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Ser criança é andar de 

bicicleta. 
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Apresentação 

Estamos de volta, com vivências, reflexões, bagagens, desafios, perspectivas e uma nova 

quantidade de crianças para este ano de dois mil e dezoito: saltamos de 286 (quando atendíamos em 

tempo integral) para 574, de 2016 (quando passamos a atender em tempo regular) para 2017 e, neste 

ano, alcançamos o atendimento a 622 crianças, chegando a 26 crianças por turma, quantidade prevista 

na Estratégia de Matrícula/2018.  Ou seja, há crianças em tudo o que vemos! E, com elas, todas as 

suas bagagens, sendo suas famílias, a bagagem a qual temos voltado o olhar de forma mais sensível. 

 Estamos começando a nos acostumar com a estrutura do atendimento em tempo regular e, ao 

mesmo tempo, vendo o quanto esta estrutura é carente das condições mínimas para seu funcionamento 

efetivo, questionando bastante a construção da Estratégia de Matrícula que, ao preocupar-se com a 

meta de garantir acesso ao ensino a todas as crianças, incham as salas de aula, falhando no 

oferecimento de suporte que atenda a esta demanda, nos preocupamos muito com o ano de dois mil 

e dezenove, o que vão fazer com tantas demandas? Pois mal estamos no início do segundo bimestre 

e já temos a sensação de que o desgaste é similar ao de quando concluímos um ano letivo. 

 Focando nesta realidade que vem se mostrando cheia de obstáculos à realização do nosso 

trabalho, construímos o PPP de 2018 pensando em toda a política voltada para a educação infantil e, 

nas políticas específicas de atendimento à nossa Comunidade Escolar, políticas essas não catalogadas 

ou publicadas, mas baseadas em nossas experiências, políticas empíricas da atuação docente, que 

prevê, antes de tudo, quem são nossas crianças, quem os acompanham, o que esperam de nós, o que 

esperamos deles, nosso preparo para lidar com essa realidade tão distinta; essas políticas específicas 

são as bases do nosso projeto político pedagógico. 

 Iniciamos nossa construção na Semana Pedagógica, onde estudamos a BNCC para a Educação 

Infantil, considerando seus elos com as DCNEI’s, planejando as ações que possibilitam o alcance dos 

direitos de aprendizagem: 

✓ Direito de Conviver; 

✓ Direito de Brincar; 

✓ Direito de Explorar; 

✓ Direito de Participar 
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✓ Direito de Comunicar; 

✓ Direito de Conhecer-se. 

Estes direitos respaldam mais ainda a funcionalidade da gestão democrática e pauta o trabalho 

pedagógico na condição de participação efetiva e total da criança em seu processo de aprendizagem, 

além de estender a todos aqueles que estão ao seu redor, na condição de educadores e responsáveis, 

a responsabilidade com o seu desenvolvimento. 

Dando continuidade a esta construção, após a semana de adaptação prevista às crianças da 

educação Infantil, realizamos nossa primeira Reunião de Pais, onde sentimos a necessidade de 

reafirmar o papel da educação Infantil no desenvolvimento da criança, além de criar documento 

ilustrativo sobre o uso do material escolar, já que muitos pais reclamaram da mesma, por meio deste 

documento, explicitamos tudo o que é feito por meio deles e, que ao final do ano, todos os matérias 

que sobram são devolvidos. Aproveitamos também para informar aos pais nosso cronograma anual 

de atividades, para que os mesmos pudessem se programar, com muita antecedência, sua participação 

na programação da escola. 

Em seguida, as demandas foram surgindo, muitas crianças em processo de diagnóstico: 

autismo, distúrbios, alergias, agressividade, déficit de atenção. Não temos equipe especializada e , 

retomamos o Projeto “A Escola também é um Lar”, que prevê o atendimento em grupos das demandas: 

por exemplo, reunimos os pais que tem crianças com restrições alimentares. A partir do Conselho de 

Classe, com as demandas existentes, convidamos profissionais do Centro de Saúde 04, que fica ao 

lado de nossa escola para realizar mutirão de emissão de atestado de saúde e de verificação do quadro 

de vacinas das crianças, chamamos também, assistente social, fonoaudiólogos s e psicólogos para nos 

ajudarem com os problemas de fala, de cunho emocional e de adaptação às regras, levantamento 

possível por meio do Conselho de Classe. 

Com as crianças realizamos produções de texto, com ilustrações, coletivas para verificarem 

como percebem o mundo, a escola, a infância e a família, daí pudemos verificar quais as expectativas 

delas em relação ao nosso trabalho, quais suas vivências e problemas familiares, como entendem a 

infância e o que desejam viver nela, além de ser possível verificar seu nível de imaginação e 

encantamento com as coisas que o mundo pode oferecer. 

Com os pais, elaboramos questionários com seis questões, nelas pudemos perceber o nível de 
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compromisso da família, suas expectativas e sua visão também sobre quem é a criança que eles 

querem que a escola forme, prepare e sobre quem a criança que eles estão educando em casa, nesta  

circunstâncias, verificamos que são crianças completamente distintas, pois a que recebemos é bem 

diferente daquela expectativa gerada pelos pais. 

Findamos nosso processo de avaliação para a construção do PPP com o Conselho de Classe, 

onde apontamentos sobre nossas necessidades nos assustaram, são demandas que nossos recursos 

humanos não alcançam, o que vem exigindo de nós estratégias e estratégias, que estão nos esgotando. 

Falaremos de forma mais detalhada sobre esses instrumentos que construíram nosso PPP ao 

longo do texto. 

Esperamos que a leitura mostre a realidade que vivemos, o trabalho em processo e a vontade, 

que é nosso motor, de garantir uma educação democrática a todas as crianças. 
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Historicidade da Escola 

 O Centro de Educação Infantil – CEI – 01 de Planaltina, criado pela Portaria DODF 225, 

24/11/2011 (p 14 – 15), foi inaugurado em 22 de março de 2013 e, até dezembro de 2016 oferecia 

Educação Integral em Tempo Integral às crianças com idade entre 4 e 5 anos, em dez horas de 

atendimento, alcançando o funcionamento máximo de uma escola integral previsto na Estratégia de 

Matricula/2013. 

 Tratava-se, até então, de uma instituição que fazia parte da Política Pública de Educação 

Integral do Governo do Distrito Federal intitulada PROEITI (Programa de Educação Integral em 

Tempo Integral), visando atender as necessidades, prioritariamente, da comunidade trabalhadora do 

Distrito Federal, buscando oferecer educação que possa desenvolver a formação integral do sujeito, 

ampliando as oportunidades de aprendizagem, garantindo o respeito aos direitos fundamentais das 

crianças, tais como educação, alimentação, saúde e lazer. 

 Nossa instituição, até então, sustentava a proposta de educação integral, com espaços de 

movimentação e atividades extras, como salas multiusos, brinquedotecas e parques, o que permitia 

estímulos à aprendizagem da criança na escola, porém, é preciso ressaltar que a manutenção desses 

espaços com os materiais que lhe são adequados se mostravam como um grande desafio, pois não 

dispomos de recursos suficientes para a manutenção frequente que eles exigiam. 

 O CEI 01 apresenta, em sua estrutura, três blocos de Trabalho: 

Bloco Administrativo:  

01 sala de professores;  

01 sala de coordenadores (transformada em espaço para as professoras de Educação Física); 

01 sala de direção; 

01 sala de vice direção; 

01 sala de S.O.E. (Serviço de Orientação Educacional) utilizada pela supervisão, pois não temos 

profissionais atuando neste serviço; 

01 sala de reprografia (transformada em sala de coordenadores); 
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01 depósito de materiais; 

01 Banheiro feminino com quatro sanitários reservados; 

01 Banheiro masculino com quatro sanitários reservados; 

01 Secretaria com sala para arquivo; 

01 Copa; 

02 salas de recurso, uma utilizada pela pedagoga e outra pelos Educadores Sociais Voluntários; 

01 banheiro masculino adaptado; 

01 banheiro feminino adaptado;  

01 bebedouro. 

Bloco de Salas de Aula: 

12 salas de aula com banheiros e banhos; 

01 espaço de brinquedoteca, com dois banheiros, um masculino e outro feminino, com três sanitários 

reservados cada, usado como local para teatro e oficinas com material reciclável; 

02 salas multiuso, uma usada como sala de vídeo e outra como laboratório de artes e culinária para 

crianças, ambas com banheiro e banho; 

01 parquinho de areia com brinquedos de madeira e de ferro; 

01 casinha de bonecas; 

01 espaço ao ar livre com chuveiros; 

01 depósito de materiais; 

02 bebedouros; 

01 espaço para canteiro suspenso; 

01 área verde que, com o apoio da comunidade escolar, foi transformado em pomar 

Bloco dos Funcionários: 

01 sala comum, com copa, para funcionários da limpeza e conservação, cozinha e segurança; 

01 banheiro masculino para os funcionários, com banho; 

01 banheiro feminino para as funcionárias, com banho. 

01 cozinha com fogão industrial, bancadas de mármore e três pias em aço inox; 

01 dispensa para alimentos; 

01 refeitório para os alunos, com bebedouro; 
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01 depósito de materiais; 

01 banheiro infantil masculino com quatro sanitários reservados; 

01 banheiro infantil feminino com quatro sanitários reservados. 

 Desde sua construção até seu efetivo funcionamento, o CEI passou por diversos 

obstáculos, alguns previsíveis devido ao tipo de terreno e ao clima chuvoso em que foi construído, 

alguns imprevisíveis, como a reação química de alguns produtos na finalização da obra, alguns 

pedagógicos como aliar educação em tempo integral, à rotina da educação infantil, sem torná-la 

exaustiva, alguns sociais, pois a comunidade não entendia e até, hoje, mesmo mudando os pais, ainda 

não entendem, que o funcionamento desta escola não é tal qual o da creche, além de atribuir aos 

funcionários da escola papéis que não lhes cabem; alguns administrativos e financeiros, pois a escola 

acabara de nascer e ainda não possuía verba, muito menos orientação pedagógica já estruturada: tudo 

estava em total processo de construção. 

 Não podemos negar que todos os envolvidos colaboraram de forma imprescindível para 

que a escola se organizasse e começasse seu novo trabalho, desde a Secretaria de Educação do DF, 

passando pela Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, até todos os membros da comunidade 

escolar – que se entregaram plenamente para a realização do trabalho. Todos envolvidos, reunindo-

se, discutindo, reavaliando estratégias, revendo decisões, reconsiderando as peculiaridades de uma 

escola, primeira em Planaltina, que nascia integral e mostrava toda a sua inexperiência, toda a sua 

vontade de aprender a fazer. 

 Obviamente, a novidade desta proposta trazia os desafios de sua implementação: 

necessidade de uma diretriz pedagógica, administrativa e financeira coerentes com a estrutura de uma 

educação integral de 10 horas, adequação das linguagens aos tempos e espaços desta proposta, 

formação continuada e permanente da comunidade escolar (pais, alunos, professores, servidores) na 

e para a circunstância de uma educação integral de 10 horas; garantia, com a ampliação do  corpo de 

funcionários, do cuidar e educar, tão evidentes e necessários nesta fase da infância e tão defendidos 

enquanto princípios nos currículos e diretrizes para a Educação Infantil. 

 Em 2013, tivemos acesso à verba do PDAF (Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira), correspondente a 50% do valor previsto. Em 2014, apenas verba 

emergencial e em 2015, também. Em Janeiro de 2016, fomos contemplados com PDDE (Programa 
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de Dinheiro Direto na Escola). Mas estas verbas, por se tratarem de emergenciais, como o PDAF, ou 

em pequeno valor, como o PDDE, não tem suprido a necessidade da escola e isto tem gerado 

desconforto, descontentamento e falhas naquilo que depende dessa verba. Esperamos contar com a 

expectativa de regularização do PDAF, apoio direto das instituições vinculadas às Instituições, para 

sanarmos essa dificuldade na escola. 

 Ao longo desses oito anos de existência, construímos, por meio da experiência, algumas 

estratégias que tem atendido algumas de nossas demandas e tem se consolidado como marca 

registrada do CEI 01 de Planaltina: 

2013 – Educação Física e Projeto Político Pedagógico: 

Os profissionais de educação física desenvolveram a “Educação Física para a Infância” na perspectiva 

das necessidades físicas, cognitivas e não só motoras das crianças, o grande diferencial é que o 

planejamento dessas aulas não é feito de forma paralela ao trabalho, mas consonante, sempre ligado 

ao planejamento, sempre fazendo sentido, tornando-se referência nesta área e tradição no CEI 01 de 

Planaltina; 

Observação: ao perdermos um profissional de Educação Física, por conta da mudança de 

atendimento, em 2018, não estamos conseguindo por em prática a tão tradicional Educação 

Física, são 24 turmas, mais de seiscentos alunos e apenas um profissional PcD, que aliás não 

tem encontrado suporte para o desenvolvimento de suas atividades, no que diz respeito às suas 

limitações, todas as adaptações e adequações que buscamos para auxiliar seu trabalho não tem 

sido suficiente ara que o mesmo desenvolva o trabalho na perspectiva da Educação Física antes 

oferecida pelo CEI 01 de Planaltina 

2013 – Projeto Bem-Estar 

Em 2013, demos início ao Projeto Bem Estar, voltado para a Comunidade Local que tem como 

objetivo oferecer atividades físicas para a promoção da saúde. É um público muito rotativo, mas que 

ainda assim, se mantém frequente. Muitas são as conquistas desse projeto, conforme relato dos 

próprios participantes: emagrecimento, disposição física, auto estima, redução da depressão. Já 

estamos, com muito orgulho, na quinta edição do projeto e, ainda bem, que os profissionais de 

Educação Física compreendem e abraçam essa ideia; 
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Observação: no ano de 2017, com a implantação do tempo regular, nosso projeto de Educação 

Física para a Comunidade teve seu último ano de existência: com a modificação do tempo de 

atendimento, a educação física só conta com um profissional, antes eram dois, este não consegue 

realizar todas as extensões de trabalho previstas, limitando-se apenas ás horas/aulas previstas. 

Com o apoio da UniEB, entramos com a solicitação de Projeto Especial, sendo essa ação uma 

das atividades, mas o mesmo ainda se encontra em andamento. 

2013 – Formação In loco – Subjetividade Docente em Foco 

Sem formação voltada para nossa realidade, a Equipe Gestora passou a organizar, juntamente com a 

Equipe de Coordenadores, momentos de formação que fossem ao encontro das necessidades 

específicas do CEI 01 e, ao mesmo tempo, ao encontro das necessidades profissionais dos docentes, 

considerando as subjetividades, as necessidades particulares, as habilidades de cada um. Temos um 

roteiro, uma linha do tempo das formações que já realizamos: 

• 2013  

Os Tempos e Espaços na Educação Infantil (Coordenação) 

Essa oficina teve como objetivo apresentar as formais mais variadas de explorar o ambiente escolar 

para as necessidades da Infância. 

A Formação da Educação Infantil – É Tempo de Educação Infantil (Parceria com a antiga GREB, 

hoje UniEB) 

Essa formação, que antes tinha dias exclusivos para sua realização, teve como tema principal a 

exploração das linguagens do currículo da educação infantil, estávamos todos os profissionais da 

Educação Infantil do Distrito Federal em estudo para a construção do Currículo em Movimento. 

Estudo do Currículo em Movimento da Educação Infantil (Encaminhamento pela equipe Gestora 

e Coordenação) 

Estudo realizado nas coordenações, por meio de dinâmicas, leituras e debates, essa ação promovida 

pela Coordenação de Educação Infantil durou todo o ano de 2013, sendo ao final, gerado certificado 

a todos os profissionais envolvidos. 
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Artes Visuais na Educação Infantil (Professora Francinéia Soares – Coordenadora da Regional 

de Ensino de Planaltina) 

Esse momento, muito rico, veio ao encontro dos debates sobre os materiais de exploração das 

habilidades de criar, produzir, apreciar para as crianças e para a reflexão sobre o uso de cópias na 

Educação Infantil.  

Experiências Pedagógicas na Educação Infantil (Coordenadoras Rosângela e Nice do Jardim de 

Infância Casa de Vivência) 

As professoras dramatizaram a rotina na educação infantil e trouxeram muitos materiais produzidos 

ao longo de suas experiências. 

• 2014 

Oficina sobre Trabalho Interdisciplinar (Selma – Gestora do CEI 01 de Planaltina) 

O objetivo desta oficina era explorar, a partir da música, as várias possibilidades com as linguagens 

do currículo, era a proposição de um planejamento interdisciplinar. 

Palestra com Fonoaudióloga (Articulado pela Pedagoga Deuzair) 

Diálogo com as professoras sobre as dificuldades na fala de crianças no período da Educação Infantil, 

trazendo sugestões e orientações para o trabalho pedagógico na redução dessas dificuldades. 

Escuta Sensível da Fala da Criança (Orientada pela GREB e realizada pela Coordenação do CEI 

01 de Planaltina) educação infantil. 

• 2015 

Oficina sobre Trabalho Diversificado (Ana Paula de Sousa – Coordenadora do CEI) 

Proposta da coordenação quanto às possibilidades de atividades que um mesmo tema pode gerar em 

sala, além de explorara as inúmeras possibilidades de verificar as habilidades das crianças em diversos 

campos do conhecimento. 

Planejamento Compartilhado I (Equipe Gestora e Coordenação) 

Momento de planejamento coletivo e compartilhamento de planejamento, com o objetivo de estreitar 
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os vínculos entre os professores da turma e de tornar o planejamento mais prazeroso, além de claro, 

fomentar a criatividade de cada profissional envolvido, culminando em uma grande exposição no 

primeiro semestre, chamada FazendaInfância. 

Planejamento Compartilhado II (Juliana e Graciele – Educação Física do CEI 01 de Planaltina) 

Neste momento, a Educação Física se impôs enquanto promotora de ações ao planejamento, 

objetivando a exploração do movimento por meio de brincadeiras quase esquecidas na atualidade, 

um resgate das heranças de outras infâncias. 

Saúde Profissional I e II (Psicólogo Marcelo e Equipe de Profissionais do Centro de Saúde 04 da 

Estância) 

Esta atividade solicitada pela Equipe Gestora da Escola tinha como objetivo reduzir a angústia gerada 

pela política de Educação Integral nos professores, num primeiro momento, desabafo, reclamações, 

apontamentos de falhas, etc, num segundo momento, tranqüilidade, calma e repensar do levantamento 

feito no primeiro momento, reconsiderando e modificando muitos aspectos negativos abordados. 

• 2016 

Tirando a Rotina da Rotina (Professora Anete UniEB/Planaltina) 

Nesse momento, a oficina foi voltada para a realização, pelos professores, de atividades que podem 

ser desenvolvidas em sala de aula, com reflexões acerca das impressões tidas pelas crianças, das 

versões que podem ser criadas e do fato de ter a Literatura Infantil como aliada no processo de 

desenvolvimento da criança. 

A fala das Crianças (Fonoaudióloga do Centro de Saúde 04 da Estância) 

Nesta oficina, o objetivo era como trabalhar na criança o abandono à fala de bebês, à fala manhosa, 

que no início desse ano se mostrou um grande obstáculo no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. 

 É importante ressaltar que a organização para a realização de formação para os 

profissionais da escola mantém sua validade e se adapta a nova realidade de atendimento, envolvendo 

não só os atores participantes desta instituição, mas buscando parcerias e estendendo a quem 
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interessar os benefícios, as vantagens e o enriquecimento que esta ação propõe. 

2013 – Linha de Trabalho I e Linha de Trabalho II: 

Entendendo que não poderíamos dividir as linguagens do Currículo em dois turnos, resolvemos então, 

respeitar os níveis de concentração e de cansaço dos alunos, construindo duas linhas de trabalho, a 

Linha I que envolve atividades que exigem mais concentração e a Linha II com atividades que 

priorizem construções, experimentações, dessa forma, é o tempo das crianças que é respeitado, 

podendo qualquer linguagem ser priorizada em qualquer linha, além de garantir que eles possam 

passar por vivências em vários aspectos do seu desenvolvimento. A organização do trabalho 

pedagógico baseada nessas linhas não é mais norteador do atendimento as crianças, porém, não será 

abandonado quanto ao respeito dos tempos em que a criança aprende; 

 

2013 – Avaliação Institucional por toda a Comunidade 

 

Ainda não tínhamos debatido o tema “Escuta Sensível às Crianças” e, vimos que estávamos 

caminhando para sua efetiva concretização. Realizamos questionários com pais, reuniões com os 

professores e terceirizados e filmamos os desejos das crianças em relação à escola. Em dois mil e 

catorze, fizemos, com as crianças, debates, por tema, das suas considerações sobre a escola e 

registramos em ata suas assinaturas; fizemos uma dinâmica com os pais para a apresentação das 

concepções teóricas e uma plenária com a apresentação dos resultados, para a construção do PPP em 

2014.  

 Em 2015, não fizemos muitas modificações no PPP, mas as que fizemos foram 

fundamentais, como a definição de que a Educação Física se implanta enquanto projeto específico 

que deve ser apreciado e respeitado pelo grupo e a inserção do Planejamento Compartilhado, como 

prática comum e necessária na realização de grandes projetos na Instituição. Em 2016 trouxemos a 

Avaliação Institucional por meio dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, a avalição 

escrita e ilustrada pelas crianças, o questionário realizado com os pais, além dos estudos realizados 

nos momentos de coordenação. Consideramos devido ao nível de importância e de garantia da 

construção de identidade da infância fazer da Plenarinha, evento específico da Educação Infantil 

princípio norteador da prática pedagógica. Para este ano à construção do PPP manteremos os 
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instrumentos utilizados no ano anterior modificando o olhar sobre o tipo de atendimento e priorizando 

a família, inserindo-a nesse processo de caráter essencial chamado pertencimento/empoderamento. 

       

2014 – Exposição Pedagógica do CEI 

 

Sentimos a necessidade de expor nossos trabalhos e de matar as saudades dos pais do ano anterior, 

realizamos nossa primeira Exposição Pedagógica que neste ano já vai para a III Edição. A I abordou 

o tema BrasilInfância, onde mostramos a diversidade cultural brasileira pelo olhar da Infância; a II 

Edição com foco nas brincadeiras, orientada pelas professoras de Educação Física “O Resgate das 

Heranças das Infâncias” onde o brincar foi o tema de planejamento e o foco da exposição. A III edição 

apropriou-se do tema da Plenarinha sediando o evento na instituição: A Cidade e o Campo que 

queremos, agora este ano a IV edição do evento terá como tema A Criança na Natureza. 

 

2015 – Planejamento Compartilhado 

 

Idealizado pela gestora da Instituição, com parceria e organização fundamental da equipe de 

Coordenadoras, e, claro com a colaboração essencial das docentes, sem essa a qual ele não seria 

possível tem como objetivo a construção coletiva do planejamento por pares, priorizando os 

professores regentes de cada turma e o rodízio do planejamento entre todas as turmas da escola, seja 

em caráter simultâneo, todos os planejamento executados ao mesmo tempo, ou por etapas, um 

planejamento por vez, o que tem propiciado o estreitamento dos vínculos na bidocência e, por ser 

construído por grupos distintos, seguindo as ações orientadas pelo currículo, essencial ao 

desenvolvimento infantil, possibilitando a criatividade e o respeito às ideias de trabalho dos colegas, 

tendo como princípio estruturante, a flexibilização do mesmo ao perfil de cada turma. 

Observação: esta proposta foi levada à UniEB e respaldada e apoiada por sua Chefe Ana Paula 

Monteiro da Silva e as equipes de Educação Integral e Educação Infantil, respaldo fundamental 

e que tem nossa inteira gratidão por reconhecer o valor desse trabalho. 
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Importante: com a adaptação ao tempo regular, não conseguimos desenvolver no de 2017 o 

planejamento compartilhado, mas ele consta do PPP da instituição, pois muitos profissionais 

entendem sua validade e alcance mais amplo nas aprendizagens previstas para Educação Infantil. 

 

2016 – Inserção como instrumento de avalição do PPP, o estudo dos indicadores de qualidade 

da Educação Infantil. 
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Diagnóstico da Realidade 

Atendimento 

 Neste ano de 2018, atenderemos seiscento e vinte e duas crianças distribuídas em vinte e 

quatro turmas, assim discriminadas: 

* 06 Turmas de 1º Período no turno Matutino, com vinte e seis crianças matriculadas, * 06 Turmas 

de 1º Período no turno Vespertino, com vinte e quatro crianças matriculadas em cada uma; 

* 06 Turmas de 2º Período no turno Matutino, com vinte e quatro crianças matriculadas em cada uma, 

exceto em uma que tem matriculada uma criança com necessidades físicas, nesta há vinte e duas 

crianças matriculadas; 

* 06 Turmas de 2º Período no turno Vespertino, com vinte e quatro crianças matriculadas em cada 

uma; 

Comunidade Escolar – Os Pais  

O olhar da Instituição para os Pais 

 A comunidade que circunda o CEI 01 de Planaltina é uma comunidade muito consciente 

dos direitos que seus filhos têm em relação à oferta de educação e em relação à sua autonomia 

enquanto pessoas que tomam decisões e que possuem toda a liberdade de acompanhar todos os 

processos de funcionamento da escola representados pelas dimensões pedagógica, administrativa e 

financeira. 

 A comunidade do CEI, em particular, deve ser considerada a cada dois anos, pelo fato de 

nossos alunos permanecerem pouco tempo na instituição, quem é matriculado desde o primeiro 

período fica apenas dois anos na escola. Tal realidade demanda muita atenção, principalmente no que 

se refere ao Conselho Escolar, que a cada dois anos, deve ser alterado, em virtude dessa permanência 

tão curta das crianças na escola. 

 Neste ano de dois mil e dezoito, não diferente do ano anterior, nos impressionamos muito 

com a intolerância e falta de compreensão de um número considerável de pais, a maioria do turno 

vespertino, não conseguem se dirigir a nós com o devido respeito e exigem da instituição, no geral, o 
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atendimento quase que particular das necessidades gerais das crianças. Ora, entendemos o processo 

de aprendizagem pelo qual a criança passa, mas entendemos também, que os responsáveis por elas 

têm suas atribuições, além de compreender que chegam à escola com hábitos ou a falta dos mesmos 

já estruturados pelas suas famílias. Podemos apontar os aspectos que mostram a total falta de 

discernimento dos pais em relação às suas atribuições com as crianças e em relação ao papel da escola: 

1. Material escolar: muitos não atenderam a lista de materiais na sua totalidade, supondo que 

não precisamos de “tudo aquilo”; em alguns casos, nenhum material foi entregue com a 

justificativa de que é o governo o responsável pela sua manutenção; 

2. Crianças que são agredidas ou que agridem: segundo os pais, nós educadores não podemos 

permitir que as crianças caiam, machuquem, falem palavrões, além de exigir que tomemos 

atitudes drásticas em relação aos pais das crianças autoras das agressões, “como pode um 

professor não dar conta disso”; 

3. Crianças extremamente estressadas e intolerantes: neste ano, os casos de crianças que 

fizeram todo o possível (choraram, gritaram, forçaram vômitos, chutaram os funcionários da 

escola, atiraram objetos, morderam) para terem o que queriam e porque não aceitam o “não” 

como resposta, foi assustador, nunca em um bimestre fizemos (equipe gestora e professora 

readaptada – que tem formação em Psicologia e que está fazendo os atendimentos às famílias 

e às crianças) tantos atendimentos; 

4. Crianças extremamente dependentes: a cada ano o nível de dependência das crianças está 

cada vez maior, percebemos os pais tratando-as como bebês e demandando que nós 

entendamos que elas são muito pequenos para compreenderem certas coisas; 

5. Alfabetização: de acordo com os pais, as crianças não devem riscar, devem escrever, não 

devem brincar tanto, devem estudar, “meu filho não aprende nada nessa escola” essa é a fala 

de uma mãe que insiste em fazer sua fala a de todos os pais; 

6. Agenda: os pais ainda não fazem o uso devido e ainda não entenderam o nível de importância 

eu tem a agenda na vida escolar da criança 

7.   Tratamento ao servidor público: muitos pais se dirigem a nós, não solicitando com 
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tranquilidade, mas exigindo, cobrando com arrogância e grosseria a prestação de serviços. 

 Mediante este comportamento da comunidade podemos elencar as seguintes 

características que compõem o seu perfil:  

✓ Muitos responsáveis não trabalham, mas se recusam, em sua maioria, em participar das 

atividades da escola, justificando que em casa há outras crianças necessitando de seus 

cuidados ou que não tem tempo para comparecer à escola; 

✓ Os responsáveis que trabalham, mesmo usufruindo da declaração emitida pela escola, se 

recusam a participar de forma mais efetiva dos momentos coletivos tanto para tomada de 

decisões quanto para apreciação dos trabalhos apresentados pelas crianças; 

✓ Estão sempre com pressa, sem tempo, “tem mais o que fazer”; 

✓ As crianças vem de casa apresentando desconhecer qualquer tipo de rotina estruturada, sem 

entender que para tudo existe um momento para ser realizado, como por exemplo, hora de 

escovar os dentes, hora de brincar, hora de comer guloseimas, hora de comer alimentos 

saudáveis, além de hábitos e autonomia relacionados aos aspectos de higiene, agregando a 

esses aspectos um nível de dependência e infantilização no que concerne aos seus desejos, 

vontades e camuflagem do seu entendimento sobre os comandos que lhes são dados e que não 

lhes agradam; 

✓ Muitos responsáveis associam as dificuldades que possuem em manter a autoridade e/ou 

autonomia com seus filhos ao fato de os mesmos serem muito pequenos e não conseguirem 

entender o que lhes é solicitado, satisfazendo todas as vontades das crianças, impossibilitando 

a extensão do trabalho de autonomia desenvolvido na escola aos outros ambientes em que a 

criança convive. 

✓ Muitas crianças apresentam sinais de descuido e descaso à sua higiene, ao material escolar, 

ao uniforme e agenda escolar – atribuições da família – interferindo de forma negativa no 

desenvolvimento e construção de sua identidade, além de dificultar os canais de comunicação 

com a escola; 
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✓ É importante ressaltar que os profissionais desta instituição tem sofrido com o nível de falta 

de limites e rotinas das crianças e com a dificuldade que os pais tem de discernir o que é 

trabalho docente de ação cuidadora (frequentemente recebemos bilhetes dos pais solicitando 

dos docentes a realização de tarefas tais como: medicar, deixar chupar o dedo, cuidar do 

material de uso individual da criança etc.), não deixando de enfatizar a omissão dos pais no 

respeito à fase de desenvolvimento em que as crianças se encontram e os cuidados que ela 

exige; 

 Este diagnóstico foi feito pelos professores regentes, equipe de coordenação e equipe 

gestora com base nas observações, conversas e entrevistas realizadas com as famílias, além, das 

respostas dos pais aos encaminhamentos dados pela instituição. 
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O Conselho de Classe 

Perfil das Turmas 

 Este riquíssimo instrumento, nos deu ao fim do bimestre, um levantamento mais 

delimitado de nossa realidade 

 

 

 

Em sua maioria, estão muito agitadas, aos poucos 

estão desenvolvendo sua independência, bem 

diferente do início do ano Algumas ainda apresentam 

dificuldades em adaptar-se à rotina da escola. 

Relacionam-se bem em sua maioria, mas ainda há 

aqueles que quando não tem o que querem, agridem 

os colegas, choram, não querem ficar na escola... 

 

 

 

As famílias, em sua maioria, demonstram constante 

interesse na vida escolar doa criança, se comunicam 

com as professoras, porém, demonstram em sua fala 

uma expectativa que vai além do que uma criança 

nesta faixa etária pode oferecer, fazendo cobranças 

excessivas quanto ao que esperam do trabalho da 

professora no que diz respeito à aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

 

 

Quanto à aprendizagem, elas demonstram estar no 

nível de desenvolvimento esperado, ainda há muitas 

situações relacionadas ao desenvolvimento da 

autonomia que precisam ser trabalhadas e sentimos 

que é necessário o incentivo da família para tornar o 

trabalho da escola mais efetivo. A rotina que se 

estrutura na escola, precisa ser reforçada em casa. 
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Dificuldades encontradas 

Salas Cheias Intolerância dos Pais 
Estrutura Física 

  
 

As salas, neste ano, estão cheias 

demais, impossibilita um 

atendimento mais 

individualizado e aumenta o 

nível de agitação das crianças, 

além disso, parte da rotina está 

prejudicada, pois com tantas 

crianças, os momentos da 

rodinha estão cada vez mais 

difíceis de acontecer. 

As famílias de nossas crianças 

tem demonstrado muita 

intolerância, não podem 

esperar, as crianças não podem 

se sujar, não podem brincar no 

parque, não podem sentar no 

chão, não podem usar o 

banheiros sozinhas, não 

podemos demorar a abrir os 

portões, não podemos deixá-

los esperando, elas não podem 

só brincar, só desenhar, tem 

que ler e escrever... 

Nosso parquinho está há 

tempos sem manutenção: 

muitos brinquedos não podem 

ser usados, podendo provocar 

acidentes, casinha de boneca 

está isolada. Ainda temos a 

nossa Educação Física, que 

devido a mudança da estrutura 

pelo tempo regular, não tem 

conseguido os mesmos 

resultados de antigamente. 

Potencialidades 

 

Temos Formações em Serviço 

 

Temos muito espaço para a 

realização de atividades 

 

As crianças faltam pouco 
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Estratégias a serem tomadas para redução/solução dos problemas 

 

Diante dos problemas levantados, resolvemos: 

✓ Continuar com as convocações de 

famílias específicas; 

✓ Dar continuidade ao Projeto “A Escola 

também é um Lar” 

✓ Iniciar, a partir da construção do 

“Manual da Educação Infantil para as 

Famílias” a Campanha de Valorização 

dos Profissionais da Educação Infantil 

 

O Olhar dos Pais para a Instituição 

 

 Em questionário realizado nos dias 27 e 28 de abril de dois mil e dezoito, os pais, mães e 

responsáveis pelas crianças do CEI 01 de Planaltina, fizeram as seguintes considerações: 

 

Pontos Positivos do CEI 01 de Planaltina

Relação da família com a Escola

Bons Profissionais

Limpeza e Organização

Atendimento e Acolhimento das Crianças

Bons Meios de Comunicação

Bons projetos
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Pontos Negativos

O portão deve mudar de lado

Lanche fraco

Dever de Casa

Lixo ao redor da escola

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Voltar o Horário
Integral

Mudar a Entrada
da escola

Fazer mais
Reuniões

Os pais
colaborarem mais

Melhorar o
cardápio

O que pode ser feito para melhorar?

Série 1
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 Para este questionário, dos seiscentos e vinte e dois pais que representam as crianças 

matriculadas, apenas duzentos e cinquenta e um responderam ao questionário. 

 A pouca participação, que não representa sequer cinquenta por cento do total, reforça as 

falas e insatisfações quanto à participação dos responsáveis no acompanhamento da vida 

escolar das crianças. 

 Porém, consideramos, com muita responsabilidade e apresso, estes que participaram e 

que deram suas opiniões acerca do trabalho desenvolvido, estas considerações nos fazem 

refletir sobre o trabalho desenvolvido no CEI 01 de Planaltina. 

 Faz parte de nossas estratégias, na próxima Reunião de Pais tentarmos colher mais dados, 

pois acreditamos que o número de participantes nesta atividade seja maior e nossa percepção 

sobre as impressões que as famílias têm sobre nossa instituição seja mais detalhada, mais 

lapidada. 
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O que você espera que seu filho aprenda?
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Comunidade Escolar – As crianças 

 

  Temos que ressaltar que para esta avaliação usamos como ponto de partida a temática da 

Plenarinha deste ano – O Universo do Brincar -, que felizmente chegou ao nosso conhecimento com 

antecedência, pautando o tema gerador do trabalho pedagógico a ser desenvolvido em nossa escola. 

 Por meio da escuta sensível das crianças, por meio de brincadeiras, registros e 

observações, o meio que usamos para obter avaliação das crianças, foram produções de textos 

coletivas. 

 Levantamos quatro temas que de modo geral nos remete às reflexões que as crianças 

fazem do ambiente em que vivem, de como se veem na infância, dos valores e princípios que trazem 

de casa e da ideia de mundo que possuem.  

Os temas foram:  

✓ Infância – o que ser criança? 

✓ Família – O que você entende por família? 

✓ Escola – a escola tem tudo o que você precisa? 

✓ Mundo – você sabe o que é? 

 Como resultado, tivemos as seguintes produções 

Infância 

 

 

 Ana Luisa e Carla 1º Pe B Vesp. 
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Nesta atividade as crianças frisaram muito a delícia que é não ser adulto, entendem que quando 

crescem as coisas mudam, amam brincar e o lar é o melhor lugar para elas viverem essa etapa tão 

maravilhosa de suas vidas! 

 

Família 

  

1º Pe C Vesp. 

2º Pe A Mat. 

2º Pe E Vesp. 

1º Pe A Vesp.. 
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Nesta atividade, muitas surpresas apareceram, se por um lado as crianças demonstram o quanto 

fazer tarefas simples, como acompanhar  pai ou a mãe ao mercado, lhe fazem felizes, ao mesmo 

tempo reveleam que os problemas que afetam suas fam´lias também são problemas que lhes 

incomodam, que lhes preocupam e que sentem-se no direito de tentar resolver, de acharem 

soluções. Nesta atividade algumas crianças relataram sobre as violências que elas, suas mães e 

irmãos sofrem em casa. 

 

A Escola 

 
 

 

 As crianças gostam da escola e 

querem que ela tenha todas as coisas 

que as fazem felizes. Na avaliação 

realizada em 2014, as crianças 

pediram um trepa-trepa e nós 

conseguimos. Alguns dos pedidos 

aqui, acredito que não serão viáveis, 

mas um foguete e uma piscina, quem 

sabe, não é mesmo? 

1º Pe A Mat. 1º Pe C Vesp. 

1º Pe D Vesp. 
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O Mundo 

 

´     

 

Nas atividades realizadas pelas crianças percebemos que elas compreendem que o mundo é um 

lugar cheio de perigo e cheio de belezas ao mesmo tempo. Compreendem que as atitudes que 

agridem as pessoas, os animais, as ações de violência não fazem bem para uma convivência 

harmoniosa. Querem viver num mundo em que sua imaginação possa fluir, tornar-se real. 

 

Comunidade Escolar – (Docentes Regentes de Sala de Aula, Pedagoga e Educação 

Física, Coordenadores e Equipe Gestora) e o Trabalho Pedagógico 

Este texto ainda vai nortear nossas ações por algum tempo, há falas que serão atualizadas, mas 

sua essência ainda permanece, pois são mudanças na práxis que não se promovem de forma rápida 

e dinâmica. Todos, cada um de nós, está em permanente processo de desenvolvimento 

Devido ao estudo dos Indicadores de Qualidade na Educação Infantil ter sido recente, ele permanece 

norteador de nossa prática e instrumento fiel da avaliação de nosso trabalho: 
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Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, documento reestruturado pelo corpo de Docentes 

do Estado de São Paulo 

 O Mediador Thiago Lopes Cantalice dividiu os participantes em nove grupos, mesclando 

educadores sociais voluntários, servidores da cozinha, da limpeza, coordenadores e pais. Após todos 

apresentarem as médias alcançadas nos indicadores de cada dimensão, o grupo considerou a 

necessidade de todos os grupos avaliarem todas as dimensões e aí, sim, considerarmos média. Para 

este momento, então, quatro dimensões foram apontadas pelo grupo como aquelas que precisam ser 

repensadas e construídas estratégias para trabalhá-las, estas estão realçadas de amarelo, como segue 

quadro síntese abaixo: 

PARTE I – ANÁLISE DA PLENÁRIA SOBRE OS INDICADORES DE QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Considerações: Wezley Nascimento, Supervisor) 

DIMENSÃO 1 - Planejamento e Gestão Educacional. 

 O Centro de Educação Infantil 01 de Planaltina foi inaugurado no decorrer da implementação 

da gestão democrática e já em seu primeiro ano de efetivo funcionamento realizaram-se eleições a 

fim de definir a equipe gestora. A equipe eleita vem desenvolvendo ao longo deste tempo – 04 anos 

– um trabalho de escuta a todos os seguimentos da comunidade escolar para guiar o seu trabalho com 

o entendimento de que as diretrizes para o bom funcionamento da Unidade Educacional devem ser 

fruto do dialogismo com estes seguimentos e da assembleia da comunidade escolar. Nos projetos 

políticos pedagógicos é perceptível o reconhecimento à fala dos alunos e seus anseios, dos professores 

e demais funcionários, bem como dos pais e, na medida do possível, com os recursos de que dispõe 

(PDAF – emergencial em 2013, 2014, 2015 e PDAF emergencial em 2016 mais o PDDE) vem 

buscando atender as demandas geradas nas assembleias e diálogos estabelecidos. A gestão tem um 

entendimento claro da valorização do trabalho pedagógico na figura do professor e sempre que lhe é 

possível busca propor meios de capacitação em trabalho para seu corpo docente, seja por meio de 

estudos dos teóricos em educação, seja por meio de oficinas desenvolvidas pelos pares, seja no 

incentivo à participação de encontros, feiras etc.  

DIMENSÃO 2 - Participação, escuta e autoria de bebês e crianças. 

 Os paradigmas desenhados para a educação infantil entendem que as esferas do educar e do 
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cuidar são indissociáveis da prática docente, ainda mais se tratando de educação infantil. Dentro 

destas esferas encontramos a necessidade do desenvolvimento da escuta sensível, da afetividade, do 

reconhecimento das infâncias e da criança como sujeito central de seu processo educativo. Esse 

contexto mostra-se ainda desafiador para os docentes, tendo em vista que até mesmo em sua formação 

essas dimensões não foram contempladas, então, o desafio se encontra em desenvolver uma nova 

práxis fundamentada nessa perspectiva do educar e do cuidar, sendo que o desenvolver desta nova 

práxis significa o rompimento com velhos paradigmas e concepções de ensino bastante enraizadas no 

então fazer pedagógico.  

DIMENSÃO 3 - Multiplicidade de experiências e linguagens em contextos lúdicos para as infâncias. 

 A infância é um tempo marcado pelas ânsias de exploração e descobertas, é o ápice da 

curiosidade, então proporcionar multiplicidade de experiências e linguagens em contextos lúdicos é 

o “caminho desejável” para o desenvolvimento humano, porém a realidade com que se depara hoje o 

CEI 01 de Planaltina é a carência de recursos financeiros que permitam facilitar a promoção destas 

experiências e a deficiência na formação do professor, o que dificulta sua assimilação das 

possibilidades desse “caminho desejável”, embora seja fato encontrarmos profissionais com a devida 

criatividade e presença de espírito para desenvolver trabalhos de excelência com seus educandos, essa 

realidade não alcança a todos, demonstrando imperícia e indisposição para promover experiências 

alternativas aos alunos. Ainda não nos apropriamos plenamente desta dimensão então ela passa não 

a ser princípio de nosso projeto, mas integrante da rotina em sala de aula. 

DIMENSÃO 4 – Interações. 

 A equipe gestora desenvolve um trabalho de integração com os diversos seguimentos da 

comunidade no intuito de mitigar as já tão institucionalizadas diferenças de tratamento entre os 

diversos agentes da escola. Esse trabalho vem surtindo efeitos positivos, mas ainda encontramos 

muitas resistências na interação entre os grupos e no tratamento que dão a uns e outros. A construção 

do conceito de comunidade dentro dos seguimentos é fundamental para aperfeiçoar as relações, mas 

essa é uma longa caminhada que configura um dos problemas crônicos que o CEI 01 enfrenta. 

DIMENSÃO 5 - Relações étnico-raciais e de gênero. 

 Como foi apreciado pelo corpo docente, esta dimensão pedagógica carece de profunda atenção 
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pela comunidade escolar, haja vista ser importante compreender o alcance de suas implicações, se 

realmente identifica-se no nosso contexto de educação infantil as discriminações apontadas. É de 

comum acordo que não temos propriedade para avaliar esta dimensão em nosso contexto, assim que, 

conforme sugestão da assembleia escolar, essa dimensão se torna um princípio do projeto político 

pedagógico, exigindo a promoção de capacitação dentro de suas particularidades sempre que o grupo 

sentir esta necessidade. 

 

DIMENSÃO 6 - Ambientes educativos: tempos, espaços e materiais. 

 Embora a escola tenha sido construída para atendimento da educação infantil, a mesma não 

comporta a proposta da educação infantil integral em regime de dez horas. Ora, em uma escola todos 

os espaços correspondem a ambientes educativos e estes espaços não contemplam satisfatoriamente 

o que se proponha para esta modalidade de educação, precisando de um melhor refeitório, de salas 

para repouso dos alunos, quadra coberta e outros, os tempos e materiais não tem o devido 

aproveitamento e conhecimento por parte dos docentes, que denotam desconhecer que é da natureza 

criança o brincar, o correr, o conversar, o experimentar, o imaginar etc. 

DIMENSÃO 7 - Promoção da saúde e bem-estar: experiências de ser cuidado, cuidar de si, do outro 

e do mundo. 

Esse texto será revisto na próxima edição do PPP, veremos como se dará realização da 

Educação Física nesse novo formato. 

 O Centro de Educação Infantil 01 de Planaltina tem o privilégio de contar em seu quadro 

docente com duas educadoras físicas, a presença destas profissionais e a decorrente oferta de 

educação física para os alunos implica na apresentação de atestado médico de aptidão física, então, 

por intermédio da diretora do CEI 01, firmou-se uma parceria com o Centro de Saúde 04 de Planaltina 

com a organização de mutirão na escola ao começo do Semestre letivo para emissão dos atestados e 

demandando outras urgências de saúde que as equipes de Saúde da Família possam vir a desenvolver 

com os alunos, prioritariamente, e seus familiares. Em seguida a estes mutirões outras ações do CS04, 

campanha de Saúde Bucal por exemplo, são desenvolvidas na escola. A dupla de profissionais de 

Educação Física realiza todas as terças-feiras, pelo matutino momento de ginástica com a comunidade 
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vizinha ao CEI – Projeto Bem-Estar. Existe a proposta das educadoras físicas iniciarem novo projeto 

de ginástica laboral com os docentes. Ainda dentro do aspecto do cuidar é importante destacar o papel 

dos Educadores Sociais Voluntários, agentes que tem foco no cuidado com as crianças, em principal 

no momento do banho. A presença destes Educadores é um dos fatores que garante o funcionamento 

do CEI em regime de dez horas.   

DIMENSÃO 8 - Formação e condições de trabalho das educadoras e dos educadores. 

 É consenso do grupo a pouca oferta de formação para os docentes voltada para a temática de 

educação infantil e para educação infantil em tempo integral essa realidade é ainda mais crítica. O 

contexto do CEI 01 é tão singular que falta a política regulamentadora de sua realidade, sendo os 

procedimentos adotados pela Unidade Educacional, fruto da pesquisa realizada em maioria pela 

diretora da escola de forma a fundamentar nossas ações cotidianas. Sentimos a necessidade de 

encontros de educação infantil com maior objetividade e que contemplem a educação infantil na sua 

modalidade integral.  

 

DIMENSÃO 9 - Rede de Proteção Sociocultural: Unidade Educacional, família, comunidade e cidade. 

 O CEI desde sua inauguração busca reunir em todas as suas ações todos os seguimentos da 

comunidade escolar, comunidade vizinha e órgãos oficiais, foi por meio de iniciativas da equipe 

gestora que muitas melhorias chegaram a esta comunidade. Buscamos parcerias com outros órgãos 

como o CS04, EMATER – DF, IFB – Planaltina, Universidades, Conselho Tutelar, a fim de que se 

desenvolvam ações que contribuam para o desenvolvimento cultural da escola e também ofertar à 

comunidade local serviços de atendimento básicos. É objetivo a ampliação desta rede de parcerias na 

esperança de alcançar novas possibilidades para nossos alunos e contribuir para a transformação 

social.  

PARTE II – DISCUSSÃO DAS ESTRATÉGIAS 

28/06/2016 

 

DIMENSÃO 1 – PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL. 
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INDICADOR 1.1  7,7 

INDICADOR 1.2 9,2 

INDICADOR 1.3 9,0 

 

DIMENSÃO 2 – PARTICIPAÇÃO, ESCUTA E AUTORIA DE BEBÊS E CRIANÇAS. 

INDICADOR 2.1 8,7 

INDICADOR 2.2 8,8 

INDICADOR 2.3 8,3 

Neste indicador, o grupo considerou a necessidade de imprimirmos sensibilidade à escuta, só 

escutá-las não é suficiente e diante da importância que esta dimensão assume, ela passou a tornar-

se princípio norteador do PPP, onde a cada ano, as reivindicações das crianças passam a fazer parte 

do planejamento anual da instituição. 

 

DIMENSÃO 3 – MULTIPLICIDADE DE EXPERIENCIAS E LINGUAGENS EM 

CONTEXTOS LÚDICOS PARA A INFÂNCIA. 

INDICADOR 3.1 7,75 

INDICADOR 3.2 8,0 

INDICADOR 3.3 7,73 

INDICADOR 3.4 7,25 

Mesmo com uma média excelente, o grupo percebeu que ainda trabalhamos as brincadeiras de 

forma muito restrita, necessitando que ela seja critério obrigatório na rotina da Educação Infantil. 

 

DIMENSÃO 4 – INTERAÇÃO. 
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INDICADOR 4.1 9,4 

INDICADOR 4.2 9,0 

INDICADOR 4.3 9,0 

INDICADOR 4.4 8,0 

 

DIMENSÃO 5 – RELAÇÕES ETNICOS-RACIAIS E DE GÊNERO. 

INDICADOR 5.1 6,5 

INDICADOR 5.2 7,6 

INDICADOR 5.3 5,6 

INDICADOR 5.4 6,1 

Enquanto educadores (considerando todos os funcionários da escola, da direção, passando pela 

secretaria, regentes, coordenadores, professores de educação física, educadores sociais voluntários 

e terceirizados) percebemos que precisamos articular momentos de formação que nos oriente na 

organização e prática pedagógicas no que se refere a um maior conhecimento e desenvolvimento 

de atitudes sobre as demandas atuais, tais como: a escuta sensível da criança, educação em e para 

os direitos humanos e relações étnico-raciais e de gênero. Esta dimensão também torna-se princípio 

norteador do PPP 

 

DIMENSÃO 6 – AMBIENTES EDUCATIVOS: TEMPOS, ESPAÇOS E MATERIAIS. 

INDICADOR 6.1 5,9 

INDICADOR 6.2 6,0 

Não conseguimos concluir a discussão, terminaremos no dia 12 de julho, no momento de 

coordenação. 
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DIMENSÃO 7 – PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR: EXPERIÊNCIAS DE SER 

CUIDADO, CUIDADO DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO. 

INDICADOR 7.1 5,0 

INDICADOR 7.2 4,0 

INDICADOR 7.3 9,0 

INDICADOR 7.4 6,5 

Não conseguimos concluir a discussão, terminaremos no dia 12 de julho, no momento de 

coordenação. 

 

DIMENSÃO 8 – FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS EDUCADORAS E 

DOS EDUCADORES. 

INDICADOR 8.1 9,0 

INDICADOR 8.2 9,5 

INDICADOR 8.3 9,0 

INDICADOR 8.4 8,4 

 

DIMENSÃO 9 – REDE DE PROTEÇÃO SOCIOCULTURAL: UNIDADE EDUCACIONAL, 

FAMÍLIA, COMUNIDADE E CIDADE. 

INDICADOR 9.1 8,5 

INDICADOR 9.2 9,7 

INDICADOR 9.3 9,4 
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 Estes instrumentos, em especial o segundo, traduz de forma clara os sujeitos que temos, 

a realidade da Comunidade Local, nossas fragilidades e potencialidades e os indicadores que precisam 

de estratégias para se adequarem ao contexto escolar. 

Não conseguimos concluir o estudo dos indicadores no tempo previsto o que os torna prioridade de 

estudo para este ano de 2017. 
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Função Social 

 Diante da realidade vivida com os pais de nossos alunos nestes cinco anos de trabalho, nós, 

funcionários do CEI 01 de Planaltina, entendemos ser necessário outro encaminhamento no que se 

refere à função social de nossa instituição: Discernir o papel de cada agente escolar, desconstruindo 

o pensamento de que a escola é apenas um lugar para a criança ficar enquanto os pais trabalham. A 

escola é lugar de pensar, de brincar e de dar condições aos atores nela envolvidos de transformarem 

suas realidades, ou seja, nossa função é promover ações que desenvolvam em cada ator que compõe 

o cenário do CEI 01 de Planaltina atitudes de pertencimento à instituição escolar, priorizando a 

criança no desenvolvimento e amadurecimento global de suas capacidades, considerando e 

garantindo o respeito aso direito da Infância e todas as formas em que a democracia se concretize. 
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Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas 

  Com a mudança do atendimento, a equipe de profissionais desta instituição compreende 

que a educação integral não está condicionada à ampliação do tempo, ela implica na aprendizagem 

da criança em todos os aspectos do seu desenvolvimento. Ao frequentar a escola, é possibilitado ao 

educando o desenvolvimento de habilidades que alcançam todos os aspectos do seu crescimento, 

considerando as vivências, as relações estabelecidas entre os pares, o reconhecimento de suas 

capacidades por meio da exploração das linguagens. Desta forma e com estas considerações, 

manteremos em nossa proposta os princípios orientadores da educação integral: 

 De acordo com o Currículo em Movimento – Pressupostos Teóricos (2014), os princípios 

da Educação Integral a serem observados são: 

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel 

da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o conceito 

de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um simples 

aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para 

todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá 

ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio 

de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, 

esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação 

Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto político- pedagógico, repense a formação 

de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã. 

 

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no 

âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos 

sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta 

de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

 

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá 

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, 
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considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A 

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da educação 

pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). Na 

Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, 

legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto 

pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e 

de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para 

receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares. 

 

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como 

um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar 

e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e 

quadras comunitárias estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre 

outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, 

na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. 

Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do 

território em que a escola se encontra, planejando trilhas d aprendizagem e buscando uma 

estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas 

à criação de projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das 

possibilidades educativas. 

 

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

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

adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo 

uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. Nessa ambiência 

favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de 

ensino. Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal 

pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado o acesso 

ao conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído para aprofundar o fosso 
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social entre os estudantes da escola pública. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este 

é o momento de despedida desse modelo com algumas resistências e medos, de lugares 

conceituais, teóricos e epistemológicos, porém não mais convincentes e adequados ao tempo 

presente. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, 2014, p.29 

- )  

 A dinâmica de trabalho da escola, busca alcançar a realização desses princípios, 

precisando avançar no que diz respeito, principalmente, ao diálogo da escola com a comunidade, 

muitas são as ações planejadas para trazer esta comunidade à participação, envolvimento e 

cooperação na promoção de oportunidades de aprendizagem e ações que priorizem a democracia, a 

participação de todos de forma responsável.  

 É importante ressaltar que aspectos como a intersetorialização ainda apresenta lacunas a 

serem preenchidas, essa situação daria novos rumos e venceria muitos dos desafios existentes nesta 

política de educação. 

 No capítulo sobre a organização curricular será possível visualizar de forma mais 

específica como a escola se organiza no alcance desses princípios, além das dificuldades encontradas. 

 Lembrando que além dos princípios da Educação Integral utilizados neste documento, 

aqueles relacionados à Educação Infantil abordados no Currículo em Movimento se fazem essenciais 

ao trabalho no CEI 01 de Planaltina, tais como: princípios éticos – referem-se à valorização da 

autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e 

às diferentes culturas, identidades e singularidades; princípios estéticos – referem-se à valorização 

da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais; 

princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do 

respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social, 

modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o ambiente, 

por meio das múltiplas linguagens.  

 Ressalte-se que esses princípios também devem guiar as relações dos adultos 

(profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na consolidação da Educação Infantil. 

 Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar, 

de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar 
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soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades. 

 Além desses princípios, após análise e avaliação das dimensões contidas nos Indicadores 

da Educação Infantil, decidimos que, a partir de agora, passam a fazer parte, como princípios 

norteadores da proposta pedagógica do CEI, as dimensões Participação, Escuta e Autoria de Bebês e 

Crianças e Relações Étnico-raciais e de Gênero. 

 No que se refere à escuta, autoria e produção, o coletivo de professores, servidores e pais 

entendem que é preciso desenvolver a sensibilidade às impressões que as crianças têm sobre o 

ambiente escolar, eles passam a ser norteadores das práticas educativas. 

 Quanto às questões étnico-raciais e de gênero foi considerado a falta de preparação dos 

profissionais no tratamento desses conceitos e a necessidade urgente de desencadear formações para 

todos voltadas para o ambiente da educação infantil e que possam refletir, na prática, de forma 

significativa para as crianças. 

 Na adoção desses princípios como norteadores do PPP do CEI 01 de Planaltina, 

percebemos que nos encontramos com as Linhas de Atuação da Educação em Direitos Humanos 

previstas no Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos – (2014, p. 57 – 

64), em que as possibilidades de discussão e reflexão sobre a diversidade presente no ambiente escolar 

são discutidas com vistas ao pertencimento e reconhecimento do valor subjetivo do sujeito enquanto 

pessoa e enquanto parte de um grupo, de uma comunidade. Além disso, não há como tratar de tais 

questões sem considerar e repensar as atitudes em relação ao ambiente, à sua preservação e 

conservação e de todos os elementos que o compõe. 

 Faz-se necessário afirmar que conceitos tão complexos e com debates tão atuais também 

estão em seu processo de construção e apropriação por todos aqueles que fazem parte da Comunidade 

Escolar, ao afirmar que estamos tornando esses princípios indispensáveis à nossa proposta, também 

assumimos que estaremos buscando as condições necessárias para que eles sejam abordados de forma 

significativa, aprofundada, coerente e entrelaçada nas ações da escola, fazendo parte de uma ação 

comum, diária e permanente. O que implica na busca de formação, reflexão, discussão e debates 

constantes, seja no conjunto de profissionais da escola, seja na busca de outros atores (professores, 

pais, especialistas nesta temática) que possam intermediar essas reflexões no ambiente escolar 
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 Para finalizar, quanto aos princípios voltados para a prática administrativa, fazemos 

questão dos princípios democráticos, de transparência e de participação coletiva. As decisões tomadas 

na escola não se dão de forma unilateral, na verdade, as reuniões realizadas com professores, 

funcionários e responsáveis, trazem em sua pauta, as necessidades da escola e nascem, na mesma 

reunião, as estratégias para saná-las. 

 Situações como prestação de contas, utilização de verbas vindas do Estado ou de 

arrecadação interna, são discutidas e planejadas por todos. Além disso, a prestação de contas das 

verbas institucionalizadas, como PDAF e, agora, PDDE ficam à disposição de qualquer interessado 

em local próprio e de fácil acesso, até mesmo porque não temos material para reproduzi-las, e a 

arrecadação interna é apresentada em forma de cartazes expostos pela escola. Nossa escola busca de 

todas as formas inserir todos nas tomadas de decisões e deixar tudo à disposição de todos, mantendo 

a integridade dos documentos produzidos e garantindo que ninguém se sinta desinformado das ações 

tomadas. 

 Outro documento de valiosa importância, que fica à disposição no balcão da Secretaria 

da escola, é o nosso Projeto Político Pedagógico, muito consultado, principalmente, por estagiários, 

é uma atitude que gostaríamos que a comunidade tivesse, mas acreditamos que vamos tornar isso um 

hábito. 

 Diante da minuciosa construção, relevante importância e impacto deste documento no 

cotidiano da escola, entendemos que sua implementação deva ser de no mínimo dois anos em que o 

documento fica em aberto para inserção de documentos que registrem o andamento e/ou alteração 

das atividades propostas, ou seja, a essência permanece, mas sua aplicação vai se adequando as 

situações que por ventura se apresentarem. 
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Objetivos 

Geral: 

 

 Oferecer educação pautada na integralidade e nos direitos das crianças e na acessibilidade 

e participação da comunidade nesse processo, promovendo momentos distintos e diversos de 

aprendizagem em que cada criança, respeitada sua subjetividade, possa crescer, aprender, produzir e 

viver bem consigo e com seus pares. 

 Considerando os objetivos previstos para a Educação Infantil no Currículo em 

Movimento, nossos objetivos específicos são: 

• Sondar as características da comunidade escolar, por meio de entrevistas e diálogos, para 

iniciar processo de acolhimento e construção de propostas que visem sua participação nas 

atividades da escola; 

• Retomar as experiências pedagógicas, administrativas e financeiras do ano anterior e avaliá-

las quanto à sua aplicabilidade ou não no ano em curso; 

• Realizar momentos de reflexão nas coordenações coletivas acerca das aprendizagens trazidas 

pelos alunos, das que são orientadas pelo currículo e das que as crianças demonstram ter 

necessidade de adquirir, vivenciar, experimentar para adaptar à proposta a essas 

subjetividades; 

• Discutir, a qualquer tempo, em virtude das necessidades das crianças, o desenvolvimento da 

proposta de educação integral, primando pelo bem estar e acolhimento das crianças, 

planejando atividades e situações em tempos e espaços que provoquem interesse e satisfação 

para elas; 

• Promover palestras, seminários, grupos de debates sobre as temáticas subjacentes à educação 

infantil e à orientação quanto ao desenvolvimento infantil a todos os atores que constituem a 

comunidade escolar do CEI 01; 

• Organizar atividades culturais que priorizem a participação da família, respeitando o 

calendário da Educação Infantil, o PPP da Instituição e a história e a cultura brasileiras; 

• Buscar parcerias com qualquer grupo e em qualquer tempo, independentemente de sua área 

de atuação, provocando a transdisciplinaridade, no atendimento às necessidades internas e 

externas da Comunidade Escolar. 
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Faremos de forma sistematizada e divulgaremos aos responsáveis, nossos objetivos de 

aprendizagem, assim como consta no Currículo em Movimento da educação Infantil (2014) 

 

• estabelecer relações comparativas (mais que, menos que, tanto quanto, igual, diferente, maior que, 

menor que, etc.); 

• desenvolver atitudes de preservação e cuidado com o meio ambiente, com o outro, com os animais, 

com a vida; 

• manipular, explorar e conhecer diferentes portadores de texto; 

• participar ativamente de práticas de letramento; 

• desenhar de forma livre ou dirigida, com diversos materiais e suportes, situações do cotidiano que 

representam sua leitura de mundo; 

• exercitar e estimular a leitura e a escrita espontâneas; 

• participar de atividades que envolvam noções matemáticas, tais como a manipulação de diversas 

quantidades de objetos e materiais, brincadeiras de contagem, realização de estimativas, 

comparações, notações numéricas em diferentes contextos, etc.; 

• trabalhar com símbolos e signos; 

• contar, recontar, criar, encenar histórias, récitas, roteiros etc.; 

• apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, danças, etc.; 

• estabelecer relações lógicas cada vez mais complexas; 

• organizar-se e trabalhar de forma colaborativa em grupos; 

• observar, realizar e registrar experimentos científicos; 
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• desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças, ginásticas (atividades 

exploratórias de espaços estruturados com diferentes implementos – cordas, arcos, bastões, cones, 

brinquedos etc.) e brincadeiras; 

• manifestar-se através do jogo simbólico (situações-problema cotidianas) e outros; 

• participar de momentos organizados com o propósito de explorar as manifestações culturais e as 

atividades previstas no calendário escolar. 
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Concepções Teóricas 

 Respeitando o universo da Infância e Educação Infantil, consideramos pertinente orientar 

nossas práticas e atitudes pedagógicas por meio das concepções teóricas a seguir: 

Finalidade da Educação Infantil segundo a LDB 9.394/1996 (Art. 29º): 

 Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da 

comunidade. 

 A adoção desta concepção se dá pelo fato de imprimirmos em nossa ação docente o 

planejamento voltado ao mundo no qual a criança está inserida: um mundo cheio de cores, de formas, 

de espécies diversas de plantas, bichos, paisagens, cheio de sensações, de pessoas tão diferentes e que 

gozam de direitos iguais. 

 Além disso, trazer a família para participar desse processo de aprendizagem, reforça mais 

ainda os laços que construímos na formação da pessoa, que precisa de cuidado, de afeto, de 

informação e de vivências, enriquecendo seu aparato de conhecimento e experiências pessoais. 

 A pré escola de 4 e 5 anos responsabiliza pelo acompanhamento e registro do 

desenvolvimento sem que ocorram mecanismos de promoção para a continuidade dos estudos, 

buscando o processo educativo complementar à atuação familiar. 

O conceito de Cuidar segundo a Resolução nº 04 de Julho de 2010 (Art. 6º) 

 O cuidar não se relaciona só com o desenvolvimento físico, mas também com o emocional, 

com o cognitivo e com o social da criança, pois a medida que vão sendo satisfeitas as suas 

necessidades primárias vão surgindo outras relacionadas à exploração do mundo de si mesmas e do 

outro. 

 “Cuidar e educar são ações intrínsecas e de responsabilidade da família, de professores e 

dos médicos. Todos tem de saber que só se cuida educando e só se educa cuidando” (Vidal Didonet) 
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 Trazer este conceito para o debate na escola propicia a todos os atores do ambiente escolar 

a reflexão sobre como nós, seres humanos em pleno processo de desenvolvimento e aprendizagens, 

nos agarramos tanto aos nossos responsáveis, nesta relação de educação e cuidado, são ações 

indissociáveis.  

A psicogênese da Pessoa Completa – Henry Wallon 

 A constituição da pessoa se dá de acordo com suas condições de existência. O meio social 

e a cultura constituem as condições, as possibilidades e os limites de desenvolvimento para o 

organismo. 

 Tudo na educação infantil parte das referências que a criança traz de casa e dos estímulos 

que oferecemos no ambiente escolar, oportunizar aprendizagens em que haja o trabalho voltado para 

o conhecimento de sua própria história, cultura e modo de vida e que estes aspectos possibilitem 

reflexões, construções e produções garante a formação que respeita a criança em sua totalidade. 

Teoria Sociointeracionista – Lev Vygotsky 

 Para Vygotsky a aprendizagem ocorre muito antes de se frequentar a escola, qualquer 

aprendizagem com a qual o estudante se defronta tem sempre uma história prévia. 

 O Homem constrói o conhecimento a partir das relações sociais que estabelece com o 

mundo exterior e com outros indivíduos. A linguagem ocupa posição central. 

 Como as conversas são priorizadas na educação infantil, como elas geram aprendizagens, 

como elas provocam mais curiosidade acerca do mundo que a cerca, como se fazem amizades de 

cores, falas e jeitos diferentes, como a linguagem é primordial, este conceito só deixa claro o quanto 

este momento do crescimento precisa ser pautado no que realmente lhe dará alicerce em sua formação: 

se fazer entender por meio da linguagem e as relações com os outros. 

 Os conceitos acima descritos norteiam nossa prática, mas muitos outros vem ao auxílio 

de nossas realidades, o Currículo em Movimento (2014) quando trata dos Cuidar e Educar e do 

Brincar e Interagir, reforça mais ainda a preocupação necessária nesta fase de escolarização, garante 
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o direito à infância e mostra aos educadores que a educação nesta fase não pode descaracterizar o ser 

criança, que está em fase de descobertas, que gosta de brincar, que precisa de seus tempos, interesses 

e motivações respeitados. 

 Nossa equipe de profissionais tem considerado muito a prática que valorize o que cada 

criança é capaz de produzir e suas necessidades particulares, buscando apoio de todos os profissionais 

da escola, em especial, nossa pedagoga, Delzair Pacheco, que mesmo na condição de itinerante, 

realiza um trabalho de excelência caracterizado pela humanização, concretização de parcerias na área 

clínica e aproximação da família à escola, estes aspectos estão muito associados aos estudos sobre a 

Teoria da Subjetividade, de Gonzalez Rey, mas ainda estamos em fase de apropriação dessa 

concepção, até mesmo porque ela traz arraigada em sua literatura a Teoria da Complexidade de Edgar 

Morin, que é outra história para conversarmos.  

Observação: não temos mais um pedagogo em nossa instituição, hoje contamos com a 

participação, colaboração e compromisso de nossa professora readaptada Maria Floriana José 

da Silva, que utiliza com excelência, sua formação em Psicologia, atendendo pais, crianças e 

professores e fazendo o nosso Projeto “A Escola também é um Lar” alcançar estabilidade e 

sucesso. 

 Mas o termo subjetividade, tão evidente em nossa proposta, torna-se um tema em estudo, 

para que na avaliação das aprendizagens, ela seja respeitada no aspecto particular, único e singular 

de desenvolvimento do sujeito. 

 Concluindo esse capítulo, trazemos o Currículo em Movimento da Educação Infantil 

(2014) que diz, sobre as crianças: 

“São sujeitos sociais e históricos, marcados, portanto, pelas condições das sociedades em que 

estão inseridas. Significa dizer que são cidadãos, pessoas detentoras de direitos, produtoras 

de cultura, mas também influenciadas pela cultura adulta. Conceber a criança sobre essa lente 

favorece enxergá-la a partir de seu ponto de vista, de modo a entender que a infância não se 

resume a um determinado estágio de desenvolvimento, mas reverte-se em uma categoria 

social própria, impondo na recusa de olhares uniformes e homogêneos, desafiando o respeito 

pelas mais diversas infâncias.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO – EDUCAÇÃO 

INFANTI, 2014, p.24) 
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Organização do Trabalho Pedagógico e da Proposta Curricular da Escola 

 Considerando a Educação Infantil, exploraremos os seguintes eixos estruturantes:  

 Tempos  

“ (…) essa compreensão do tempo escolar exige, ao contrário do que possa parecer à primeira 

vista, um nível mais complexo e flexível de organização do trabalho pedagógico. Para tanto, 

é vital que o corpo docente esteja envolvido com a proposta, repensando o projeto político-

pedagógico, no que se refere à regulação do tempo, horários, planejamentos, prazos, 

execução de tarefas, propiciando vivências multidimensionais, distribuídas em uma carga 

horária curricular, articulada e integrada. (...)”  

(Currículo em Movimento da Educação Básica - Pressupostos Teóricos) 

 Pensamos para este ano num tempo que contemple o máximo de oportunidades de 

aprendizagem, retomando o tempo regular, queremos que os momentos de atividades físicas, parque, 

leitura, acolhida, etc. sejam regados de muito prazer e alegria, além da articulação direta com o PPP 

da instituição. 

Espaços – nada mais eficiente que pautar a organização da escola por meio da construção 

coletiva do PPP que em nosso caso, pelo critério da flexibilidade, é discutido semestralmente no 

intuito de alcançar as necessidades físicas, psicológicas, afetivas e cognitivas, através de passeios 

regulares, reorganização frequente de espaços de utilização da criança, feiras culturais em que se 

prioriza a ação efetiva da criança e a oportunidade das famílias apreciarem o que as crianças são 

capazes de produzir, apreciação de peças teatrais organizadas pelos profissionais da própria escola, 

por convidados e pelas próprias crianças, promoção de momentos de diálogo entre a comunidade 

escolar e órgãos ligados diretamente ou indiretamente ao universo da escola – a Administração 

Regional, no que consiste nas reivindicações por melhorias no perímetro escolar e comunidade; 

Coordenação Regional de Ensino – UniEB, no que tange à formação e orientações ao trabalho 

pedagógico; Instituições de ensino superior (UNB, Anhanguera, UNIP etc), no desenvolvimento 

como campo de estágio para observação, docência, pesquisa, implantação de projetos, avaliação 

institucional e grupos de estudo; a equipe gestora e coordenação pedagógica na promoção de oficinas 

pedagógicas como oportunidade para formação continuada do corpo docente, em que são 
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privilegiados profissionais da escola e de outra instituição, no intuito de atribuir à formação coerência 

com o contexto de aprendizagem dos nossos alunos; 

  No que diz respeito a esse eixo estruturante, o Currículo em Movimento (2014) afirma a 

necessidade de a escola ampliar os espaços para o desenvolvimento do conceito de pertencimento, 

conceito este presente na função social da escola e que proporciona a toda a Comunidade Escolar 

total envolvimento e autonomia na tomada de decisões, o sentimento de ser parte da escola e 

responsável por ela. 

  Oportunidades – pensar a infância como ambiente de oportunidades abre a possibilidade de 

que todos os envolvidos no crescimento da criança também venham a ter oportunidades, tais como: 

exercício da democracia, por meio da participação nos planejamentos coletivos; acesso ao lazer, por 

meio das atividades culturais promovidas pela escola e por outros setores; construção de situações 

e/ou espaços de vivência, por meio da colaboração direta; acesso à informação e à orientação, quando 

a escola oferece ajuda profissional nos problemas que se referem ao desenvolvimento da criança.  

  Quando a escola concebe oportunidades de aprendizagem às crianças, independente de qual 

área ela se restrinja e abre à participação de todos, estes outros também usufruem das oportunidades, 

é um processo colaborativo, comum, uma ação em cadeia. 

Apresentamos nossa organização curricular por meio das situações didáticas proposta no Currículo 

em Movimento (2014): 

 

Atividades Permanentes: 

 Nesse prolongado momento de convivência, considerando tempos, espaços e 

oportunidades, a rotina do CEI é pautada pela participação de todos que se dá da seguinte forma: 

✓ A acolhida é feita em forma de rodízio, em que professores coordenadores, professores de 

educação física e direção se programam e desenvolvem atividades com as crianças, chamamos 

esse momento de Entrada Divertida, ficando da seguinte forma: 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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Regras da 

Escola 

Direção e 

Coordenação 

Músicas 

Infantis 

Grupo 1 

(Professoras 

Regentes) 

Hora do 

Movimento 

(Professoras de 

Educação 

Física) 

Outras Cantigas 

Grupo 2 

(Professoras 

Regentes) 

Dia do Show 

Cada Turma faz 

uma 

Apresentação) 

 

Sequência de Atividades  

  No início do ano letivo, elencamos os temas para começo do trabalho que são planejados sob 

a forma de sequências didáticas, tais como: 

O Eu (Eu, meu corpo, minha casa, minha escola, meus amigos – sondagem/diagnóstico para 

construção do perfil) 

Universo do Brincar – Formação em Serviço 

Páscoa; 

Festa da Família I 

Festa Junina; 

Folclore; 

Exposição Pedagógica 

Semana da Criança; 

Festa da Família II; 

Natal e Formatura. 

Para estes temas, priorizamos oficinas com as crianças, atividades de teatro e música e culminâncias 

envolvendo as famílias, além de constar no planejamento as orientações do Currículo em Movimento 

(2014, p. 24). 
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Passeios 

 Com a previsão de passeios durante o ano, hora associamos os mesmos aos planejamentos 

das sequências didáticas e hora fazemos planejamentos específicos para esses momentos, 

considerando os temas trabalhados, além de articular esses momentos ao direito que toda criança tem 

ao lazer. Diante da prioridade geradora do passeio, priorizamos uma linguagem do currículo em 

especial, como por exemplo: este ano, visitamos os Pontos Turísticos de Brasília, a linguagem 

priorizada foi Natureza e Sociedade e assim por diante. 

  

Projetos Didáticos 

 Nosso planejamento é organizado por temas, de acordo com as necessidades levantadas 

ao fim do ano com a avaliação feita pelas crianças, com a revisão do PPP e, com o diagnóstico dos 

alunos do ano em curso.  

 Neste ano, sentimos muito a necessidade de revitalização dos espaços, então, temos 

combinado com toda a comunidade escolar, as seguintes metas: 

1ª) Revitalização da área verde, com plantio de mudas para estruturação do Pomar do CEI; 

Entre os meses de agosto a dezembro, alcançamos esta meta, realizando mutirão com as famílias, 

contando com a ajuda do Senhor , pai da professora Verane e com os cuidados diários das 

Professoras Neusimar e Verane e seus alunos do 2º e 1º Períodos, respectivamente, além do 

apoio incondicional de Dona Rose e Dona Francisca, funcionárias da Juiz de Fora turmas do  e 

apresentando o resultado deste trabalho na exposição Pedagógica de 2017. 
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2ª) Revitalização da brinquedoteca, com a construção de mini ambientes que ilustrem de forma bem 

divertida espaços que vivem em casa, na cidade e na escola, como por exemplo, o mercadinho, a 

cozinha, o salão de beleza; 

Esta meta também alcançamos no início deste ano letivo, com as festas realizadas na escola e 

com a ajuda do Bombeiro Marco da Silva Martinss, esposo da nossa querida Graciele, 

consigamos comprar os materiais necessários e ele doou a mão de obra, fazendo lindos 

cantinhos para as crianças, para enriquecer mais ainda o espaço ganhamos da SEDF uma 

casinha: 

  

  

 

O Camarim 
A Oficina 

A Casinha A Cozinha 

O Mercadinho 
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3ª) Construção do laboratório de vivências, em que a arte e a culinária se farão constantes; 

No dia 28 de abril de 2018 fizemos nosso Chá de Ateliê, já temos fogão e geladeira para 

iniciarmos nossas receitas e produções artísticas. 

4ª) Reforma do Parque e da Casinha de Bonecas, por meio da venda de rifas, festas e colaboração dos 

pais. 

Infelizmente, ainda não conseguimos realizar essa proposta, acreditamos que este ano, no 

segundo bimestre, tenhamos essa meta alcançada, ao menos é que os responsáveis pela 

manutenção nos confirmaram. 

Nossas metas para 2018 são: 

Concluir a equipagem do Laboratório par as aulas de Artes e Culinária Infantil; 

Reestruturar a utilização dos espaços revitalizados em 2017; 

Realizar a manutenção e revitalização da Casinha de Bonecas; 

Fazer o projeto de Valorização do Profissional da Educação Infantil ser parte integramte do 

PPP; 

Educação Física 

A Educação Física compõe a grade curricular do CEI desde sua inauguração. Inicialmente por 

conta do PROEITI (Projeto de Educação Integral em Tempo Integral) que previa a disponibilização 

de professores de Educação Física para as escolas que funcionavam em tempo integral;   

Atualmente, como a escola passou a atender em horário regular: matutino/vespertino a 

permanência dos professores na escola se dá pela sua adesão ao PECM (Projeto Educação com 

Movimento).  

  O referido projeto tem por objetivo implementar a política pública de educação denominada 

Educação com Movimento na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede 

pública de ensino do Distrito Federal, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de 
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Educação Física.    

O  Projeto prevê ainda que a Educação Física deva contribuir de forma qualificada com os 

processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e 

integrada ao Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares. 

Nessa perspectiva de integração ao PPP da escola, a proposta de trabalho da Educação Física 

no CEI está centrada na oferta das seguintes atividades dentro da rotina escolar: 

I - Aulas regulares: 

1 aula semanal para cada turma. 

II - Atendimento Especializado:  

1 aula semanal para cada aluno atendido  

III - Projeto Bem Estar 

2 aulas semanais 

IV - Alongamento / Relaxamento  

1 aula vespertino/ 1 aula matutino 

 

I - Aulas Regulares  

 

A organização e distribuição dos horários das aulas de Educação Física, leva em consideração 

os elementos que compõe a rotina e o ambiente escolar. As aulas acontecem no Pátio da escola, um 

espaço amplo e coberto que possibilita realização de muitas atividades. A duração é de 45 minutos, 

onde são realizadas atividades que estimulem a imaginação e propiciem ao aluno vivenciar 

experiências da cultura corporal, desenvolver habilidades físicas  e relações sociais.  

O Planejamento das aulas é realizado levando em consideração a Ementa da Educação Física 

(ver anexo), o currículo da Educação Infantil que é organizado em linguagens e o planejamento das 

professoras regentes. Durante a coordenação são tratadas potencialidades e dificuldades encontradas 

durante as aulas entre os professores regentes e os de Educação Física. 

Observação: no PPP/2017 nós apontamos para outras atividades com os profissionais de 

Educação Física, como o Atendimento especializado às crianças com dificuldades motoras, o 

Projeto Bem estar, que atendia gratuitamente à comunidade que circunda a escola e a 
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Formação em Serviço para o CEI, com a redução de dois profissionais para um, nossos projetos 

foram cancelados e solicitamos, por meio de projeto especial, outro profissional para dar 

continuidade, o mesmo ainda encontra-se em tramitação. 

 

Planejamento Compartilhado 

 Devido ao não atendimento em tempo integral, os docentes entenderam que este será 

utilizado em momentos de grandes eventos, como a Exposição Pedagógica, ocorrendo de acordo com 

os seguintes passos: 

  

• Definição coletiva dos temas de trabalho; 

• Organização do planejamento voltado para as necessidades dos alunos, para as afinidades 

profissionais dos docentes e articulado às linguagens do Currículo em Movimento – Educação 

Infantil; (ver planejamentos em anexo) 

• Organização dos grupos de trabalhos em duplas, já que a organização da rotina é feita para 

cada duas turmas, assim, com 12 turmas em cada turno, temos seis pares e, consequentemente, 

seis planejamentos, mediados pela equipe de direção e de coordenação pelas ações previstas 

à educação infantil no Currículo em Movimento, além disso é inserido o planejamento da 

Educação Física; 

• Cronograma de rodízio de planejamentos, em que é possibilitada a todos a apreciação e 

aplicação do planejamento do colega, sendo estabelecida como critério a adaptação do 

planejamento à realidade e perfil da turma em caráter simultâneo ou um planejamento por vez; 

• Culminância do Planejamento dada por meio de apresentação à Comunidade por meio de 

Festas e Exposição Pedagógica anual do CEI. 

• Avaliação coletiva e reconsideração dos aspectos relevantes. 

Iniciamos em março os preparativos para o Planejamento do Universo do Brincar com os 

seguintes temas:  

✓ Brincadeiras Quilombolas; 

✓ Brincadeiras Indígenas 

✓ Brincadeiras Antigas 



 

 

cei01planaltina@gmail.com 

Estância Nova Planaltina Rua A Área Especial CEP: 73380 - 750 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 DE PLANALTINA 

 

 

✓ Brincadeiras tradicionais 

✓ Brincadeiras Tecnológicas 

✓ Brincadeiras de Jornal 

 

Relação Escola – Comunidade 

 

I – O CEI e a Comunidade Escolar: 

✓ Desenvolvemos, desde 2013, o projeto Bem-Estar, desenvolvido pelas profissionais de 

Educação Física às pessoas da Comunidade Local, temos em média, anualmente, cerca de 

quarenta alunos frequentes e alguns, desde o primeiro ano. Em seus relatos, a saúde e o bem-

estar são promovidos por este projeto e eles desejam que ele não acabe nunca; Infelizmente, 

não oferecemos mais! 

✓ Formação in loco, também desde 2013, damos prioridade, Gestão e Coordenação, às 

formações feitas no e para os funcionários do CEI, considerando a subjetividade do grupo e 

valorizando as experiências que profissionais próximos a nós tem desencadeado pelas escolas 

de Planaltina, para este ano, elencamos os seguintes temas para formação: 

 

✓ Matemática na Educação Infantil; 

✓ Questões de Gênero, Raça e Etnia; 

✓ Contação de Histórias – Confecção/Técnicas; 

✓ O Desenvolvimento Infantil (para docentes e pais); 

✓ O Desenvolvimento da Fala (para docentes e pais); 

✓ Musicalização Infantil; 

✓ Teatro para Docentes; 

✓ Sustentabilidade; 

✓ Rotina na Educação Infantil; 

✓ O Brincar (inclusive já realizamos esta oficina este ano, com a grande colaboração da 

professora Nicione Ribeiro – Nicinha); 

✓ Fonoaudiólogo para Docentes; 

✓ Violência contra as Crianças; 
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✓ Primeiros Socorros na educação Infantil 

 

II – Administração Regional e Comunidade – temos conseguido estreitar a relação da Comunidade 

com a Administração Regional no que se refere a questões estruturais e ambientais da Estância. 

Frequentemente temos realizado reuniões que já surtiram resultados, como: preparação do espaço 

para o uso do portão que será aberto no outro lado da escola, situação viabilizada pela atual 

Coordenação Regional de Ensino, que providenciou e financiou a abertura do portão, faixa de 

pedestre próxima às escolas, além do esclarecimento feito de Administração Regional para a 

Comunidade e vice-versa; 

 

III – Centro de Saúde e Comunidade Escolar do CEI: 

Infelizmente, a política organizativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal neste ano não nos 

permitiu contatar e projetar com o Centro de Saúde atividades com as crianças e com a comunidade. 

Neste ano de dois mil e dezoito já recomeçamos a todo o vapor as ações com o Centro de Saúde 

04, sentamos, conversamos, montamos um cronograma de ações para este ano, três já foram 

realizadas: 

28/04 – Mutirão da Saúde (emissão do atestado de aptidão física, confecção do cartão do SUS, 

verificação das vacinas e encaminhamento ao Centro de Saúde); 

03/05 – II Encontro de Famílias – (com a presença de fonoaudióloga, psicológa, assistente social 

para atender aos com crianças que apresentam problemas na fala, problemas familiares e de 

adaptação às regras) 

09/05  e 10/05 – Brincando com a Saúde – gincana com as crianças para compreensão do que 

são os hábitos saudáveis. 

 

IV – A Escola também é um Lar 

Percebemos que as reuniões de pais ou a simples convocação de pais para tratar de situações 

específicas de aprendizagem não tem surtido o efeito esperado, nesta perspectiva a equipe de direção 

(Diretora e Supervisor) e de apoio (formada pela pedagoga e por uma professora readaptada com 

formação em psicologia) tiveram a ideia de organizar para este ano o projeto A Escola também é um 

Lar, em que pais, profissionais da saúde, das políticas de atendimento à criança, se reunirão em blocos, 
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por aspectos levantados no Conselho de Classe (como dificuldades na fala, na adaptação às regras, 

na dificuldade de aprendizagem e desenvolvimento) para tratarem dessas problemáticas em reuniões 

específicas. É uma estratégia nova e esperamos que em nosso próximo PPP possamos apresentar os 

resultados, positivos, como esperamos. 

Já conseguimos realizar este ano duas ações deste projeto, um encontro com os pais das crianças 

com restrições alimentares e outra, em parceria com o CS04, como relatado acima. Dia 26 de 

maio faremos um encontro para a saúde das mulheres, contando com muitos parceiros: 

Embelleze, Artesãs, CS04 e Técnicos da Área de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Campanha de Valorização dos Profissionais da Educação Infantil 

Há muitos PPP’s atrás estamos relatando o processo de intolerância cada vez maior das famílias com 

os profissionais desta instituição: xingamentos, ofensas, tratamentos abusivos e cobranças absurdas 

quanto ao trabalho que os responsáveis pensam termos que desenvolver com as crianças. Diante disso, 

resolvemos criar algumas estratégias que tem como objetivos: 

✓ Esclarecer nosso papel enquanto educadores; 

✓ Expor, por meio de informes ilustrativos o uso dos materiais escolares, já que muitos dizem 

que eles não são tão necessários assim; 

✓ Cartazes, folder, manuais explicativos sobre como se dá o desenvolvimento dessa fase em que 

a criança se encontra: 

✓ Aqui estão alguns dos cartazes que servirão de apoio nesta campanha: 
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Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação  

 “A avaliação deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser significativa. ” 

Currículo em Movimento da Educação Infantil 

 O CEI adota diversos instrumentos para a avaliação do desenvolvimento dos alunos: 

 

✓ Rotina: mesmo se tratando das atividades previstas diariamente, o planejamento pedagógico, 

o PPP da instituição enriquece a rotina dando em determinados momentos oportunidades 

únicas de avaliação da criança, seja numa atividade em que está sozinha, seja numa atividade 

coletiva. 

 

✓ Avaliação escrita: por meio de questionários, os pais apontam suas considerações sobre o 

funcionamento da escola e sobre o trabalho oferecido. Por meio de desenhos e produções de 

textos coletivos, as crianças apontam aquilo que é agradável e o que deve mudar na instituição 

para que ela seja um lugar que elas queiram permanecer; 

 

✓ Além disso, esses instrumentos se tornam imprescindíveis para fundamentar o Conselho de 

Classe que é um dos maiores meios de avaliação, nele o funcionamento da escola, da rotina, 

dos espaços e tempos da proposta, são colocados à mesa para decidir se são válidos ou não 

para a aprendizagem dos alunos. Conseguimos efetivar o Conselho de Classe neste ano e ele 

será ferramenta pontual para o envolvimento da família e, consequentemente, a redução dos 

problemas levantados e o empoderamento apontado em nossa função social;  

 

✓ A reunião de pais é o maior evento avaliativo da instituição, nela todas as dimensões da escola 

passam pelo crivo dos participantes decidindo amplamente nossos caminhos para o futuro. 

Agora com o Projeto A Escola também é um Lar, teremos mais oportunidade de inserção da 

família e envolvimento das mesmas na melhoria da qualidade da educação oferecida em nossa 

instituição; 
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✓ É preciso considerar os momentos em que as crianças realizam suas atividades, constroem, 

brincam como momento especial de avaliação, elas propõem informações fundamentais que 

revelam muito sobre a criança, sua forma de lidar com o mundo, com os problemas e suas 

relações com as pessoas do ambiente. Nessa dinâmica, ao realizarmos as culminâncias das 

sequências didáticas ou dos projetos didáticos, temos uma percepção muito clara de como a 

criança começou essa proposta e de como o trabalho contribui para o seu crescimento pessoal, 

social, motor e cognitivo; 

 

✓ A adoção dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil gerou as maiores reflexões já 

imaginadas pelos profissionais do CEI 01 de \Planaltina. Vimos por meio deles, de forma 

clara e precisa, as falhas existentes na instituição, no trabalho com questões fundamentais à 

Educação Infantil, na fragilidade de nossa formação e na necessidade de fazer dessa ação 

prática frequente em nossa escola. 
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Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico  

   

Para acompanhamento e avaliação do PPP as seguintes situações se fazem necessárias: 

➢ As coordenações coletivas; 

➢ Realização de questionários aos pais, professores, funcionários; 

➢ Realização de conversas com as crianças e produções coletivas das suas impressões sobre a 

escola; 

➢ Registro por meio de fotos e atas das decisões tomadas e da participação de todos os 

envolvidos na construção; 

➢ Definição de datas periódicas para avaliação das estratégias e apontamentos para a melhoria 

das mesmas; 

❖ Comissão Organizadora 
 

❖ Organização dos momentos de construção e cronograma de atividades: 

▪ Selma de Sousa Silva 

▪ Renata Moreira de Lima 

▪ Gilvania Maira de Sousa 

▪ Lucilei Araújo Ferreira 

❖ Registro de Atas e Análise de dados: 

▪ Maria Floriana José da Silva 

▪ Wezley Abadia Cardoso do nascimento 

▪ Selma de Sousa Silva 

▪ Professoras dos 1ºs e 2ºs Períodos da Educação Infantil 

❖ Registro e Seleção e Imagens: 

▪ Selma de Sousa Silva 

▪ Wezley Abadia Cardoso do Nascimento 

❖ Articulação de Parcerias para as reuniões e avaliações coletivas com a comunidade 

▪ Selma de Sousa Silva 

▪ Maria Floriana José da Silva 

▪ Francisca Clea de Andrade Figueiredo 

❖ Avaliação das crianças e elaboração de textos: 

▪ Coordenadoras 

▪ Professoras Regentes 

❖ Redação Final e Revisão PPP 2018  

▪ Selma de Sousa Silva 

❖ Avaliação Institucional 

▪ Thiago Lopes Cantalice 

▪ Selma de Sousa Silva 
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▪ Coordenadoras 

▪ Professoras Regentes 

▪ Selma de Sousa Silva 

▪ Maria Floriana José da Silva 
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