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APRESENTAÇÃO

O presente Projeto Político Pedagógica – PPP - foi pensado e elaborado
coletivamente e em conformidade com o calendário escolar da SEEDF e demais
documentos normativos da referida Secretaria. Participaram da elaboração desse
documento: profissionais da educação e os pais/responsáveis dos estudantes. As
crianças também, tiveram sua participação sendo realizada por meio de escuta
sensível. Portanto, toda comunidade escolar participou da elaboração deste PP.
O presente documento tem como objetivo, nortear as ações pedagógicas do
CEPI SAGUI, privilegiando os seguintes princípios, conforme consta no Currículo em
Movimento (Módulo Educação Básica, págs. 58 e 59).
Princípios Éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
Princípios políticos: dos direitos de cidadania, do exercício e do respeito à
ordem democrática.
Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade
e da diversidade de manifestações artísticas e culturais, bem como da escuta sensível
de todas as pessoas envolvidas no processo educativo da instituição, incluindo as
crianças.
O CEPI Sagui – Centro de Educação da Primeira Infância Sagui – tem por
missão oferecer educação básica de qualidade, valorizando o indivíduo em todas as
suas dimensões e oportunizando condições de constituição e democracia, da
autonomia e da melhoria da qualidade de vida de todos os educandos e tem como
lema: “Trabalhando por uma Sociedade mais Justa, Humana e Feliz”.
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HISTORICIDADE

Constituição Histórica

O ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano – foi criado em 1980
como a Casa Geriátrica de Brasília, situada, inicialmente no Setor de Mansões do
Lago, ML 10, Brasília/DF, assistindo a idosos, em regime de internato e semi-internato
e, assim, funcionou durante 10 (dez) anos, no período de 1980 a 1990. A partir de
1990 até 1995, o Éden funcionou atendendo as crianças da faixa etária de 4 a 6 anos,
em período integral e parcial, em sua sede, localizada na QN 03 – Área Especial 1 e
2 – Riacho Fundo/DF.
É importante ressaltar que a partir do final dos anos 90, com o crescimento
populacional do Distrito Federal, associado à demanda imposta pela empregabilidade
das mulheres, os altos indicadores de mães solteiras, à intensificação das famílias
feminilizadas, ao crescimento do número de crianças em lares substitutos e ainda, aos
altos indicadores de violência social e doméstica, surge a necessidade de uma ação
interventiva no sentido de amparar as crianças durante o dia, oferecendo-lhes
atividades socioeducativas em meio aberto, alimentação, proteção e assistência social
com a finalidade de prover as famílias no sentido do local onde assegurar educação
aos filhos durante o seu período de trabalho.
Em 19 de março de 1995, conforme a Ata da Diretoria nº. 34, o Éden ampliou
o atendimento para crianças de 02 a 06 anos, passando a denominar-se Creche do
Riacho, cuja construção das instalações foi mantida totalmente com recursos próprios
dos fundadores da obra.
Por compreender os dispositivos legais e intentar adequar-se aos princípios da
Educação Infantil definida na LDB 9394/96, por ocasião ainda da renovação do
Convênio com a SEEDF, a Creche do Riacho passa a denominar-se Instituto de
Educação Haidée Neves – IEHN, com sede na QN 03 – Área Especial 1 e 2 – Riacho
Fundo/DF, em 18 de março de 2006, conforme Ata da Diretoria nº. 90.
Atendendo a diferentes demandas da comunidade estudantil, a Escola
fortalecia seu trabalho buscando na Psicologia, Filosofia, Antropologia e Pedagogia,
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os conhecimentos necessários para oferecer aos educandos pleno desenvolvimento
de suas habilidades e potencialidades como sujeitos em formação.
No ano de 2000, o ÉDEN – INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
HUMANO,
Mantenedor do IEHN – Instituto de Educação Haidée Neves, entidade sem fins
lucrativos, particular, com sede à QN 03 – Área Especial 01 e 02 – Riacho Fundo I –
Brasília/DF, criado em 02/09/1980, que tem como finalidade estatutária prestar
serviços nas áreas de educação e assistência social, reconhecida de Utilidade Pública
Federal e Distrital, é registrado no Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS/MPAS) e no CAS/DF. Foi credenciada no ano de 2006 através da Portaria de
Credenciamento 147 de 05/05/2006 por 5 (cinco) anos para ofertar Educação
Infantil/Creche para crianças de 2 e 3 anos e Pré-escola para crianças de 4 e 6 anos,
sendo recredenciada através da Portaria 91 de 22 de maio de 2012 por 5 (cinco) anos
até 31 de maio de 2016.
No ano de 2017, firmou convênio e mantém, até a presente data, parceria com
a Secretaria de Educação do Distrito Federal para oferta de serviços educacionais de
qualidade no CEPI Sagui às crianças de 1 a 3 anos de idade, primeira etapa da
Educação Básica – Educação Infantil, 150crianças. Durante o tempo de
conveniamento até a presente data o CEPI SAGUI revitalizou seus espaços, colocou
câmeras de monitoramento em suas instalações, adquiriu mais mobiliário e revigorou
os espaços físicos para melhor desenvolver trabalho de qualidade atendendo a
comunidade da melhor maneira possível.
A entidade através do convênio com a Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal propõe assegurar o respeito à condição peculiar da criança como
pessoa em seu desenvolvimento, sendo este cognitivo, linguístico, social, emocional,
estético, sensorial, físico e moral além de promover a estimulação psicossocial e por
meio de atividades periódicas busca aprimorar e fortalecer os vínculos relacionais e
comunitários junto às famílias.
O trabalho pedagógico no CEPI SAGUI é construído através de vivências por
todos os envolvidos no processo educativo da Creche, organizando e criando
ambientes bem como situações ao qual irá contribuir decisivamente para que os bebês
e as crianças um pouco maiores necessitem, exercitando sua inteligência, seus afetos
e sentimentos, constituindo conhecimentos e valores, vivendo e convivendo ativa e
7

construtivamente.
Tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se
realizem de modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de
materiais, os jogos, as danças e cantos, as corridas e roupas, as múltiplas formas de
comunicação, expressão, criação e movimento, o exercício de tarefas rotineiras do
cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o conhecimento dos limites e
alcances das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados.

Constituição Física

No que tange à estrutura física, o Centro de Educação da Primeira Infância –
CEPI Sagui dispõe das seguintes dependências:

Bloco Administrativo
Descrição

Quantidade

Diretoria

01

Secretaria

01

Recepção

01

Hall

01

Sala coordenação pedagógica

01

Almoxarifado

01

Corredor de circulação

01

Instalações sanitárias p/ funcionários

02
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Área de Recursos Humanos

Descrição

Quantidade

Salas para o desenvolvimento das atividades

09

Solários

04

Brinquedoteca (multiuso)

01

Pátio coberto / refeitório

01

Anfiteatro

01

Área livre gramada

01

Sala rack servidor

01

Sala Cia de telefone

01

Sala Cia elétrica

01

Estacionamento

01

Instalações sanitárias p/ educandos

04

Instalações sanitárias adequadas p/ PNE

02

Bloco de Serviços

Descrição

Quantidade

Cozinha

01

Copa

01

Lactário

01

Depósito de alimentos não perecíveis

01
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Depósito de alimentos perecíveis

01

Depósito p/ material de limpeza

01

Lavanderia

01

Passadora

01

Rouparia

01

Área de serviços externa

01

Instalações sanitárias / vestiários p/ os funcionários

02

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

Depois de colher as informações através de um questionário com 116 pais e
responsáveis dos alunos, foram verificadas que 41% dos pais e responsáveis
possuem o grau de escolaridade média, 88% habitam em Zona Urbana, 57%
declaram-se católicos, 66% declaram-se pardos. Quanto à quantidade de filhos, 24%
possuem 1 filho (a) e 42% possuem 2. Sobre os hábitos de leitura, 66% possuem
hábitos de leitura individual e 77% possuem hábitos de leitura junto aos filhos, sendo
que 50% declaram ter acesso à leitura através de livros e os outros 50% declaram ter
acesso à leitura através da internet. Foi possível constatar ainda que 46% das crianças
estão estudando em creche pela primeira vez.
Segue abaixo algumas informações nos gráficos:
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação: “A educação infantil,
primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de 0 (zero) até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade
(Lei nº 9.394/96, art. 29).
A criança, no processo de educação, é sujeito histórico e de direitos e nas
instituições de Educação Infantil, ela desenvolve-se pelas relações e práticas
educativas e pelas interações estabelecidas com adultos e crianças de diferentes
idades.
Essas práticas e interações fundamentam-se na indissociabilidade entre o
cuidar e o educar e na valorização do brincar como meio de expressão e de
crescimento da criança.
A Educação Infantil é ofertada na Creche para crianças de 0 a 3 anos de idade.
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, creches e pré-escolas
constituem-se, portanto, em estabelecimentos educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio de profissionais
com a formação específica, legalmente determinada. Superam-se, assim, as funções
de caráter de cunho unicamente de assistência social.
As funções sociais da escola proporcionarão à criança serem cidadãos críticos,
responsáveis, democráticos, preparados para o trabalho e comprometidos com as
transformações sociais - sendo estas culturais, científicas ou tecnológicas - podendo
desta maneira, participar ativamente da sociedade na qual vivem.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Sagui busca educar para a
formação pessoal e social, com a finalidade de que cada criança possa tornar-se uma
pessoa politizada, participativa, engajada, comprometida, crítica e responsável por
seu destino e sensível ao destino da humanidade. O CEPI Sagui trabalha e acredita
na possibilidade escolar de formação de indivíduos equilibrados e transformadores,
capazes de contribuir para a melhoria da sua e da qualidade de vida de todos.
O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Sagui vem norteando sua
prática educativa nas ações constantes nesta Proposta Pedagógica, na concepção do
Currículo em Movimento da SEEDF alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica e com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(DCNEIs) e demais documentos oficiais na perspectiva da integralidade, ao considerar
a criança em suas especificidades.
O Currículo em Movimento define os princípios que dão as diretrizes para o
trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças. Sobre o conceito de princípios, o
Currículo em Movimento define:
São regras códigos de (boa) conduta que governam nossa vida e atitudes. São
acepções fundamentais que deveriam ou se tornam base para outras. O trabalho
educativo na Educação Infantil assenta-se sobre os seguintes princípios:
 Princípios éticos – Referem-se ao desenvolvimento da autonomia que
é indispensável principalmente nas atividades em sala de aula, onde se
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considera o estudante o sujeito de sua própria aprendizagem,
permitindo-o posicionar-se, expressar sua opinião, ter discernimento, ter
a capacidade de tomada de decisões e de ser independente
 Princípios políticos – Referem-se ao respeito à diversidade
entendendo os estudantes como pessoas e como membros de um
determinado grupo étnico-cultural e socioeconômico e a busca em tornar
a escola um ambiente de inclusão como forma de possibilitar o aprender
com qualidade, exige um esforço de todos na construção de formas de
mediação, metodologias e instrumentos avaliativos que deem conta de
atender as especificidades das crianças com dificuldades e limitações,
para

que

realizem

as

atividades

fundamentais

para

o

seu

desenvolvimento e socialização.
 Princípios estéticos – Busca resgatar o lúdico e o gosto em ensinar
brincando, os profissionais da educação em nossa escola visam o
brincar e a brincadeira como atividade principal que promove o
desenvolvimento cognitivo, motor, moral e emocional da criança. Com
base no Currículo em Movimento que norteia o trabalho da Educação
Infantil, a ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que as
interações entre as crianças e seus pares e entre elas e os adultos se
constituam como um instrumento de promoção da imaginação, da
exploração e da descoberta. Com isso, é importante pensarmos que é
pela brincadeira que as crianças se inserem e se relacionam com a
sociedade, com a cultura e com a natureza.

OBJETIVOS

O objetivo geral da educação infantil está definido no artigo 29 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB, conforme transcrito a seguir:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
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O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Sagui, em consonância
com o que consta na LDB, tem por objetivo principal impulsionar o desenvolvimento
integral da criança ao garantir a cada uma delas o acesso a construção de
conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito a
proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência
e à interação com outras crianças e com os adultos.
Além do exposto, constitui objetivos específicos da educação infantil:


Respeitar e promover na criança, na primeira fase de formação, o
fortalecimento de suas múltiplas linguagens, como complemento estruturante
de sua formação;



Proporcionar cuidados básicos à criança, no que se refere a segurança, higiene
e saúde;



Oferecer estímulos ambientais indispensáveis a seu desenvolvimento global e
harmonioso;



Promover a integração entre a família, a equipe de especialistas, os
professores e os funcionários da Escola, visando uma ação educativa
compartilhada;



Manter interação afetiva com a criança, demonstrando-lhe carinho e amor;



Promover estimulação visual e sonora adequada à faixa etária;



Respeitar no educando o interesse e o cuidado com a natureza, fazendo-o
consciente de que ele é responsável pela preservação do meio ambiente;
Conscientizar o educando em relação a diversidade cultural existente;



Integralizar saberes oriundos das suas experiências vivenciadas, com os
saberes institucionais, promovendo educação integralizada;



Desenvolver gradativamente a identidade e autonomia da criança;



Privilegiar o educar e cuidar, brincar e interagir conforme definem os eixos
integradores do Currículo da Educação Infantil;
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Estar atenta de forma a considerar a sua percepção sobre as situações que
vivenciam na escola, na comunidade, na cidade e no campo;



Identificar diferentes meios tecnológicos como: editor de imagens, máquinas
fotográficas, tablets, câmaras digitais e aparelhos celulares.

CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

O Currículo da primeira etapa da Educação Básica fundamenta-se na
Pedagogia Histórico- Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural que servirá, também,
como referência para a construção da Proposta Pedagógica da Instituição que têm os
trabalhos fundamentados nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da
SEEDF, onde há uma preocupação em resgatar as experiências vividas pelo sujeito
para, assim, impulsionar o seu desenvolvimento. Para implementar um trabalho como
foco na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural devemos
lembrar que:
”a escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata apenas de espaço
físico, de salas de aula, de quadras, refeitórios ou sequer de seu conteúdo.
A escola é um lugar de instrução e socialização, de expectativas e
contradições, de chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou
seja, um ambiente onde as diversas dimensões humanas se revelam e
são reveladas. (Paulo Freire - Currículo em Movimento da Educação
Básica – Pressupostos teóricos - SEEDF“. (Pressupostos Teóricos, pág.
21).

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, a educação formal desempenha
um papel importante na formação da criança, vez que propicia um conhecimento
sistemático sobre aspectos que ela já construiu antes de entrar na escola. Sendo
assim, depreende-se que para a criança, a interação com o meio e com outros
indivíduos são de suma importância e quanto mais interessanteo planejamento e, por
consequência, a prática pedagógica, mais rica será a aprendizagem e, portanto, o
desenvolvimento infantil.
A perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, nos leva a observar o contexto
18

social, econômico e cultural dos estudantes, por apresentarem elementos objetivos e
coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente
explicações para as contradições sociais, mas, especialmente, para superá-las,
identificando as causas do fracasso escolar que contribui para o sucesso da
aprendizagem. Ressalte-se que com essas referências teóricos e os eixos
integradores da educação infantil – educar, cuidar, brincar e interagir – a criança é
reconhecida como sujeito de direitos e suas especificidades são devidamente
consideradas.
Para Vygotsky, um dos maiores representantes da psicologia histórico-cultural
o brinquedo é uma importante fonte de promoção do desenvolvimento infantil e a
brincadeira a atividade principal da infância. Sendo assim, é fundamental que a
criança brinque para se desenvolver integralmente.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

É importante afirmar o entendimento de que o processo de desenvolvimento e
aprendizagem é individual, contínuo, permanente, gradativo e sistemático. Desse
modo, qualquer tentativa de classificar as habilidades a serem adquiridas pelas
crianças em quaisquer das faixas etárias incorre no risco de padronizar uma ação
comportamental cujo desdobramento prático sofre implicações de toda ordem: física,
psíquica, econômica e cultural. Certamente, será frustrada a expectativa de
homogeneidade das aprendizagens e mudanças de comportamento. No entanto, há
uma referência do que se pretende alcançar em cada uma das faixas etárias, que
serve de ancoragem, inclusive, para o processo avaliativo do trabalho pedagógico
desenvolvido pela Instituição.
Para que sejam alcançados os objetivos acima, o trabalho do coordenador
pedagógico acontece de forma dinamizada e cooperada entre os profissionais por
discussão da teoria e a prática, criando mecanismos que favoreçam a articulação da
teoria e prática nos momentos de estudos e planejamentos.
Constituem–se estratégias pedagógicas de implementações das ações e
atividades propostas pelo Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Sagui,
lembrando que estas surgiram de momentos de reflexão com a comunidade escolar.
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O CEPI Sagui agrupa seus 174 alunos, de acordo com cada faixa etária,
considerando as possíveis regularidades quanto aos aspectos cognitivos, emocionais
e afetivos. As turmas são distribuídas conforme abaixo:
1.Uma turma de Bebês I – com 12 alunos da faixa etária de 4 meses completos
ou a completar até dia 31 de março do ano ingressado;
2.Uma turma de Bebês II - com 12 alunos da faixa etária de 1 ano completos
ou a completar até o dia 31 de março do ano ingressado;
3.Três turmas de Crianças bem pequenas I- Duas com 22 alunos e uma com
14 alunos da faixa etária de 2 anos completos ou a completar até dia 31 de março do
ano ingressado;
4.Quatro turmas de Crianças bem pequenas II- Duas com 22 alunos e duas
com 24 alunos da faixa etária de 3 anos completos ou a completar até dia 31 de março
do ano ingressado.
Abaixo exemplos de algumas estratégias pedagógicas que o CEPI Sagui utiliza
para desenvolvimento do trabalho:

A utilização do brinquedo

O brinquedo tem um poder de envolver a criança totalmente: na ação, no
pensamento, nas emoções, no relacionamento social e na permeabilidade com todas
as áreas do conhecimento, tornando-se assim, mecanismo privilegiado de promoção
do desenvolvimento. A Escola pretende ser, em todos os seus espaços e momentos,
lugar de aprendizagem, utilizando o lúdico para despertar o interesse da criança. Em
razão disso, a utilização de brinquedos e a realização de brincadeiras é de suma
importância, pois é por meio da brincadeira que a criança evolui em seu processo de
compreensão da realidade.
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A promoção de um ambiente físico agradável e de aprendizagem.

O ambiente físico tem muita influência na disposição das crianças para nele
permanecer e se envolver nas atividades pedagógicas. Na organização das salas de
atividades são incluídos os trabalhos feitos pelas crianças, tornando o espaço alegre,
agradável e provocando curiosidade, exploração e descoberta. As mesas e cadeiras
serão dispostas em grupos, em círculos respeitando as atividades da ação
pedagógica planejada para aquele dia. Ambientes temáticos, previamente planejados
no projeto, oportunizam que as crianças participem de rodízios para desenvolver
“oficinas” de lazer, artes, dança.
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Ambiente letrado: A aprendizagem tem como suporte um ambiente e uma
prática pedagógica voltada para estimular a cultura letrada por meio das diversas
linguagens trabalhadas na Educação Infantil e que estão em consonância com o
Currículo em Movimento.
Ambiente de brincadeiras e de contato com as diversas linguagens. O professor
estabelece o trabalho com as letras, sons e fonemas de forma variada diariamente.
São utilizadas brincadeiras como bingo, caça às letras, colagem, listagem, cantigas e
muitas outras formas facilitando a memorização e distinção de diferentes sons.
Aprendizagens sobre quantidade devem acontecer por meio de brincadeiras e jogos
que envolvam contagem e medições. Atividades de contar quantos somos, quantos
estão presentes, meninas, meninos, quantos a mais, quantos a menos, quantos
objetos, janelas, mobiliários, número de carros no estacionamento, quantos palmos
mede um objeto, uma pessoa; enfim, situações que podem servir de mediação para o
professor estimular o raciocínio lógico.

Ambiente de exposições: Confecção de livros por meio de desenhos e de acordo com
o desenvolvimento da escrita, para exposição em mostras e intercâmbios de leitura.
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Ambiente de constituição dos conhecimentos lógico-matemáticos. Desde
pequenas as crianças vão elaborando ideias de quantidade e das relações lógicas. O
professor deve trabalhar partindo do conhecimento que as crianças trazem,
envolvendo o raciocínio matemático como algo ao alcance de todos, já que a
matemática é presença constante em nossas vidas.

O desenvolvimento de projetos que evidenciem temas sociais contemporâneos.
Projetos de acordo com os temas sociais contemporâneos que despertam o interesse
e a participação da criança. Seu planejamento deve ser coletivo e provocar o empenho
de todos para o sucesso do trabalho. Conforme a idade das crianças, o projeto será
mais curto ou mais longo, mais simples ou mais complexos.

A roda da conversa
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Esta estratégia é de grande relevância porque estimula a expressão oral, o
desenvolvimento da linguagem e, nesse processo, o pensamento, o conhecimento
dos companheiros. É um bom momento para o professor conhecer melhor como a
criança está pensando.

Atividades diversificadas que atendam o desenvolvimento cognitivo da
criança.
O trabalho do professor provoca curiosidade, o interesse das crianças para irem
além do conhecimento que já têm. Esta ação deve contar com perguntas que
provoquem o contraditório e o pensamento divergente, com a utilização de situações
de conflito de opiniões entre as crianças, provocar o pensamento e a busca de
respostas, trazerem contribuições externas com vistas à ampliação dos referenciais
de aprendizagem.
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A articulação com a família

O Projeto Político Pedagógico, construído coletivamente fortalece a escola em
busca do cumprimento de sua função social de garantir o acesso aos conhecimentos
sistematizados em articulação com os diferentes saberes construídos pelos sujeitos
em espaços sociais diversos. Por ser Político e Pedagógico, a elaboração do projeto
propicia o exercício democrático necessário para garantir a participação da
comunidade escolar como um todo e a vivência da cidadania. Estabelecer- se, assim
uma relação de reciprocidade entre a dimensão política e pedagógica da Escola.
Assim, o projeto político pedagógico consolida o envolvimento com a família.
Assuntos que atraem os pais, o progresso de seus filhos, palestras, filmes, dinâmicas
serão trabalhados em reuniões periódicas.

O entorno da escola também é escola

A sala de atividades é apenas uma parte do espaço de interação e
aprendizagem. Todas as dependências da instituição são, para as crianças, lugares
de educação. Visitas em ambientes públicos e privados que favorecem contato com
realidade diferente e se tornam fonte de novas experiências.
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Todos os textos são estimuladores de leitura

A hora da leitura deverá se constituir o momento que as crianças têm contato
com o mundo da imaginação e com a escrita.

Todos os acontecimentos podem ser registrados e em todas as
idades

Todas as crianças, inclusive as de 1 a 4 anos, são capazes de participar desses
registros, contando o que aconteceu no dia, como foram os passeios, os percursos de
vinda para a escola, seu cotidiano.

Rotina
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Conforme consta no Currículo em Movimento – educação infantil:
“é praticamente impossível a reflexão sobre a organização do tempo na
Educação Infantil sem incluir a rotina pedagógica. Entretanto, é importante
enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o
cotidiano escolar. A rotina contempla recepção, roda de conversa,
calendário e clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho,
descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras
ações.”

Para planejar a rotina de sua sala de atividades, o professor deve levar em
consideração os materiais, espaço e tempo, bem como os sujeitos para os quais as
atividades serão voltadas, pois estas devem adequar-se à realidade das crianças.
Bem elaborada, a rotina é o caminho para evitar a atividade pela atividade, os
rituais repetitivos, a reprodução de regras, os fazeres automáticos. Para tanto, é
fundamental que a rotina seja dinâmica, flexível, surpreendente.
A rotina é uma forma de organizar o dia-a-dia das crianças na instituição e,
consequentemente, demonstra como é o projeto político-pedagógico da instituição.
Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove
aprendizagens significativas, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o
movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e
confiança, o suprimento das necessidades biológicas (alimentação, higiene e
repouso).
De acordo com o exposto, a rotina da instituição em referência foi organizada
atendendo as especificidades de cada faixa etária e com foco em um desenvolvimento
integral. Abaixo segue a rotina da turmas de Berçários I e II, Maternais I e II.
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ROTINA BEBÊS I

HORÁRIO

DESCRIÇÃO

07h30

Entrada e recepção dos alunos

07h45 às 08h

Café da manhã

08h às 08h30

Rodinha de conversa inicial

08h30 às 09h00

Hora do sono/descanso

09h00 às 10h00

Momento Pedagógico 1

10h00 às 10h15

Colação

10h15 às 11h20

Momento Pedagógico 2

11h20 às 11h50

Hora do Conto / Músicas de relaxamento

11h50 às 12h30

Higienização / Almoço / Escovação

12h30 às 13h50

Hora do sono / descanso

13h50 às 14h00

Despertar as crianças

14h às 14h30

Recreação

14h30 às 14h45

Lanche da tarde

14h45 às 15h45

Banho
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15h45 às 16h30

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio

16h30 às 17h

Jantar e Higienização

17h00 às 17h30

Preparação para saída

17h30

Saída

ROTINA BEBÊS II

HORÁRIO

DESCRIÇÃO

07h30

Entrada e recepção dos alunos

07h45 às 08h

Café da manhã

08h às 08h30

Rodinha de conversa inicial

08h30 às 09h00

Pátio / Solário

09h00 às 10h00

Momento Pedagógico 1

10h00 às 10h15

Colação

10h15 às 11h20

Momento Pedagógico 2

11h20 às 11h50

Hora do Conto / Músicas de relaxamento

11h50 às 12h50

Higienização / Almoço / Escovação

12h50 às 13h50

Hora do sono / descanso

13h50 às 14h00

Despertar as crianças

14h às 14h30

Recreação
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14h30 às 14h45

Lanche da tarde

14h45 às 15h45

Banho

15h45 às 16h30

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio

16h30 às 17h00

Jantar e Higienização

17h00 às 17h30

Preparação para saída

17h30

Saída

ROTINA CRIANÇAS BEM PEQUENAS I

HORÁRIO

DESCRIÇÃO

07h30

Entrada e recepção dos alunos

07h45 às 08h

Café da manhã

08h às 08h30

Rodinha de conversa inicial

08h30 às 09h00

Pátio / Solário

09h00 às 10h00

Momento Pedagógico 1

10h00 às 10h15

Colação

10h15 às 11h20

Momento Pedagógico 2

11h20 às 11h50

Hora do Conto / Músicas de relaxamento

11h50 às 12h50

Higienização / Almoço / Escovação

12h50 às 13h50

Hora do sono / descanso
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13h50 às 14h00

Despertar as crianças

14h às 14h30

Recreação

14h30 às 14h45

Lanche da tarde

14h45 às 15h45

Banho

15h45 às 16h30

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio

16h30 às 17h00

Jantar e Higienização

17h00 às 17h30

Preparação para saída

17h30

Saída

ROTINA CRIANÇAS BEM PEQUENAS II

HORÁRIO

DESCRIÇÃO

07h30

Entrada e recepção dos alunos

07h45 às 08h

Café da manhã

08h às 08h30

Rodinha de conversa inicial

08h30 às 09h00

Pátio / Solário

09h00 às 10h00

Momento Pedagógico 1

10h00 às 10h15

Colação

10h15 às 11h20

Momento Pedagógico 2
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11h20 às 11h50

Hora do Conto / Músicas de relaxamento

11h50 às 12h50

Higienização / Almoço / Escovação

12h50 às 13h50

Hora do sono / descanso

13h50 às 14h00

Despertar as crianças

14h às 14h30

Recreação

14h30 às 14h45

Lanche da tarde

14h45 às 15h45

Banho

15h45 às 16h30

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio

16h30 às 17h00

Jantar e Higienização

17h00 às 17h30

Preparação para saída

17h30

Saída

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

Na educação infantil, a avaliação ocorre de forma continua processual e sem
caráter classificatório, mediante observação direta do desempenho do aluno nas
atividades propostas. Principalmente pela observação sistemática, registro das
atividades, relatórios, portfólios (exposições das produções feitas pelas crianças).
A avaliação deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser
significativa. Os procedimentos e instrumentos, isoladamente, não definem a função
formativa. Na Instituição é feita uma pesquisa de satisfação, onde os responsáveis
pelos alunos avaliam alguns tópicos relacionados aos atendimentos prestados.
A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para
observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou
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modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. A avaliação que
caminha nesse sentido poderá produzir informações para aqueles que, ao avaliar,
também aprendem. Para Villas Boas (2008), a avaliação é formativa e também
informativa, porque retroalimenta o processo de ensino e de aprendizagem.
O projeto político-pedagógico da instituição, o currículo praticado e a
observância aos espaços promotores da qualidade tornarão possível uma avaliação
que seja qualitativa e, sobretudo, reveladora do processo e do alcance da função
social da escola.
A família e a instituição educacional envolvidas nesse processo podem
encontrar-se amistosamente nos espaços do conselho de classe e nas reuniões com
os responsáveis a fim de assegurar com lisura, transparência e ética a realização da
avaliação. Esses espaços podem ser momentos de estímulo para crianças, famílias e
profissionais.
Na coordenação pedagógica espaços privilegiados para pensar, planejar,
avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender com o
alcance da desejada qualidade ocorre o Conselho de Classe, semestralmente ou
quando se fizer necessário em caso atípico.

A avaliação do Projeto Político Pedagógico da Instituição visa à
melhoria da Educação da escola e ocorre de várias maneiras:


realiza ano a ano reuniões no qual os Pais/Responsáveis, participam dando
opiniões com relação aos serviços prestados e sugestões para os trabalhos
futuros;



realiza ano a ano Avaliação do Corpo Docente (auto-avaliação) observando os
seguintes aspectos:
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-Das Qualidades Pessoais – entusiasmo, responsabilidade, relacionamento
interpessoal, atualidades, espírito de doação, fé e de colaboração;
-Das Ações Pedagógicas – formação continuada abordando os diversos temas
como: educação nos dias atuais, metodologia atualizada, manejo com as turmas,
relacionamento com os alunos e seus responsáveis.

No início de cada ano e semestre letivo, a equipe pedagógica se reúne para
trabalhar a semana pedagógica com temas diversos, e no último dia da semana
pedagógica todos se unem com objetivo de organizar e ornamentar a escola para
receber os alunos;



com a participação da coordenação e a direção pedagógica a equipe da
educação se reúne todas as sextas-feiras a fim de discutir e planejar os
trabalhos desenvolvidos que estão sendo realizados e a realizar, havendo
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assim, uma integração constante entre a coordenação pedagógica, direção
pedagógica e o corpo docente;



a coordenação e a direção pedagógica reúnem-se ainda periodicamente com
as monitoras, para avaliação das práticas que vem sendo desenvolvidas com
os estudantes, orientações, estudos e formações;



ao final de cada semestre as professoras reúnem-se com os pais/responsáveis
para deliberarem sobre o desenvolvimento do estudante e para que os mesmos
possam tomar ciência do que o aluno está aprendendo e desenvolvendo na
escola.



ao longo do ano foram realizados diferentes momentos de escuta atenta e
intencional da criança em que foi possível avaliar a prática educativa que é
destinada a elas.
Conselho de Classe
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O desenvolvimento da criança na Educação Infantil deve ser constantemente
acompanhado, por meio da observação atenta do professor, que registra seus
avanços e dificuldades avaliando as atividades já desenvolvidas e propondo novas
estratégias tendo por objetivo a superação dos obstáculos encontrados. O Conselho
de Classe tem o sentido de ampliar o conhecimento sobre a criança, por meio da visão
de diferentes olhares, é uma reunião avaliativa em que todos os profissionais
envolvidos no processo ensino-aprendizagem discutem acerca do desenvolvimento
da criança.
O documento Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem institucional
e em larga escala, orienta que as reuniões do Conselho de Classe devam acontecer
em todas as etapas e em todas as Unidades Escolares.
De acordo com o Art. 164 da Resolução nº 1/2012 - Conselho de Educação do
Distrito Federal, o Conselho de Classe é obrigatório e seu escopo é o
acompanhamento e a avaliação do processo de desenvolvimento do estudante, além
do seu resultado final. O Conselho de Classe deve ter a participação de diretor da
instituição educacional e o corpo docente, sendo que, quando necessário, a
participação de profissionais especializados e pais/responsáveis.
Na Instituição fazemos um questionário onde os pais/responsáveis, avaliam e
dão sugestões sobre o desenvolvimento da criança, cardápio da escola, secretaria,
organização de eventos, entre outras questões envolvendo a instituição e o
desenvolvimento do seu trabalho pedagógico.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

A escola organiza seu projeto político pedagógico com base no Currículo em
Movimento da Educação Infantil da SEEDF, partindo das práticas sociais e Campos
de Experiência que representam, mas não esgotam as múltiplas práticas e campos de
experiências da criança, quais sejam: O eu, o outro e o nós; Corpo Gestos e
Movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
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O eu, o outro e o nós: este campo de experiência propõe que as crianças
descubram a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte e a outros coletivos,
no sentido de formar sua identidade e alteridade;



Corpo Gestos e Movimentos: este campo de experiência propõe o trabalho
voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage
com o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, sejam
eles dotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem
como de espontaneidade ou de coordenação de movimentos, gestos e
sentidos;



Traços, sons, cores e formas: este campo de experiência abrange o trabalho
educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais e cientificas
como aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior
amplitude;



Escuta, fala, pensamento e imaginação: este campo de experiência estabelece
interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, corporal,
artística e interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as
demais linguagens. Promove ainda a reflexão sobre o sistema alfabético e
participação crítica da cultura escrita, de modo a desenvolver o prazer pela
literatura e exercitar a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades;



Espaços, tempos quantidades, relações e transformações: este campo de
experiência propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor,
enquanto investigam descobrem, interagem, elaboram e transformam a
sociedade na qual estão inseridas.
Nos bebês, atendemos crianças que apresentam características, interesses,

necessidades,

desenvolvimentos

e

aprendizagem

variados,

avançando

gradativamente para a autonomia e independência, portanto a associação do educar
e cuidar são desenvolvidos com mais ênfase, garantindo, assim o desenvolvimento
integral da mesma.
Nas turmas das Crianças Bem Pequenas, as crianças estão em processo de
desenvolvimento e reconhecimento de si mesmas e dos outros, o planejamento da
ação educativa está voltado aos interesses e necessidades das crianças
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Gestão Pedagógica e Administrativa

A Direção da escola, constituída por um Diretor, representa o órgão técnico
responsável pela administração, planejamento, coordenação e avaliação das
atividades didático-pedagógicas e administrativas da instituição, sob a supervisão da
diretoria geral da entidade, e tem por responsabilidade, garantir:


o acesso e a permanência dos estudantes na escola, com sucesso;



a formação de cidadãos capazes de pensar, interpretar, argumentar, agir e
interagir;



um espaço privilegiado de implementação de políticas socioculturais e de
conscientização individual e social;



sejam encontradas soluções próprias e estratégias inovadoras e justas para os
problemas da realidade escolar local;



a efetivação lícita, transparente e flexível dos procedimentos administrativofinanceiros;



a avaliação processual e coletiva do projeto pedagógico;



sejam respeitadas as diferenças de caráter étnico, religioso, econômico, etário
e de gênero na ação educativa;



a necessidade da ampliação dos recursos tecnológicos para garantir aos
educandos o acesso às tecnologias de informação em ambientes virtuais de
aprendizagem;



o aprimoramento do trato das questões culturais e socioambientais, com vistas
à promoção da qualidade de vida da comunidade;



o corpo docente da instituição é constituído por professores legalmente
habilitados, de nível superior ou em curso, selecionados pela direção da escola
e/ou da mantenedora.
Como pessoal docente e especializado e de apoio, a escola conta com os

seguintes profissionais
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FUNÇÃO DO COLABORADOR

QUANTIDADE

Diretora Pedagógica

01

Coordenadora Pedagógica

01

Secretária Escolar

01

Nutricionista

01

Professoras

09

Monitoras

11

Monitora Volante

01

Porteiro

01

Zelador

01

Cozinheira

01

Auxiliar de cozinha

02

Auxiliar de serviços gerais

02

Gestão de Resultados Educacionais

Na Educação Infantil, a avaliação é global e contínua, e ocorre mediante o
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.
Com vistas à melhoria da Educação a escola:


realiza ano a ano reuniões semestrais no qual os Pais/Responsáveis,
participam dando opiniões e sugestões com relação aos serviços prestados;



realiza ano a ano Avaliação do Corpo Docente (auto-avaliação) observando os
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seguintes aspectos:

Das Qualidades Pessoais – entusiasmo, responsabilidade, relacionamento
interpessoal, atualidades, espírito de doação, fé e de colaboração;



Das Ações Pedagógicas – formação continuada abordando os diversos temas
como: educação nos dias atuais, metodologia atualizada, manejo com as turmas,
relacionamento com os estudantes e seus responsáveis.



No início de cada ano e semestre letivo, a equipe pedagógica se reúne para
trabalhar a semana pedagógica com temas diversos, e no último dia da semana
pedagógica todos se unem com objetivo de organizar e ornamentar a escola para
receber as crianças;



a coordenação e a direção pedagógica reúnem-se ainda com as monitoras, uma
vez por semana, para tratar de assuntos pedagógicos;



a coordenação e a direção pedagógica desenvolvem na última sexta-feira de cada
semana a “sexta cultural”, onde neste dia as turmas realizam apresentações
referentes ao projeto trabalhado no decorrer do bimestre; ao final de cada bimestre
as professoras reúnem-se com os pais/responsáveis para deliberarem sobre o
desenvolvimento da criança e para que os mesmos possam tomar ciência do
como está sendo a aprendizagem e desenvolvimento do estudante.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NA INSTITUIÇÃO

A elaboração de um projeto pedagógico chega para inovar, enriquecer e
subsidiar o trabalho metodológico, fazendo com que nossos educandos dominem os
conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente
reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade.
Para se alcançar uma proposta, o CEPI Sagui trabalha com pedagogia de
projetos e se volta inteiramente a seus estudantes oferecendo pleno acesso aos
recursos didáticos e culturais relevantes para a conquista de sua cidadania. Tais
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recursos incluem tanto os domínios do saber tradicionalmente presentes no trabalho
pedagógico, quanto às preocupações contemporâneas com o meio ambiente, com a
saúde e com as questões éticas relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser
humano e à solidariedade.
Vale ressaltar que a Pedagogia de Projetos é uma metodologia de trabalho
educacional que tem por objetivo organizar a constituição dos conhecimentos em
torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre estudantes e
professores.
Ao trabalhar com a Pedagogia de Projetos, explorando os Campos de
Experiência do Currículo em Movimento da Educação Infantil da SEEDF: O eu, o outro
e o nós; Corpo Gestos e Movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala,
pensamento

e

imaginação;

e

Espaços,

tempos,

quantidades,

relações e

transformações, a escola tem como objetivo formar cidadãos autônomos e
participativos na sociedade. Para conseguir formar este cidadão, é preciso
desenvolver nos alunos a autonomia, a qual deve ser despertada desde a Educação
Infantil.
O mais importante no trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o
tratamento dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho a fim de que
se torne interesse para o grupo e não somente para alguns, só assim, o estudo
envolverá a todos de maneira ativa e participativa nas diferentes etapas. É importante
perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com vontade e decisões
próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos em função de
suas experiências, em contato com o meio, e através de uma participação ativa na
resolução de problemas e dificuldades. Por isso, ao desenvolver um projeto de
trabalho, os educadores devem estar cientes que algumas etapas devem ser
seguidas. A primeira delas é a intenção, na qual o professor deve organizar e
estabelecer seus objetivos pensando nas necessidades das crianças, para
posteriormente se instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a
curiosidade das crianças para a montagem do projeto.
Em seguida, a preparação e o planejamento. Nesta segunda etapa, planejamse o desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a coleta do material
de pesquisa, a definição do tempo de duração do projeto, e como será o fechamento
do estudo do mesmo. Ainda nesta fase, o professor deve elaborar com as crianças a
diagnose do projeto que consiste em registrar os conhecimentos prévios sobre o tema
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(o que já sabemos), as dúvidas, questionamentos e curiosidades a respeito do tema
(o que queremos saber) e onde pesquisar sobre o tema, objetivando encontrar
respostas aos questionamentos anteriores (como descobrir). Essas atividades
prestam-se a valorizar o protagonismo infantil, contribuindo para a formação do
autoconceito positivo.
Execução ou desenvolvimento é nesta etapa que ocorre a realização das
atividades planejadas, sempre com a participação ativa das crianças, pois eles são
sujeitos da produção do saber e, afinal ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar possibilidades para sua elaboração. É interessante realizar, periodicamente,
relatórios parciais orais ou escritos a fim de acompanhar o desenvolvimento do tema.
E enfim, a apreciação final, na qual é necessário avaliar os trabalhos que foram
programados e desenvolvidos, dando sempre oportunidade a criança de verbalizar
seus sentimentos sobre o desenrolar do projeto – escuta sensível. Desse modo, ao
retornar o processo, a turma organiza, elabora saberes e conhecimentos, opina, avalia
e tira conclusões coletivamente: o que promove crescimento tanto no âmbito cognitivo,
quanto no social, afetivo e emocional.
A Instituição trabalha os projetos elaborados pela Instituição juntamente com
os da SEEDF, quais sejam: Acolhimento, Plenarinha, Alimentação saudável, Sexta
Cultural, Leitor em Formação, Escola e Família, Leitura e Releitura de Obra de Artes,
Projeto Ecologia, Jogos Infantis.
Objetivos do Projeto Plenarinha: Escuta sensível e atenta às crianças, de forma
a considerar a sua percepção sobre as situações diversas, traduzindo-se em
contribuições relevantes para melhor compreensão de suas aprendizagens e do seu
desenvolvimento com o mundo, vislumbrando um trabalho pedagógico de qualidade
no atendimento a todas as crianças da primeira etapa da Educação Básica. O
desenvolvimento se dá através da escuta sensível, por meio das conversas,
sugestões sobre as brincadeiras que eles conhecem e que mais gostam, dentre
outros.
Objetivos do Projeto Alimentação Saudável: Promover o consumo de alimentos
saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de uma
forma atraente, lúdica e educativa.
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Objetivos do Projeto Sexta- Cultural: Apresentar de forma lúdica as atividades
realizadas pelas educadoras, propiciar momentos de maior integração entre a escola
e a comunidade. O desenvolvimento se dá através de músicas, exposições do
trabalho, danças, dentre outros.
-Objetivos do Projeto Escola e Família: Desenvolver um trabalho coletivo dentro
do ambiente escolar incluindo a família no processo ensino-aprendizagem. O
desenvolvimento se dá através do envio de materiais para a elaboração de atividades,
como a árvore genealógica, a vinda de um familiar para realizar alguma atividade em
sala com toda a turma.
-Objetivos do Projeto Leitor em formação: Estimular o hábito da leitura, o
reconhecimento

como

fonte

de

prazer,

entretenimento

e

informação.

O

desenvolvimento será através da leitura dos livros que são mandados para que a
família possa fazer a leitura com seu filho e depois as crianças fazem atividades
relacionadas com a história que foi lida. No final do ano são elaborados livros com
todas as atividades e entregue para os responsáveis.
-Objetivos do Projeto Leitura e Releitura de Obra de Artes: Proporcionar a
criança o contato com diferentes técnicas artísticas, tais como: pi nturas, colagens,
desenhos, modelagem e etc. O desenvolvimento se dá pela apreciação das obras de
artes, sobre a história de vida do artista, sobre as diferentes técnicas usadas por cada
um, dentre outros.
-Objetivos do Projeto Ecologia: Desenvolver com as crianças ações e posturas
responsáveis diante dos problemas ambientais, como água e poluição, sensibilizandoos sobre a importância da preservação do meio ambiente. O Desenvolvimento será
perceber os cuidados necessários à preservação da vida e do ambiente, observar o
desenvolvimento de uma planta, conhecer os tipos de animais, dentre outros.
-Objetivos do Projeto Jogos Infantis: Realizar a título de esporte lúdico jogos
para as crianças da educação infantil. O desenvolvimento será através de práticas
com movimentos em todas as dimensões humanas (motora, afetiva, social e
cognitiva).
A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º que as
práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil
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devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, sendo que a
elaboração do Projeto Político Pedagógico da Instituição foi pensada de acordo com
a realidade da instituição: características, identidade institucional, escolhas coletivas
e particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas
experiências. É imprescindível trabalhar o eixo integrador da Educação Infantil educar e cuidar, brincar e interagir juntamente com os eixos gerais do Currículo da
Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação
em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.

PLANO DE AÇÃO

A - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO

Foram desenvolvidas várias atividades com o objetivo de contemplar os
princípios éticos, estéticos, e políticos no que se refere à formação da criança, para o
exercício progressivo da sua autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum. Cumprimos integralmente o Calendário Escolar, atendendo
às especificidades do calendário elaborado pela SEEDF. Ofertamos cinco refeições
diárias, variadas e adequadas às faixas etárias e às peculiaridades de cada criança,
sendo elas café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar. Os
cardápios foram elaborados pela nutricionista da instituição, de acordo as
necessidades nutricionais das crianças, por meio de cardápios diversificados e
apropriados.
O CEPI Sagui busca a formação pessoal e social, com a finalidade de que cada
criança atendida possa tornar-se um cidadão participativo, comprometido, crítico e
responsável pelo desenvolvimento da comunidade local. Seguindo a Política Nacional
de Educação Infantil, oferecemos 174 vagas, num ambiente adaptado e lúdico,
acompanhando a evolução e o desenvolvimento global das crianças, em meio à
concretização de experiências cotidianas de cuidado e educação, segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo em Movimento do DF – Educação
Infantil, BNCC e demais documentos que norteiam a educação nacional.
Foram realizadas coordenações com os professores, às quartas-feiras, no
horário de 13h30, via aplicativo Zoom, bem como com as monitoras na instituição,
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destinadas ao planejamento semanal, à construção de conhecimentos, pesquisas,
debates e estudo de fontes como Diretrizes Pedagógicas e Operacionais, Proposta
Pedagógica e Currículo em Movimento da Educação Infantil. Essas coordenações
foram realizadas via meet por causa das aulas remotas em virtude da pandemia da
Covid-19.
As ações desenvolvidas no CEPI Sagui objetivam a autonomia das crianças no
meio social e pedagógico baseado nos Campos de Experiência do Currículo em
Movimento do DF – Educação Infantil. Proporcionando um ambiente adaptado e
organizado promovendo oportunidade de interação entre as crianças, bem como,
materiais pedagógicos, artísticos e lúdicos.
De acordo com o nosso Projeto Político Pedagógico, durante esse período de
execução, demos continuidade aos projetos Alimentação Saudável, Leitura e
Releitura de Obras de Artes, Sexta cultural, Ecologia, Leitor em Formação, Escola e
Família, Plenarinha, Acolhimento e Jogos Infantis.
No Projeto Alimentação Saudável as professoras em consonância com a
equipe da cozinha, coordena ações de promoção do consumo de alimentos saudáveis
e a sua contribuição para a promoção da saúde, de forma lúdica, realizando receitas
culinárias, manipulação de alimentos, cultivo e colheita de vegetais na horta da escola,
que possui cunho pedagógico.
O CEPI Sagui proporciona às crianças o contato com a arte plástica por meio
do Projeto Leitura e Releitura de Obras de Arte, estimulando-as conhecer as obras de
arte, incentivando-as expressar sua criatividade, seus sentimentos, fazer a leitura e
releitura delas, além do uso de suportes e materiais diferenciados em suas produções.
Atividades relacionadas aos problemas ambientais são desenvolvidas por meio
da sensibilização sobre a importância da preservação do meio ambiente, identificando
as situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento,
queimadas, extinção de animais, desperdício de água. As crianças, também, são
incentivadas a fazer uso de materiais alternativos, reaproveitar materiais e diminuir o
consumo de brinquedos e outros materiais considerados desnecessários.
O trabalho realizado nas sextas culturais tem o pressuposto de que a família, a
escola e a sociedade são responsáveis pela infância e realizam ações que se
complementam através de ações que promovam a cultura, artes e o lúdico. Neste
pressuposto, quinzenalmente, ocorre no CEPI Sagui as Sextas Culturais, quando são
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exibidas pelas crianças de uma turma, para a comunidade local – família e escola,
apresentações artísticas e culturais.
O CEPI Sagui realiza, também, eventos que proporcionam a interação escola
e família, desenvolvem o senso artístico das crianças tais como: Festa Junina, Cantata
de Natal, Festa da Família, Mostra de Arte e Literatura, sexta feira cultural, reuniões
com pais e professores.
Periodicamente, é proporcionada formação

continuada de todos os

colaboradores, em parceria com a CRE e pela própria mantenedora. As professoras,
duas vezes por semana, no período de 13h30 as 14h30 dedicam-se ao estudo e
reflexão sobre temas relativos à educação e formação pessoal, e, as monitoras,
também, gozam destes momentos, uma vez por semana, pelo período de uma hora.
O CEPI Sagui está realizando ainda, junto à mantenedora, o Projeto Cada Gota
Conta, desde o mês de Abril de 2020. O objetivo do Projeto Cada Gota Conta é
fortalecer e reduzir os grandes prejuízos causados pelo COVID-19 e trazer mais
equilíbrio para famílias carentes. Através do voluntariado, o Éden junto às instituições
está montando cestas básicas completas – produtos alimentícios, produtos de limpeza
e higiene, cestas de legumes e verduras, doando sangue, arrecadando agasalhos de
frio e cobertores e através de todas estas ações, auxiliando famílias carentes e
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco.
As professoras, monitoras, coordenadora pedagógica e diretora pedagógica
participaram de todos os encontros virtuais e lives propostas para estudos. A
coordenadora e a diretora participaram de todas as reuniões realizadas pela
UNIEB/CRE-BRAZLÂNDIA durante o trimestre, assim como a secretária das reuniões
promovidas pela UNIPLAT.
Foram realizadas ainda, reuniões e coordenação pedagógica através das redes
sociais (Google meet e Zoom). Os colaboradores estão participando de cursos
promovidos pela Secretaria de Educação e de lives, para se apropriarem da nova
realidade que estão passando neste momento tão delicado. E todos os colaboradores
estão realizando estudos e elaborando relatórios de acordo com o tema proposto pela
coordenação pedagógica ou supervisor de cada setor.
O conselho de classe é um momento de análise e de avaliação do processo de
ensino e aprendizagem. É o momento em que se verifica se as metas explicitadas na
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proposta política pedagógica da escola estão sendo atingidas e em que se avaliam os
avanços e as dificuldades, quer individuais quer das turmas. As reuniões do conselho
de classe, geralmente são realizadas a cada semestre, e para que seja realizado com
sucesso é preciso cuidar de diferentes questões, objetiva-se encontrar os pontos de
dificuldade tanto dos alunos quanto da própria instituição. É uma oportunidade em que
seja possível reunir diretor, coordenador escolar, a equipe de professores, com o
objetivo de analisar o processo de ensino e de aprendizagem através de múltiplas
perspectivas. E quando as discussões são bem conduzidas, elas favorecem a reflexão
sobre o currículo, a metodologia adotada, o sistema de avaliação da instituição, os
espaços escolares e a prática do professor, possibilitando um importante momento
formativo. É fundamental que toda equipe escolar tenha clareza das finalidades do
conselho de classe.
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ANEXOS

PLANO DE AÇÃO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Coordenação Regional de Ensino: BRAZLÂNDIA
Unidade Escolar: CEPI SAGUI
Código i-Educar: 53017129
Introdução
Dada à excepcionalidade, quando do retorno às atividades presenciais,
momento em que deverá ser considerada a segurança dos nossos
estudantes, professores, servidores e de suas famílias, ressaltamos que
utilizaremos atividades pedagógicas presenciais e atividades pedagógicas
não presenciais para os alunos, que são do grupo de risco, ou que moram
com pessoas do grupo de risco.
O retorno das atividades escolares presenciais demanda uma ação muito
bem organizada cautela, mas também um olhar atento para os novos
desafios que incluem a adoção de um modelo de ensino com a adaptação
aos protocolos de saúde alinhada às orientações das autoridades
sanitárias, no sentido de minimizar, ao máximo, os impactos da pandemia.
Portanto, temos com o objetivo deste Plano organizar e estruturar as ações
da Equipe visando o atendimento com qualidade e excelência respeitando
os protocolos de segurança no combate ao Covid-19 sendo necessário
mudanças de hábitos e a reorganização dos espaços, tempos e
possibilidades de aprendizagens e atendendo a meta estabelecida pelo
Convênio.

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

Acessibilidade às formas de atividades não presenciais:
● Telefone;
● Whatsapp;
● Distribuição de materiais pedagógicos e atividades impressas;
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
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Quantitativo de servidores da unidade:
A Instituição possui 32 (trinta e dois) funcionários
Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco:
Não há profissionais enquadrados no grupo de risco

Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho:
01 Professora

Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime
presencial
● -Reuniões Internas;
-Relatórios Semanais ;
● - Acompanhamento das atividades propostas;
● - Responder solicitações via e-mail;
● - Participar das formações da EAPE;
ACOLHIMENTO
PROFISSIONAIS DAS IEPs
•

Estudo com toda a equipe sobre o “GUIA DE ORIENTAÇÕES DE
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS IEPs QUE
OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL";
Roda de conversa e orientações com a equipe pedagógica quanto
aos procedimentos de entrada e saída, protocolos internos de
segurança (conforme o guia); Formulação de “manual de orientação
aos pais”;
•
Conscientização quanto aos protocolos de segurança;
ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS E ALUNOS

•

•

Utilizar diferentes canais de comunicação com as famílias ou
responsáveis legais e as crianças;
• Realizar reunião virtual (videoconferência) para recepcionar as
famílias ou responsáveis legais nesse retorno;
• Para as famílias ou responsáveis legais que não tem acesso à
internet, realizar ligação ou marcar reunião presencial, seguindo todas
as recomendações higiênico-sanitárias, entre outras possibilidades;
• Enviar carta para as crianças em que as famílias ou responsáveis
legais podem compartilhar a leitura, de modo a criar um ambiente
acolhedor para esse retorno às atividades escolares de modo não
presencial;
• Enviar mensagens de texto, áudios ou vídeos com palavras de
acolhimento, tanto para as famílias ou responsáveis legais,mas
sobretudo, para as crianças;

49

PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
● Promover atividades educativas sobre a higiene das mãos;
● Adquirir e estimular o uso de sabonete líquido e/ou álcool em gel
(70%) em pontos de maior circulação;
● Realizar a limpeza e desinfecção adequada das superfícies das salas
de aula e demais espaços da escola após o uso como colchonetes,
brinquedos;
● Evitar o compartilhamento de objetos;
● Estimular o uso de objetos individuais para o consumo de água,
evitando o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;
● Manter portas e janelas abertas para garantir que os ambientes
estejam arejados por ventilação natural;
● Manter a atenção em estudantes e profissionais que apresentem
febre e sintomas respiratórios como tosse, coriza etc;
● Orientar a procura por atendimento em serviço de saúde e, conforme
recomendação médica, manter afastamento das atividades.
● Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de
casos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);
● Manter distanciamento na hora do banho dos alunos além de horários
diferenciados por turma, evitando aglomerações;
● Pequenos grupos mantendo o afastamento para realização das
atividades, momento da recreação e etc.
ENTRADA E SAÍDA
•

ENTRADA iniciará às 7:30 por ordem de chegada, os responsáveis
seguirão as demarcações com 1,5m de distanciamento social e com o
uso obrigatório de máscaras e os demais protocolos de segurança da
entrada tais como:
• Higienização dos sapatos das crianças;
• Os pais conduzirão as Crianças para realização da higienização das
mãos nos totens de álcool;
• Higienização das mochilas realizadas pelas educadoras;
• SAÍDA a partir das 17 h iniciaremos a liberação das crianças da
mesma forma que a entrada;
REFEIÇÕES
•

Horários intercalados seguindo as orientações das Diretrizes
Educacionais;
• Café: intercalado no refeitório devido ser área externa;
• Lanche será realizado nas salas de aulas, ou áreas externas;
• Almoço: Intercalado no refeitório devido ser área externa;
BANHO
O banho será realizado durante o dia, e conforme a necessidades das
crianças;
ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO
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•

Higienizar as salas conforme o uso;
• Higienizar o parque após a utilização;
• Higienizar as maçanetas de 2h em 2 horas;
• Higienizar os banheiros em cada período, ou se houver a necessidade;
• Durante a rotina será organizado horários de higienização das salas
com a participação das crianças;
• Ao adentrar na escola haverá a primeira troca de roupas das crianças
após o banho e conforme a necessidade da criança;
• Cada criança terá seu kit pedagógico contendo: giz de cera; tinta;
• Os brinquedos de uso individual não serão compartilhados e após o
uso serão higienizados;

CONSIDERAÇÕES
•

Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como
salas, banheiros, na entrada da escola no pátio aberto,e em todas as
áreas de circulação de funcionários e alunos;
• Manter álcool gel 70% para higienização das mãos em locais de fácil
acesso para uso de todos;
• Colocar tapete sanitizante na entrada da escola e nas portas das salas
de aula um pano de chão úmido com preparação adequada para
sanitização;
• Afixar material com orientações sobre os cuidados de prevenção da
Covid-19 e da higienização das mãos em locais de fácil visualização
para funcionários e alunos;
• Além das atividades de cunho pedagógico, do acolhimento e
desenvolvimento da empatia e da inteligência emocional, a unidade
escolar deve seguir rigorosamente protocolos de higienização definidos
pela SEEDF e pela SESDF, como por exemplo: oferecer condições de
distância segura entre os estudantes, utilização de máscaras no
ambiente escolar, medição de temperatura;
• Cumprir com a meta compactuada com SEEDF;
• Realizar a troca das máscaras das crianças a cada 2 horas, as
mesmas deverão estar numeradas para melhor organização;
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B - QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP)
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

AÇÕES/ESTRATÉ

PARCERIAS

ESPECÍFICOS

GIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

NAS AÇÕES
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Diretor,

Todos os
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execução e

contemporâneos que

como:
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das crianças e

Coordenações

da equipe

diretor,

para as

pedagógica

avaliação do despertam o interesse e coordenador
Projeto

a

Político-

participação da

pedagógico,

professor,

professoras de

Pedagógico;

criança, conforme a

estudante,

coordenador

segunda a sexta-

pedagógico,

feira, uma hora

estudante,

por dia e com as

família, agente

monitoras

comunitário.

realizadas na

Orientar e

idade das crianças, o família, agente

acompanhar projeto será mais curto comunitário,
as atividades

ou mais longo, mais

do Corpo

simples ou mais

enfim, todos

Docente no

complexos.

que de que

quarta-feira, onde

que se refere

contribui

são momentos de

à seleção e à

para

estudos,planejame

adoção de

execução do

nto de aulas e

material

projeto,

formações

didático, ao

promovendo

seu plano de

a integração

trabalho.

entre a

Planejar e

família, a

coordenar as

equipe de

reuniões de

especialistas,

caráter

os

pedagógico;

professores e

Acompanhar

os

as atividades

funcionários

Pedagógicas

da Escola,

dos

visando uma

professores

ação

durante a

educativa

docência

e

continuadas.

compartilhada.

promover
momentos
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de formação durante a
coordenação pedagógica;
5. Acompanhar
e

orientar

as

atividades dos
monitores e promover
momentos de formação;
.
Divulgar, estimular e propiciar
o uso de tecnologias de comunicação
e informação, no
âmbitoda
instituição;
Orientar os profissionais, em
especial os recém- contratados,
quanto ao desenvolvimento da
Proposta Pedagógica e
Regimento da instituição, à
adoção e

implementação

das orientações pedagógicas e
curriculares, ao preenchimento
do Diário de Classe e dos
instrumentos de avaliação, dentre
outros;
Divulgar,
participar e
incentivar a
participação dos
professores em todas as
ações pedagógicas, promovidas pela
instituição educacional e pela SEDF em especial pela Subsecretaria de
Educação Básica, Coordenação

de

Educação Infantil e Coordenação
Regional de Ensino;
Propor e
preparar espaços/tempos de
reflexão, elaboração e preenchimento
de instrumentose
procedimentos
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avaliativos da
equipe;
Auxiliar os
demais profissionais
nos serviços
correlatos à sua
função, sempre que
se fizer necessário;
Encaminhar,
junto aequipe
especializada

do

Serviço de Apoio à
–

Aprendizagem

Núcleo de Apoio
Pedagógico

e

Orientação
Educacional

-

NAPOE – a criança,
com ou sem
diagnóstico de
transtornos
funcionais, que
apresentar
dificuldade de
aprendizagem;
Participar e
oportunizar
Formações
Continuadas.
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