime de teletrabalho





Elaboração de plano de trabalho individualizado para cada funcionário.
Estabelecer as metas a serem alcançadas de forma motivada.
Desempenho superior a dos funcionários que executam atividades semelhantes nas
dependências da unidade.
Estipular diretrizes para a fixação das metas de desempenho e revê-las para
adequação aos objetivos.

Descrição dos resultados e benefícios esperados para a unidade no regime de teletrabalho






Aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho dos funcionáios;
Economizar tempo e custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho;
Possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos funcionários;
Ampliar a possibilidade de trabalho aos funcionários com dificuldade de
deslocamento;
Estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação.

Quantitativo total de servidores cujas atividades não foram compatíveis com o regime de
teletrabalho:
 13
Descrição nominal dos servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o regime de
teletrabalho, com as respectivas justificativas:
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Q
T
1

NOME COLABORADOR

ATIVIDADES

ATAILTON RIBEIRO DA MOTA

Agente Patrimonial Noturno

2

JOSE ALEXANDRE TAVARES NUNES

Agente Patrimonial Noturno

3

PEDRO PAULO ALVES DE SANTANA

Auxiliar Administrativo

4

IVONETE JESUS DA SILVA

Auxiliar de Cozinha

5

ROSÂNGELA DA SILVA LEITE

Auxiliar de Cozinha

6

LUCIANA NERES DE LIMA MARQUES

Coordenadora Pedagógica

7

MARIA DALIANE RABELO CARVALHO COSTA

Diretor Pedagógico

8

CAROLINE MENDONÇA GOMES

Cozinheira

9

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR

Porteiro

10 JOSÉ RICARDO PAULINO DOS SANTOS

Porteiro

11 DEUSIMAR SANTOS NOGUEIRA

Serv. Ger. Cons/Limpeza

12 ROSELIS NASCIMENTO DOS SANTOS

Serv. Ger. Cons/Limpeza

13 HEBERTON DE LIMA CONCEIÇÃO LOPES

Secretário (a) Escolar

Obs: Os funcionários da cozinha e limpeza são chamados para fazer a higienização dos ambientes
esporadicamente e conforme necessidade.

ACOLHIMENTO

Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação:







Acolhimento por meio de videoconferência;
Realização de slides e videos de sentimento de saudade e que tudo vai passar:
Promover momentos de fala e de escuta, de trocar dúvidas, anseios e expectativas.
Realizar uma ligação ou marcar uma reunião presencial, seguindo todas as recomendações
higiênico-sanitárias.
Áudios ou vídeos com palavras de acolhimentos.
Tutoriais aos profissionais e responsáveis pelas crianças de acesso à plataforma e
postagem.
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PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS





Planejamento de volta às aulas será de forma gradual e articulado.
Retorno gradual, atento à saúde emocional e física da comunidade escolar;
Avaliações para identificar os diferentes níveis de aprendizagem das crianças;
Promover uma comunicação com os pais e responsáveis legais;

II - OUTROS DADOS PEDAGÓGICOS RELEVANTES PARA O REGRESSO ÀS ATIVIDADES
EDUCACIONAIS NO ÂMBITO LOCAL
A recepção: Aferição de temperatura, disponibilização de alcool para higienização das
mãos com acionamento com o pé; tapete sanitizante para higienização dos pés;

Bebedouro: isolamento do coletivo e controle progressivo dos copos individuais;
Uso do banheiro: diminuição da quantidade de crianças no mesmo horário e tentativa de
individualidade, no máximo 05;
Distanciamneto em sala de aula: Prosposta de 1,5 entre mesas e cadeiras;
DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS


Organização de fuxo de entrada das crianças de maneira alternada e definir procedimentos
a serem adotados pelas famílias;



Definição de limites de acesso dos familiares ou responsavéis legais ou outros adultos ao
ambiente de acesso ao ambiente escolar;



Análise de proposta aos responsavéis que não queiram enviar os filhos às aulas presenciais,
dando possibilidade de ensino mediado por atividade impressa, para atividades não
presenciais, sem ônus de ser prejudicado;



Formação e concientização da equipe escolar e comunidade dos cuidados necessário à
disseminação da COVID-19.



Atividades adaptadas e pensadas nas dificuldades apresentadas pelas famílias
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( vários filhos em outras escolas);
Promover busca ativa da família/criança em caso de infrequência.

MARIA DALIANE RABELO CARVALHO COSTA
Diretora
CEPI FLAMBOYANT
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