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1 – Apresentação:
O Projeto Político Pedagógico do CEPI Lobo Guará tem como objetivo nortear o trabalho
pedagógico desta instituição de ensino, considerando os princípios e diretrizes que impulsionam
a educação no educar e cuidar.
Trabalhando em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, a
prática pedagógica abrange os aspectos principais da realidade física e social da criança,
respeitando o seu modo de pensar, aprender, suas necessidades e seus interesses,
valorizando suas potencialidades, sua autonomia e seu protagonismo.
Para que o trabalho pedagógico seja efetivo, é fundamental a construção de uma relação
estreita e positiva entre o CEPI e as famílias, dividindo e partilhando as responsabilidades
quanto à educação, socialização e desenvolvimento das crianças, sobretudo nesse momento
em que as atividades estão sendo realizadas de forma remota, em função da pandemia do
COVID - 19.
A revisão deste PPP tem como ponto de partida o trabalho realizado até agora; o
aprendizado e a superação diária no uso dos recursos tecnológicos para a realização das
atividades remotas; o empenho das equipes gestora e docente na construção de uma parceira
com as famílias que possibilite alcançar as crianças, através das atividades propostas e a
participação e o feedback dos pais.
Para atualizar os dados apresentados no Diagnóstico da Realidade (item 3), elaboramos
um questionário no Google Formulários e enviamos o link para os pais através do Whatsapp.
O questionário foi respondido por 89 pais.
Com relação à equipe docente, iniciamos uma formação continuada com a finalidade de
nos apropriarmos da Teoria Histórico-Cultural para aprimorar nossa prática pedagógica,
assegurando o desenvolvimento multilateral das crianças.

2 – Historicidade:
O CEPI Lobo Guará é fruto do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), criado pelo
Governo Federal e instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, como parte das ações
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação, cujo principal
objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando garantir o
acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública.
O CEPI Lobo Guará, está localizado no setor Lúcio Costa, na Região Administrativa do
Guará, tendo sido inaugurado no ano de 2014 e passando a ser administrado pela Ação Social
Renascer, em julho de 2017. A Ação Social Renascer é uma instituição de natureza
beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços
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assistenciais. Sediada na Quadra 06 Conjunto 02 Lotes 1 a 26 Setor Leste Cidade EstruturalDF. É credenciada por meio da Portaria 298 SEDF, de 24 de dezembro de 2013.
A história da Ação Social Renascer teve início no final de 2004, quando a professora da
rede pública de ensino do Distrito Federal, Sônia Maria de Macêdo Moutinho, decidiu realizar
um antigo sonho que perseguia há vários anos: ajudar as pessoas e transformar suas vidas
através da Educação.
Seu irmão, Pedro Macêdo, lhe doou um terreno na Cidade Estrutural, Distrito Federal,
região precária na qual a maioria dos habitantes tinha como fonte de renda o aterro sanitário
da região, mais conhecido como “lixão”.
Com muita garra e obstinação, a professora Sônia, seus fiéis amigos e familiares
conseguiram transformar seu sonho em realidade. Assim, no dia 28 de fevereiro de 2008,
nasceu a Ação Social Renascer, que logo começou a ajudar, a cuidar e a educar as crianças
da comunidade.
Hoje, graças às doações recebidas, a Ação Social Renascer está ampliando sua estrutura
física para acolher com dignidade aquela comunidade carente de afeto, cuidado e educação.
Além disso, criou em 2017, o Instituto Vovó Macedo, também na Estrutural, onde continua
acompanhando as crianças que já são atendidas pela rede pública, além de oferecer diversos
cursos para a comunidade local.
Através da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a estrutura física e
todo o mobiliário necessário para o funcionamento do CEPI, e a Ação Social Renascer,
responsável pela administração e pessoal devidamente capacitado para o atendimento às
crianças, desenvolvimento do trabalho pedagógico e cumprimento das rotinas inerentes a uma
instituição de educação infantil; as crianças vêm sendo atendidas conforme as orientações
constantes nos documentos reguladores, entre os quais: Diretrizes Pedagógicas e Currículo
em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

3 - Diagnóstico da realidade:
O CEPI Lobo Guará tem capacidade para atender 174 crianças, entre 04 meses e 04 anos,
em período integral, no horário de 7h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira, conforme calendário
da Secretaria de Estado de Educação. Estamos aguardando a Coordenação Regional de Ensino
do Guará encaminhar duas crianças para atingirmos a meta.
Considerando a pandemia da COVID - 19, iniciamos o ano letivo no dia 08/03/2021,
realizando o atendimento às crianças de forma remota, em cumprimento aos documentos:
DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de
2021, CIRCULAR nº 2/2021 – SEE/GAB, CIRCULAR nº 22/2021 – SEE/SUBEB, DECRETO nº
41.874, de 08 de março de 2021, NOTA INFORMATIVA nº 4/2021 – SEE/SUPLAV/DINE,
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DECRETO nº 41.882, de 08/03/2021, NOTA INFORMATIVA nº 5/2021 – SEE/SUPLAV/ DINE,
PORTARIA nº 160, de 09 de abril de 2021.
No período de 08 a 19/03/2021, realizamos o acolhimento das famílias e crianças através
de videoconferências realizadas pelo Google Meet, ZOOM e vídeo chamadas no Whatsapp. A
partir do dia 22/03 até 17/04/2021, interagimos com as famílias e crianças através do Whatsapp,
onde eram postados os vídeos feitos pelas professoras e recebidas as devolutivas das famílias;
considerando que estávamos finalizando as matrículas novas e realizando o cadastro das
crianças para acessar a plataforma Google Sala de Aula. A partir do dia 19/04/2021, passamos
a interagir com as famílias e crianças através da plataforma onde eram postados os vídeos feitos
pelas professoras e recebidas as devolutivas das famílias.
Das 172 crianças matriculadas, 109 famílias já acessaram a plataforma Google Sala de
Aula, apesar de não participarem assiduamente e 63 famílias ainda não acessaram. Muitas
famílias reclamam da demora para carregar os vídeos com as atividades realizadas pelas
crianças.
A equipe gestora e docente tem orientado frequentemente as famílias sobre a importância
de participar das atividades realizadas remotamente, mas muitos pais justificam que trabalham
e não tem como realizar as atividades propostas.
Continuamos realizando a busca ativa das crianças que ainda não estão participando,
inclusive encaminhando alguns casos para o Conselho Tutelar.
Realizamos o levantamento socioeconômico das famílias atendidas, através de
questionário elaborado no Google Formulários e enviado para os pais através do Whatsapp, no
dia 14/05/2021. Recebemos 89 questionários respondidos e, conforme a tabulação dos dados,
apresentamos a seguir, por meio de gráficos, os resultados apurados:
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Com relação a idade dos responsáveis, a partir do levantamento realizado, constatou-se que
51,7% dos pais tem idade entre 29 e 38 anos; 33,7% dos pais tem idade entre 18 e 28 anos;
12,4% dos pais tem idade entre 39 e 48 anos.

Com relação ao estado civil dos responsáveis, a partir do levantamento realizado, constatouse que 46,1% dos pais são solteiros; 24,7% dos pais são casados; 20,2% dos pais tem união
estável; 9% dos pais são divorciados.

Com relação a convivência das crianças com os pais separados, a partir do levantamento
realizado, constatou-se que 87,6% das crianças convivem com ambos os pais; 12,4% convivem
só com a mãe.
8

Com relação a religião praticada pela família, a partir do levantamento realizado, constatou-se
que 44,9% das famílias são evangélicos; 38,2% das famílias são católicos; 12,4% das famílias
não praticam nenhuma religião.

Com relação a escolaridade dos responsáveis, a partir do levantamento realizado, constatouse que 60,7% dos pais cursou o ensino médio; 33,7% dos pais cursou o ensino superior.
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Com relação ao tipo de moradia onde as famílias residem, a partir do levantamento realizado,
constatou-se que 56,2% das famílias moram de aluguel; 24,7% das famílias moram em imóvel
cedido; 19,1% das famílias moram em residência própria.

Com relação ao local onde a família reside, a partir do levantamento realizado, constatou-se
que 34,8% das famílias reside no Guará II; 23,6% das famílias reside no Lúcio Costa; 20,2%
das famílias reside no Guará I.
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Com relação ao recebimento do benefício Bolsa Família, a partir do levantamento realizado,
constatou-se que 59,6% das famílias não recebem o benefício; 40,4% das famílias recebem o
benefício.

Com relação ao período para realização dos eventos da creche, a partir do levantamento
realizado, constatou-se que 55,1% dos pais preferem que os eventos sejam realizados no turno
matutino; 44,9% preferem que os eventos sejam realizados no turno vespertino.
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ACESSO A PLATAFORMA
GOOGLE CLASSROOM
Sim
37%

Não

63%

Com relação ao acesso dos pais a plataforma Google Classroom, a partir do acompanhamento
realizado, constatou-se que 63% dos pais realizaram pelo menos um acesso a plataforma para
assistir aos vídeos postados pelas professoras e enviar devolutivas das atividades feitas pelas
crianças; 37% dos pais ainda não acessaram a plataforma nenhuma vez.

O QUE ESPERA DO TRABALHO REALIZADO PELO CEPI
8, 9%
12, 13%

Desenvolvimento
Aprendizado
Socialização
69, 78%

Com relação a expectativa dos pais em relação ao trabalho realizado pelo CEPI, a partir do
levantamento realizado, constatou-se que 69,78% dos pais esperam que o trabalho realizado
pelo CEPI promova o desenvolvimento dos seus filhos; 12,13% dos pais esperam que o
trabalho realizado possibilite novas aprendizagens para os seus filhos; 8,9% dos pais esperam
que as crianças tenham a oportunidade de socializar com outras crianças.
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4 - Função social:
A Educação Infantil, reconhecida como dever do Estado e direito da criança, é a primeira
etapa da Educação Básica e deve abranger os direitos de aprendizagem: proteção, saúde,
liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação com outras crianças e
adultos; tendo como finalidade promover o desenvolvimento multilateral das crianças.
Dessa forma, a função social da Educação Infantil é possibilitar que a criança se aproprie
do saber construído socialmente, tornando-se sujeito de sua história, produtor de cultura e
capaz de conquistar sua emancipação. Muito além da mera transmissão do conhecimento, a
Educação Infantil busca formar sujeitos capazes de viabilizar a transformação da sociedade
atual, resgatando os valores e afirmando os direitos sociais, visando a construção de uma
sociedade onde o ser humano e a vida reassumam seu verdadeiro valor.
Tudo isto deve acontecer em um contexto que contemple os eixos integradores: Cuidar
e Educar, Brincar e Interagir; e promova práticas pedagógicas inovadoras que proporcionem
novas experiências, o desenvolvimento da criatividade e do protagonismo, respeitando a
individualidade de cada criança e enfatizando os princípios éticos, estéticos e políticos que
fundamentam a Educação Infantil.
Considerando esse período de pandemia em função da COVID – 19, a equipe gestora e
docente precisou assumir o papel de orientar os pais sobre inúmeras questões referentes ao
desenvolvimento infantil, importância e forma de realizar as atividades sugeridas, organização
da rotina familiar contemplando espaço para realização das atividades propostas.

5 - Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas:
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituídas pela Resolução
nº 5, de 17 de dezembro de 2009 do Conselho Nacional de Educação – CNE, estabelece em
seu Art. 6º, os princípios básicos que fundamentam a Educação Infantil:
- 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.
O CEPI Lobo Guará busca promover o desenvolvimento da identidade das crianças,
valorizando a singularidade de cada indivíduo e ressaltando o respeito às diferenças inerentes
ao ser humano, através da convivência nos contextos relacionais dos quais fazem parte.
- Princípios políticos: garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática.
O trabalho desenvolvido no CEPI Lobo Guará visa incentivar a autonomia e o
fortalecimento da autoestima das crianças, com a finalidade de promover o protagonismo
infantil, a partir do qual elas aprendem desde cedo que tem um papel importante na
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transformação da sociedade, que é regida por direitos e deveres, através dos quais o indivíduo
exerce efetivamente sua cidadania.
- Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
diversidade de manifestações artísticas e culturais.
O CEPI Lobo Guará realiza um trabalho no qual as crianças têm experiências
diversificadas, agradáveis e estimulantes nos diferentes espaços da instituição e fora dela.
Essa dinâmica cria oportunidades para o desenvolvimento da sensibilidade, da apreciação
artística e das múltiplas linguagens como forma de comunicação e expressão de seus
sentimentos, saberes, necessidades, vontades, perspectivas, desafios e valores.

6 – Objetivos:
O CEPI Lobo Guará busca oferecer educação infantil de qualidade para crianças de 4
meses a 4 anos, promovendo o desenvolvimento multilateral de cada uma e seu protagonismo
na construção do conhecimento e da própria história; através da sua vivência em um ambiente
seguro, digno, onde ela possa desfrutar de uma convivência saudável com seus pares e do
cuidado de profissionais competentes. São objetivos deste CEPI:
 Favorecer o desenvolvimento multilateral da criança em seus aspectos cognitivo,
afetivo, social, perceptivo-motor, respeitando seus interesses, suas necessidades e cumprindo
as funções de educar e cuidar;
 Conviver com a diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas e de oportunidades
evidenciando a identidade de cada um na formação do seu ideário coletivo;
 Preparar o indivíduo para a vida em sociedade, orientado pelos valores da justiça,
equidade, igualdade e felicidade por meio do exercício da cidadania, onde os direitos e deveres
do indivíduo e o respeito à ordem democrática, baseiem a formulação de julgamentos;
 Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao espírito inventivo, a
disciplina para a pesquisa e o registro das experiências e descobertas;
 Construir os valores da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum, formando um indivíduo apto ao exercício pleno da cidadania;
 Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao
pensamento e à ética;
 Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade de cada indivíduo
pela vida humana e sobrevivência do planeta, desenvolvendo hábitos e atitudes para uma vida
sustentável.
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7 - Concepções Teóricas:
O currículo em movimento da educação infantil ressalta que a criança é um ser em
constituição que, ao apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, (re)nasce como
ser social. De acordo com o currículo, as crianças são detentoras de imensas possibilidades e
potencialidades que podem se concretizar nas relações com outras crianças e adultos, na
exploração de materiais e ambientes, nas diversas situações de aprendizagem, na vivência das
suas infâncias.
Os aportes teóricos do currículo, são a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia
Histórico-Crítica, segundo as quais, as crianças são sujeitos ativos, sociais e históricos,
marcadas pelas condições das sociedades em que estão inseridas, ou seja, são seres que
atribuem sentido e atuam sobre o mundo, fazem história e cultura, em meio às relações
humanas.
Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares
tomará a prática social das crianças como elemento para a problematização diária na sala de
atividade e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que
revela os signos e sentidos culturais.
A prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções
construídas pela criança em sua trajetória pessoal e educacional; que é transposto para o
estudo dos conhecimentos científicos. O trabalho pedagógico assim concebido, compreende
que a transformação da prática social tem início a partir do reconhecimento do papel dos
educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece
o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos
atores.
O desenvolvimento das crianças é favorecido quando elas vivenciam situações que as
colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como
mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais
didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social.

8 - Organização do trabalho pedagógico do CEPI:
O CEPI Lobo Guará oferece uma carga horária de duas mil horas aulas anuais,
desenvolvida em no mínimo duzentos dias letivos.
Apesar da nova organização da Educação Infantil proposta pela BNCC: bebês (de 0 a 1
ano e 6 meses), crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças
pequenas (de 4 a 5 anos), as crianças foram enturmadas de acordo com a idade.
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FAIXA ETÁRIA

N° DE
CRIANÇAS

N° DE
TURMAS

N° DE
PROFESSOR
P/TURMA

N° DE
MONITOR
P/TURMA

BERÇÁRIO I

0 meses ou a completar até 31
de março do ano da matrícula.

12

01

01

02

BERÇÁRIO
II

1 ano completo ou a
completar até 31 de março do
ano da matrícula.

12

01

01

02

MATERNAL
I

2 anos completos ou a
completar até 31 de março do
ano da matricula.

42

02

01
(40h)

02

MATERNAL
II

3 anos completos ou a
completar até 31 de março do
ano da matrícula.

56

03

01

02

1° PERÍODO

4 anos completo ou a
completar até 31 de março do
ano da matrícula.

52

02

01

02

TOTAL

174

9

9

18

O CEPI Lobo Guará atende 174 (cento e setenta e quatro) crianças, na modalidade
Educação Infantil, em jornada de tempo integral (de 7h30 às 17h30), totalizando 10 horas de
atendimento diário. O trabalho pedagógico é desenvolvido dentro de uma rotina diária que
contempla os seguintes momentos:
Atividades de rotina
Entrada

Descreva
As crianças são recebidas no pátio, pelas professoras.
Acontece diariamente em todas as turmas, após o café. Na rodinha é feita a Chamada, o Quanto

Roda de conversa

somos, o Calendário, a Janela do tempo, a Contação de história e a orientação sobre as
atividades que serão desenvolvidas no decorrer da manhã.
As crianças brincam no parque (escorregador, gira-gira, túnel lúdico), de acordo com a escala de

Parque

uso dos espaços.
Quinzenalmente, as crianças assistem filmes, vídeos, desenhos e DVDs na sala de vídeo. Essa

Sala de Vídeo

atividade é planejada pela professora e está relacionada ao tema trabalhado, na medida do
possível.
Diariamente na rodinha, feita pela professora.

Contação de histórias

No turno vespertino, feita pelas monitoras.
Quinzenalmente, na hora do conto, feita pelas professoras e monitoras.
Acontecem brincadeiras planejadas pelas professoras, no pátio, no solário, na sala de atividades:

Brincadeiras dirigidas

esconde-esconde, boliche, entre outras. No turno vespertino, também acontecem brincadeiras
organizadas pelas monitoras: Escravos de Jó, Dança das cadeiras, entre outras.
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Conforme escala, uma vez por semana, a professora leva a turma para o pátio (geralmente
trabalham juntas as turmas de Berçário, as turmas de Maternal I, as turmas de Maternal II, o 1º
e o 2º Períodos. Nesse dia as crianças participam do Circuito Motor (por exemplo: andar sobre
a corda, pular dentro dos bambolês, passar por dentro do túnel) ou de alguma brincadeira
Atividades Motoras

dirigida, coordenado pelas professoras, com o suporte das monitoras.
Outras atividades acontecem, diariamente, na sala de atividades e no solário: dançar ao som
de músicas diversas, acompanhar a coreografia feita pela professora, andar de motoca, brincar
de boliche, corre cutia, entre outras.
Conforme escala, uma vez por semana, a professora leva a turma para a área verde (na lateral

Atividades Livres e Dirigidas
na Área Verde

da creche). Nesse dia as crianças participam de uma atividade dirigida e depois brincam
livremente.
No turno vespertino, as crianças brincam no gramado, após às 16h.
Diariamente, na rodinha são cantadas algumas músicas. Em outros momentos, as crianças
cantam e dançam. Há momentos em que as atividades acontecem ao som de música ambiente.

Atividades musicais

No turno vespertino, acontecem as rodas de cantoria, onde são cantadas diversas músicas, às
vezes acompanhadas com instrumentos musicais: chocalho, pandeiro.
As crianças fazem cinco refeições diárias:
- Café da manhã (7h45)
- Lanche da manhã (9h55)

Refeições

- Almoço (12h)
- Lanche da tarde (14h40)
- Jantar (16h50)

Descanso

O descanso começa após o almoço e termina às 14h.
As crianças sempre higienizam as mãos antes das refeições.
A escovação acontece após o almoço e o jantar.

Higienização / Escovação /
Banho

As crianças tomam banho uma vez ao dia, exceto nas situações excepcionais.
As crianças do Berçário poderão tomar banho mais vezes, atendendo às especificidades da faixa
etária.

Durante esse período de atividade remota, considerando a realidade familiar, fizemos uma
adequação das ações propostas no projeto pedagógico anual, elaborado de acordo com o
Currículo em Movimento da Educação Infantil, e passamos a interagir com as crianças através
da realização de videoconferências pelo Google Meet, ZOOM; vídeo chamadas no Whatsapp;
postagem de vídeos no Whatsapp; postagem de vídeos na plataforma Google Sala de Aula.
O planejamento foi organizado contemplando a Contação de História feita pelas
professoras às segundas-feiras, Musicalidade às terças-feiras, Exploração do tema às quartasfeiras, Brincadeira/Atividade Motora às quintas-feiras; Momento Leitura realizado pela família, a
partir do livro sugerido e disponibilizado em PDF pela professora. As atividades são postadas
diariamente na plataforma Google Sala de Aula e enviadas por Whatsapp para os pais com
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dificuldade para acessar a plataforma. Periodicamente são realizadas vídeo chamadas ou
videoconferências com as crianças.
Periodicamente realizamos as coordenações através de vídeo conferência pelo ZOOM ou
Meet; e o contato com as professoras é permanente via Whatsapp.
Um aspecto positivo do ensino remoto tem sido as formações realizadas através das lives,
possibilitando a participação das professoras e monitoras.
Estamos em contato permanente com os pais, através do Whatsapp e telefone,
incentivando o acompanhamento das atividades propostas, considerando que, apesar de 63%
dos pais já terem acessado a plataforma Google Classroom, uma parcela significativa não tem
participado assiduamente das atividades propostas. Os pais que não foram localizados (37%),
foram encaminhados para o Conselho Tutelar e estamos aguardando o feedback.
No decorrer do ano letivo, serão realizados quatro Dias Letivos Temáticos Remotos,
previstos no calendário escolar e com tema sugerido pela Secretaria de Educação do Distrito
Federal.
São realizadas duas reuniões semestrais para entrega do Relatório de Desenvolvimento
Individual (RDIA) e dos trabalhos produzidos pelas crianças.

9 – Estratégias de avaliação:
Na Educação Infantil, a avaliação deve ter como referência os objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento apresentados no Currículo em Movimento, sem assumir finalidade
educativa e classificatória. Por meio das brincadeiras e interações, os profissionais da
educação acompanham como as crianças se apropriam do patrimônio cultural da
humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como desenvolvem a criatividade, a
imaginação, as experimentações e vivências; com a finalidade de promover a consolidação
dos objetivos de aprendizagem pelas crianças.
A finalidade básica da avaliação é promover a observação, o acompanhamento e a
reflexão sobre o processo de desenvolvimento da criança, constituindo-se como uma iniciativa
aliada ao aperfeiçoamento do trabalho pedagógico que possibilita o planejamento de ações e
a tomada de decisões educativas.
As estratégias de avaliação adotadas no CEPI Lobo Guará são baseadas na escuta das
crianças sobre suas experiências e aprendizagens ao longo do processo educativo e na
observação e registro do desenvolvimento de cada criança. Também confeccionamos a
Sanfona do Grafismo, com atividades de grafismo feitas mensalmente pelas crianças,
evidenciando seu desenvolvimento psicomotor.
Considerando que as atividades estão sendo realizadas de forma remota, em função da
pandemia da COVID – 19, as professoras tem acompanhado o desenvolvimento das crianças
a partir dos feedbacks das famílias, das atividades realizadas pelas crianças (desenhos,
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vídeos) e postadas na plataforma Google Classroom, dos áudios enviados pelo Whatsapp e
da participação nas videoconferências
Ao término de cada semestre, realizamos o Conselho de Classe de cada turma, com a
participação da professora regente, da coordenadora pedagógica e da diretora do CEPI,
quando é feita uma avaliação do trabalho pedagógico realizado, destacando os pontos
positivos e os aspectos que precisam ser melhorados para o próximo semestre. No ano de
2020, não realizamos o Conselho de Classe, em função do esforço dispendido pela equipe
para se adaptar à nova realidade do ensino remoto e da inconstância da participação das
famílias.
Semestralmente, as professoras do Berçário I ao 1º Período, elaboram o RDIA, contendo
as informações sobre o desenvolvimento de cada criança, no decorrer de cada semestre
letivo.
Ao final do ano letivo, a Regional de Ensino aplica um questionário avaliando a qualidade
do trabalho desenvolvido pela creche. Em função da pandemia do COVID – 19, considerando
que as atividades foram realizadas de forma remota, essa avaliação não foi realizada no ano
de 2020.

10 - Organização Curricular:
Considerando que estamos formando crianças conscientes, críticas, ativas e politizadas,
não podemos deixar de abordar temas de extrema relevância para a realidade atual. Dessa
forma, os eixos transversais Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade
e Educação em e para Os Direitos Humanos são contemplados em nossa prática diária:
 Ao compreendermos que através da educação, as crianças têm acesso ao
conhecimento desenvolvendo-se e tornando-se cidadãs e que todas podem alcançar os
objetivos educacionais, se forem apoiadas adequadamente;
 Ao conscientizar as crianças de que as diferenças fazem parte do ser humano,
ressaltando sua qualidade de “ser único” e que o ser humano é maior que um rótulo baseado
em uma característica individual que para o outro pode ser vista como um defeito;
 Ao combatermos o bullying, promovendo uma cultura de paz ao ensinar às crianças
valores como: respeito, amor, tolerância, alteridade;
 Ao conscientizarmos as crianças sobre a necessidade de proteger a natureza,
garantindo nossa sobrevivência, através de atitudes simples como: apagar a luz ao sair da sala,
não desperdiçar água, não desperdiçar a comida e os materiais;
 Ao ensinar como combater as doenças que fazem parte do nosso dia a dia (Dengue,
Zica, Chicungunha, H1N1, COVID-19);
 Ao ensinar como se comportar no trânsito, possibilitando que muitas vidas sejam
protegidas.
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Para realizar esse trabalho, contamos com a parceria do SESC, do DETRAN e da
CAESB que realizam um trabalho educativo com nossas crianças, conforme solicitação e
agendamento; e do Mesa Brasil que faz a doação semanal de alimentos.
No CEPI Logo Guará, o trabalho pedagógico desenvolvido é pautado no Currículo em
Movimento que preconiza que as aprendizagens das crianças devem se apoiar nos direitos de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Esses objetivos engendram os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):
Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e
partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o
conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às
diferenças entre as pessoas;
- Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com
diferentes parceiros, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus
conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais,
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;
- Participar ativamente, com adultos e outras crianças, do planejamento e das atividades
da vida cotidiana;
-

Explorar

movimentos,

gestos,

sons,

palavras,

emoções,

transformações,

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, ampliando seus saberes,
linguagens e conhecimentos;
- Expressar, por meio de diferentes linguagens, suas necessidades, emoções,
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros de
conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a produção de
linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações;
- Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural.
O atual Currículo em Movimento da Educação Infantil é organizado em campos de
experiência que propiciam um novo olhar em relação à criança, exigindo que as aprendizagens
e o desenvolvimento sejam propiciados por uma multiplicidade de linguagens.
Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, decorrem os cinco campos de
experiência:
- O eu, o outro e o nós: este campo de experiência propõe que as crianças
compreendam e internalizem a organização da sociedade, as diferenças dos grupos sociais,
as maneiras de viver e de trabalhar, o sentimento de pertencimento aos grupos sociais, dentre
outros elementos que constituem a vida cultural humana.
- Corpo, gestos e movimentos: este campo de experiência propõe que as crianças
explorem movimentos que façam parte do próprio repertório, ampliando-o à descoberta de
variados modos de ocupação dos espaços com o corpo; e vivenciem atividades que lhe
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possibilitem expressar-se cognitiva e afetivamente em suas relações sociais e culturais,
entrelaçadas às diversas linguagens e campos de experiências trabalhados.
- Traços, sons, cores e formas: esse campo de experiência propõe que as crianças
ampliem sua percepção acerca dos contextos envolvidos em seu desenvolvimento, valorizando
as diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, a música, a dança e o
teatro; desenvolvam seu senso estético e o conhecimento de si mesma e dos outros;
desenvolvam-se de forma integral.
- Escuta, fala, pensamento e imaginação: esse campo de experiência propõe que as
crianças participem criticamente da cultura escrita, exercitando a leitura e a escrita de acordo
com suas possibilidades, a partir das interações, das linguagens e da imaginação.
- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: esse campo de
experiência propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, através da
curiosidade, da exploração, do encantamento, do questionamento, da indagação e do
conhecimento em relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza.
Considerando a pandemia da COVID – 19 e os documentos: DECRETO nº 41.841, de
26 de fevereiro de 2021, DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, CIRCULAR nº
2/2021 – SEE/GAB, CIRCULAR nº 22/2021 – SEE/SUBEB, DECRETO nº 41.874, de 08 de
março de 2021, NOTA INFORMATIVA nº 4/2021 – SEE/SUPLAV/DINE, DECRETO nº 41.882,
de 08/03/2021, NOTA INFORMATIVA nº 5/2021 – SEE/SUPLAV/DINE, PORTARIA nº 160, de
09 de abril de 2021; estamos realizando o atendimento às crianças de forma remota conforme
disposto no Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação
Infantil.
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11 - Plano de Ação para implementação do Proposta Pedagógica:

•

Gestão pedagógica

Projeto
As crianças e seus por
quês: Educação Inclusiva

Objetivo

Metas

Desenvolver a noção de
empatia e respeito de
modo que a interação
entre
as
crianças
aconteça de forma
harmoniosa.

Sensibilizar
as
crianças, sobre a
necessidade de
aceitar
e
respeitar
as
diferenças.

Ações
Avaliação
Responsável
- Planejamento;
- Problematização: Por
que cada um de nós é
único?; Por que algumas
pessoas precisam de
cuidados especiais?; Por
que
precisamos
de
amigos?
- Exploração dos livros: A
nova vizinha (Gisele Gama
Andrade): A margarida - De acordo com a forma
- Coordenadora
friorenta (Fernanda Lopes como
as
crianças
e Professoras
Almeida); Pedro e Tina interagem.
(Stephen Michael King).
- Auto-observação no
espelho.
- Observação dos colegas.
- Conscientização sobre a
necessidade de respeitar e
valorizar as diferenças.
Observação
das
mudanças físicas, através
de fotos.

Cronograma

02
a 31/03/2020
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- Caixa surpresa com
imagens de respeito e
desrespeito às diferenças.
- Dinâmicas: E se fosse
eu?; O que aprendi com
meu amigo; Troca de
cartões.
- Conhecer as adaptações
estruturais do CEPI para
atender
as
crianças
especiais.
Circuito
motor
simulando
diferentes
restrições físicas.
- Valores: respeito e
amizade.
As crianças e seus por
- Planejamento.
quês: Corpo e Higiene
- Problematização.
- Exploração do livro: A
Ampliar o conhecimento Promover
a doença de Sara (Gisele
do
próprio
corpo, exploração das Gama Andrade).
- Exploração dos hábitos
desenvolvendo atitudes potencialidades
de
autocuidado
e corporais e o de higiene e sua relação
autonomia
para
a cuidado com a com a saúde.
saúde.
promoção da saúde.
- Importância das vacinas.
- Partes do corpo e sua
utilidade.
- Os 5 Sentidos.

- De acordo com o
interesse, participação,
- Coordenadora
aprendizado e ações de
e Professoras
demonstradas
pelas
crianças no cotidiano.

01
a 30/04/2020
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- Exploração do corpo e
suas potencialidades.
- Conhecendo a Zica, a
Dengue e a Chicungunha.
As crianças e seus por
quês:
Identidade
e
Família
Reconhecer sua história
de vida individual e
coletiva, identificando e
respeitando
as
diferentes
configurações
familiares.

As crianças e seus por
Identificar
ações
quês: Meio Ambiente
humanas
que
contribuem para a
preservação
ou
degradação do meio
ambiente,
desenvolvendo práticas
de cuidado.

Valorização
família e do
papel
formação
crianças.

da
seu
na
das

Conscientização
das
crianças
sobre
sua
responsabilidade
com
a
preservação do
meio ambiente.

- Planejamento.
- Problematização.
- Exploração do livro: A
família de Sara (Gisele
Gama Andrade).
- Árvore genealógica.
- Convivência familiar.
- Respeito às diferentes
configurações familiares.
- Valores: amor, respeito.
- Vivência dos diferentes
papéis existentes na
família, através do faz de
conta.
- Planejamento.
- Problematização.
- Exploração do livro: Sara
vai à praia (Gisele Gama
Andrade).
- Lugar de lixo é na lixeira.
- Sustentabilidade.
- Reciclagem.
- Poluição.

- De acordo com o
interesse e participação, - Coordenadora
demonstrados
pelas e Professoras
crianças no cotidiano.

04
a 29/05/2020

- De acordo com o
interesse, participação,
- Coordenadora
aprendizado e ações
e Professoras
demonstrados
pelas
crianças no cotidiano.

01
a 30/06/2020
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As crianças e seus por
quês: Animais

Identificar
diferentes
animais
e
suas
características
específicas, percebendo
sua importância para o
equilíbrio ambiental.

As crianças e seus por Construir valores e
quês:
Meios
de comportamentos que
Transporte
promovam a vivência de
atitudes responsáveis e
seguras no trânsito.

Valores:
Responsabilidade.
- Planejamento.
- Problematização.
- Exploração do livro: O
gatinho de Sara (Gisele
Gama Andrade).
Valores:
Responsabilidade
e
Cuidado.
- Conhecer diferentes
Promoção
da
animais
e
suas
valorização e do
características.
cuidado com os
- Imitar os sons de
animais e seus
diversos animais.
habitats.
- Andar imitado diferentes
animais.
- Cuidados com os animais
de estimação.
- Animais em extinção.
Confecção
do
Bichonário.
- Apreciação de poesias e
músicas sobre os animais.
- Planejamento.
Disseminação
dos
- Problematização.
conhecimentos
- Exploração do livro:
adquiridos para Gente vai pra lá, gente
seus familiares e vem pra cá... (Malo

- De acordo com o
interesse, participação,
- Coordenadora
aprendizado e ações
e Professoras
demonstrados
pelas
crianças no cotidiano.

- De acordo com o
interesse, participação,
- Coordenadora
aprendizado e ações de
e Professoras
demonstrados
pelas
crianças no cotidiano.

03
a 31/08/2020

01
a 29/09/2020
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pessoas com as
quais convive.

As crianças e seus por
quês: Incentivo à Leitura

Explorar
diferentes
gêneros
textuais,
percebendo
suas
funções sociais e seus
usos.

Despertar
crianças
interesse
leitura.

Carvalho
e
Suzete
Armani).
- Conhecer os elementos
que fazem parte do
trânsito.
- Conhecer os sinais e as
regras de trânsito.
Simular
situações
vivenciadas no trânsito
adotando
atitudes
seguras.
- Planejamento.
- Problematização.
- Exploração do livro: A
menina que gostava de
saber.
- Incentivar a curiosidade.
- Perceber que toda ação
nas
tem consequências.
o
Desenvolver
o
pela
autocuidado.
- Conhecer diferentes
gêneros textuais e suas
finalidades.
Vivenciar
variados
momentos de leitura
(diferentes gêneros, em
diferentes locais).

- De acordo com o
interesse, participação,
aprendizado e ações de
cuidado demonstrados
pelas
crianças
no
cotidiano.

- Coordenadora
e Professoras

01
a 30/10/2020
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As crianças e seus por
quês:
Respeito
às
diferenças

Reconhecer
as
diferenças
culturais,
estabelecendo relações
de
aprendizagem
mútua,
respeito
e
igualdade social.

Promoção
da
convivência
harmoniosa
entre as crianças.

As crianças e seus por
quês: Transição
Promover a autonomia
e a autoestima da
criança, preparando-a
para
vivenciar
as
transições escolares de
forma harmoniosa.

Preparar as
crianças para
vivenciar as
mudanças de
forma saudável.

- Planejamento.
- Problematização.
- Exploração do livro: Os
cabelos de Sara (Gisele
Gama Andrade).
- Características raciais
dos europeus, negros e
índios.
- Conhecer um pouco da
cultura dos europeus,
negros e índios.
Conhecer
as
contribuições
dos
europeus, negros e índios
para a cultura brasileira.
- Respeito às diferenças.
- Bullying.
Valores:
Respeito,
Tolerância, Amor.
- Planejamento.
- Problematização.
- Exploração do livro: A
nova escola de Sara
(Gisele Gama Andrade).
- Transição faz parte da
vida.
- Projeto de vida.
- Expectativa.
- Protagonismo infantil.

- De acordo com o
interesse, participação,
aprendizado e ações de
cuidado demonstrados
pelas
crianças
no
cotidiano.

- Coordenadora
e Professoras

03
a 30/11/2020

- De acordo com o
interesse, participação,
aprendizado, autonomia
e
protagonismo
demonstrados
pelas - Coordenadora
crianças no cotidiano.
e Professoras

01
a 22/12/2020
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Sanfona do Grafismo

Acompanhar o
Acompanhar
o desenvolvimento
desenvolvimento
das
crianças,
psicomotor das crianças. através dos seus
desenhos.

Hora do Conto
Desenvolver
a
criatividade, o senso de
apreciação
e
a
expressão corporal das
crianças.

Cozinha Experimental

Incentivar os hábitos de
alimentação saudável.

Que as crianças
assistam,
participem
e
apreciem
as
dramatizações
apresentadas na
Hora do Conto.

- Convivência.
- Gratidão.
- Consumismo.
- Incentivar a expressão
das crianças através do
desenho;
- Entregar folha branca e
giz de cera;
- Recolher os desenhos,
anotando as colocações
feitas pelas crianças;
- Montagem da sanfona
do grafismo, no final do
ano;
- Entrega da sanfona do
grafismo para os pais, na
reunião do 2º semestre.
- Elaboração de escala de
apresentação;
- Escolha da história;
Distribuição
dos
personagens;
- Confecção do figurino e
cenário;
- Ensaio;
- Apresentação.
- Planejamento;
- Preparação prévia da
receita (cozinha);

De acordo com o
desenvolvimento de cada
criança expresso através
dos desenhos feitos,
mensalmente,
no
decorrer do ano.
- Coordenadora
e Professoras

Mensalmente

De acordo com a
apreciação e a atenção
das crianças no decorrer
das apresentações.
- Coordenadora
Quinzenalmente
e Professoras

De acordo com a - Coordenadora,
mudança de hábitos Nutricionista e
alimentares das crianças.
Professoras

Mensalmente
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Que as crianças
desenvolvam
hábitos
saudáveis de
alimentação.

Projeto Horta
*Suspenso
temporariamente, em
decorrência
do
atendimento remoto

Estimular a adoção de
bons
hábitos
alimentares.

Projeto Cozinha em Casa
*Suspenso
Estimular a adoção de
temporariamente, em
bons
hábitos
decorrência
do
alimentares.
atendimento remoto

Organização
das
crianças;
- Escolha das crianças que
auxiliarão a nutricionista
na preparação da receita;
- Degustação.
- Planejamento;
- Cada turma escolherá
que semente vai plantar;
Preparação
dos
canteiros;
- Plantio das sementes
pelas crianças;
Que as crianças
Confecção
dos
desenvolvam
regadores, feitos com
hábitos saudáveis
material reciclável.
de alimentação.
- Regar as sementes;
Acompanhar
o
desenvolvimento
das
mudas;
- Colher;
- Saborear os alimentos
colhidos.
- Planejamento;
Que as crianças - Confecção dos aventais,
tocas, cadernetas para
desenvolvam
hábitos saudáveis registro e sacolas;
de alimentação.
- Envio da sacola pela
criança;

De acordo com a
participação, interesse e
aprendizado
demonstrado
pelas
crianças no decorrer das
atividades desenvolvidas.
- Coordenadora,
Nutricionista e
Professoras

Semanalmente

De acordo com a
participação, interesse e
- Coordenadora,
aprendizado
demonstrado
pelas Nutricionista e Quinzenalmente
crianças no decorrer das Professoras
atividades desenvolvidas.
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Hora Cívica
*Suspenso
temporariamente, em
decorrência
do Cultivar o respeito aos
atendimento remoto
símbolos nacionais.

Sacola da Leitura
*Está sendo realizado
com
adaptações
(Momento Leitura: a
professora envia um livro
em PDF para ser lido em
família, às sextas-feiras)

Incentivar o hábito de
leitura das crianças e
promover a participação
familiar no processo
educativo.

Que as crianças
participem da
Hora Cívica,
demonstrando
postura de
respeito à
Bandeira e ao
Hino Nacional.

Que as crianças
participem da
atividade, pelo
menos uma vez.

- A família vai preparar
uma receita, com a
participação da criança;
- A família vai registrar a
receita na caderneta,
anexar uma foto do
momento
e
um
comentário sobre como
foi vive-lo.
- Devolver a sacola para
professora.
- Elaboração de escala;
Organização
do
momento pela professora
da turma responsável;
- Organização de todas as
crianças no pátio;
- Realização da Hora
Cívica.
- Confecção da sacola;
- Organização do material
que será enviado (caderno
e giz de cera);
- Escolha do livro que será
enviado;
- Escolha da criança que
levará a sacola;
- Envio da sacola;
- Recebimento da sacola;

De acordo com o
comportamento
das
crianças no decorrer da
Hora Cívica.
- Coordenadora
e Professoras

Semanalmente

De acordo com o
interesse, participação e
cuidado das crianças e
familiares.
- Coordenadora
e Professoras

Semanalmente
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Dia do Brinquedo
*Suspenso
temporariamente, em
decorrência
do
atendimento remoto

VIII Plenarinha
Musicalidade
das
infâncias: de cá, de lá, de
todo lugar

Promover a interação
entre as crianças.

Promover
o
desenvolvimento
da
capacidade de ouvir
atentamente os sons e
de explorar os sons do
próprio corpo e dos mais
diversos
materiais
existentes.
Ampliar o repertório
musical.
Desenvolver o respeito
pela cultura musical de
diferentes
grupos
sociais.

Que as crianças
compartilhem
seus brinquedos
preferidos com
os colegas.

Que as crianças
ampliem seu
repertório
musical

Socialização
da
atividade.
- Comunicado para os
pais;
- Trabalhar os combinados
com as crianças para que
elas
só
tragam
o
brinquedo
no
dia
estipulado.
- Tempo na rotina para
que as crianças possam
brincar com os brinquedos
trazidos de casa.
- Participar da formação
sobre
a
Plenarinha
(equipe gestora);
Formação
das
professoras;
Reunião
para
planejamento
das
atividades que serão
realizadas no CEPI;
- Conhecer e explorar
diversos sons, ritmos e
estilos musicais;
- Criar e confeccionar
instrumentos
musicais,
utilizando
material
reciclado;

De acordo com a
participação e alegria das
crianças no decorrer da
atividade.
- Coordenadora
e Professoras

Semanalmente

- Secretaria de
Educação/DF,
Coordenadora e
Professoras

Anualmente

- De acordo com o
interesse, participação,
aprendizado e ações
demonstradas
pelas
crianças no cotidiano.
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O brincar como direito
dos bebês e das crianças

Promover os eixos
integradores, Brincar e
Interagir, e o direito de
aprendizagem
e
desenvolvimento:
Brincar.

Programa
Pequeno
Atleta
*Aguardando aprovação Trabalhar
a
psicomotricidade e o
desenvolvimento motor
em crianças com o
treinamento funcional,
afim de aprimorar as
habilidades
motoras
para
o
desporto
educacional.

Que as crianças
se expressem e
se desenvolvam
através da
brincadeira

Que as crianças
aprimorem suas
habilidades
motoras

- Apresentar uma música,
acompanhada
pelos
instrumentos
confeccionados
pela
crianças.
- Realização da Plenarinha
Local e Regional.
- Lançamento do projeto;
- Estudo do documento
pela coordenadora e
equipe docente;
Planejamento
das
atividades que serão
realizadas;
- Desenvolvimento das
atividades propostas.
- Elaboração do projeto;
- Apresentação do projeto
a CRE;
- Elaboração da escala de
atendimento;
Planejamento
das
atividades que serão
realizadas;
- Duas vezes por semana,
conforme
escala,
as
crianças
realizarão
atividades psicomotoras,
distribuídas
em
3

- De acordo com o
interesse, participação,
aprendizado e ações
demonstradas
pelas
crianças no cotidiano.

- Secretaria de
Educação/DF,
Coordenadora e
Professoras

Anualmente

- Coordenadora
e Professoras

Duas vezes por
semana

- Será feita através de
relatório qualitativo e
quantitativo,
com
registro fotográfico.
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momentos: aquecimento,
atividade principal e volta
a calma

•

Resultados educacionais
Objetivo

Promover o

Metas

Ações

Avaliação

Que as crianças alcancem - Promover formação De
acordo
com
o
dos desenvolvimento
das
desenvolvimento integral parte
dos
objetivos continuada
professores.
crianças.
das crianças atendidas,
previstos no currículo em - Acompanhar, avaliar e
oportunizando a vivência movimento, conforme os intervir no processo de
construção
do
de experiências variadas. projetos desenvolvidos.
conhecimento
pelas
crianças o, assegurando
seu desenvolvimento.

Responsáveis

Cronograma

Coordenação e
Professoras

Anual
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Ter o reconhecimento dos
pais sobre o trabalho
pedagógico realizado no
decorrer do ano.

Que os pais reconheçam o Promover
formação Mediante questionário
continuada
dos
professores.
aplicado ao término dos
resultado do trabalho
- Acompanhar, avaliar e semestres letivos.
pedagógico
no intervir no processo de
do
desenvolvimento de seus construção
conhecimento
pelas
filhos.
crianças o, assegurando seu
desenvolvimento.
- Chamar a família sempre
que necessário para alinhar
ações
em
prol
do
desenvolvimento
da
criança.

Anual
Professores
e
Coordenadora
Pedagógica

Gestão participativa
Objetivos
Promover a participação
efetiva dos pais no trabalho
desenvolvido pela creche.

Metas
Envolver parcela
significativa das
famílias

Ações
- Aprimoramento da
comunicação com a
família.
- Divulgação de fotos
com as atividades
desenvolvidas pelas
crianças, nos murais
da creche.

Avaliações

Responsáveis

Cronograma

-Realizar questionário e
debate avaliativo.
- Maior proximidade dos
pais

Direção
e
Coordenação
Pedagógica

Anual
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- Feedback rotineiro
do desenvolvimento
das crianças.
- Momentos que
envolvam
a
participação
das
famílias

Gestão administrativa
Objetivos

Metas

Ações

Orientar a equipe para
trabalhar de acordo com o
previsto nos documentos
normativos e orientações da
mantenedora.

Envolver toda a
equipe.

Intervenção

Avaliações

Responsáveis

Atendimento individual;
Direção
observação em sala e estudo de caso.
coordenação
pedagógica

Cronograma
e

Anual
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Gestão financeira
Objetivos
Administrar os recursos
financeiros oriundos do
convênio firmado com a
SEEDF.

Metas

Ações

Pagar todas as despesas, Elaboração de prestação
conforme as metas
de contas de acordo com a
estabelecidas no convênio.
legislação específica.

Avaliações
Mensal

Responsáveis

Cronograma

Coordenador

Bimestralmente

Administrativo
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Gestão de Pessoas
Ponto de Atenção
Questões individuais das crianças (conflitos internos envolvendo a família, carência afetiva da criança,
a violência, conturbações socioeconômicas, crise de valores, influência da mídia, etc.) e sua
interferência no desenvolvimento da criança.
Objetivo
Promover o desenvolvimento integral e saudável da criança.
Meta
Garantir a participação de todos os envolvidos para garantir o desenvolvimento integral e a segurança
da criança.
Ações

Avaliação

Intervenção e encaminhamento para serviços
específicos, quando necessário.

Atendimento individual; observação em sala e
estudo de caso.

Responsáveis

Cronograma

Direção e coordenação pedagógica

Anual
Ponto de Atenção

Orientar os pais acerca de pontos importantes no desenvolvimento e educação dos filhos.
Objetivo
Fornecer aos pais informações sobre formas de educar e ensinar limites fundamentais para a convivência
harmoniosa na família, na creche e em sociedade.
Metas
Garantir o envolvimento dos pais na educação e cuidado com os filhos.
Ações

Avaliação

Intervenção

Realizar intervenção.

Responsáveis

Cronograma

Coordenação pedagógica

Anual
Ponto de Atenção

Formação continuada dos professores.
Objetivo
Assegurar a educação das crianças atendidas com base nos pilares: aprender a ser, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a aprender, tendo como base a Psicologia Histórico-Cultural e a
Pedagogia Histórico-Crítica.
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Metas
Promoção de espaço permanente de estudo, com vistas ao aperfeiçoamento da prática pedagógica
desenvolvida.
Ações
Avaliação
Realização de intervenção

Atendimento individual.

Responsáveis

Cronograma

Coordenação pedagógica

Anual
Ponto de Atenção

Fluxo de pessoas no interior da instituição e prestação de informações aos visitantes.
Objetivos
Zelar pela segurança individual e coletiva de todos que se encontram na instituição.
Metas
Garantir a segurança no ambiente escolar.
Ações

Avaliação

Manter segurança, fechar e guardar equipamentos e
chaves da instituição e auxiliar nos serviços cor
relatados á sua função.

Observação da comunidade em geral.

Responsáveis

Cronograma

Porteiros

Diariamente
Ponto de Atenção

Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com as orientações da nutricionista, atentando para
a observação dos hábitos de higiene de todos funcionários da cozinha.
Objetivos
Oferecer alimentação saudável e de qualidade para as crianças.
Metas
Garantir a qualidade da alimentação, objetivando a saúde física das crianças.
Ações

Avaliação

Preparar os alimentos; Organização e distribuição de
alimento; Estocagem adequada dos alimentos

São realizadas pela nutricionista através da
observação da saída dos alimentos, da
aceitabilidade por parte das crianças
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Responsáveis

Cronograma

Cozinheira e nutricionista

Durante o ano letivo
Ponto de Atenção

Manter o ambiente limpo e adequado para as crianças.
Objetivos
Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios e demais dependências da
entidade.
Metas
Garantir a limpeza do ambiente escolar.
Ações

Avaliação

Realizar trabalhos de limpeza em peças e móveis
diversos, lavagem de pisos e parede em geral,
limpeza de tapetes, capachos e enceramentos de
pisos etc.
Responsáveis

É realizado pela diretora pedagógica através
de documento que relata a situação da
instituição.

Diretora pedagógica e serviços gerais

Durante o ano letivo

Cronograma

Ponto de Atenção
Cozinha experimental
Objetivos
Promover a educação alimentar e nutricional das crianças.
Metas
Aumentar a aceitação de alimentos saudáveis por parte das crianças.
Ações

Avaliação

Apresentação dos alimentos; cozinha experimental;
brincadeiras lúdicas; vídeos e contações de histórias
acerca do tema.

Identificar as preferências alimentares e
conscientizar sobre a importância da boa
alimentação.

Responsáveis

Cronograma

Nutricionista juntamente com as monitoras e
professoras

Mensalmente

12 - Acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico:
O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico do CEPI Lobo Guará é realizado a partir
das reflexões da comunidade escolar sobre as ações educativas desenvolvidas na
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instituição. Tais reflexões acontecem nas reuniões de coordenação, nos encontros com a
comunidade escolar, na busca pelo aprimoramento dos serviços prestados.
A implementação do Projeto Político Pedagógico é avaliada em diversos momentos: nas
reuniões de coordenação, nos dias destinados à formação, na Avaliação Institucional e nos
Dias Letivos Temáticos.
Considerando que as atividades estão sendo realizadas de forma remota, ainda não tivemos
a oportunidade de apresentar o PPP e submetê-lo à avaliação dos pais. Nossa expectativa
é apresentá-lo à comunidade escolar e obter seu feedback, assim que tivermos a
oportunidade de reunir os pais presencialmente.
A partir disso, as observações serão registradas e os dados analisados, subsidiando as
intervenções necessárias para aprimorar o fazer pedagógico no decorrer do ano letivo.

13 – Educação Inclusiva
A inclusão diz respeito ao ideário de uma educação democrática, com base em princípios
humanistas, reforçados pela afirmação dos direitos humanos. Nossa Constituição (1988) é um
marco na defesa da inclusão escolar e a partir da Declaração de Salamanca (1994) a educação
deve atender com qualidade a todos os alunos excluídos do sistema atual, e não apenas os
portadores de necessidades educacionais especiais.
Temos de reconhecer as diferentes culturas, a pluralidade das manifestações intelectuais,
sociais, afetivas, enfim, precisamos construir uma nova ética escolar.
Segundo Santos (in MANTOAN, 2004), “é preciso que tenhamos o direito de sermos
diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de sermos iguais, quando a
diferença nos inferioriza”. “A diferença é o que o outro é – branco, negro, religioso, deficiente. A
identidade é o que se é – sou brasileiro, sou negro, sou estudante...”
A inclusão se legitima porque a escola, para muitos alunos, é o único espaço de acesso
aos conhecimentos. É o lugar que lhes proporciona condições de desenvolverem-se e tornaremse cidadãos, com identidade social e cultural que lhes confere oportunidade de ser e de viver
dignamente.
Todos os alunos podem alcançar os objetivos educacionais, se forem apropriadamente
apoiados. A escola para todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer
pedagógico às necessidades dos estudantes.
As adequações curriculares constituem possibilidades educacionais de atuar frente às
dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Pressupõem que se realize a adequação do
currículo regular para torná-lo apropriado às peculiaridades dos estudantes com necessidades
educacionais especiais.
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