
Guia de orientações II Encontro Municipal de Experiências
Pedagógicas da Educação Infantil (EMEPEI)

Caros diretores(as), coordenadores(as) e professores(as), a Secretaria

Municipal de Educação de Caucaia, por intermédio da Coordenadoria da Educação

infantil (COEI), torna público o guia do II Encontro Municipal de Experiências

Pedagógicas da Educação Infantil (II EMEPEI). Esse evento foi pensado com muito

carinho para que cada instituição possa apresentar seus percursos formativos e

experiências com as crianças durante os anos de 2020 e 2021 em nosso município.

Reconhecemos a dedicação de cada um de vocês para que a Educação

Infantil resulte em práticas significativas para as crianças, o que gera sempre um

aumento qualitativo no desenvolvimento e aprendizagem delas. Considerando as

crianças como sujeito histórico de direitos, protagonista de nossas ações

pedagógicas, vimos através deste, encaminhar algumas orientações para

compormos nosso II EMEPEI.

Lembramos que seguem apenas sugestões para construirmos juntos(as)

nosso momento de partilha de saberes. Como nos diria Paulo Freire (1987, p. 68)

"não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes". É exatamente nessas

diferenças que nos constituímos, enquanto profissionais da educação e seres

humanos.

1. Apresentação

Nas últimas décadas, a Educação Infantil tem sido debatida amplamente e

seu percurso para a formação integral das crianças nos aponta uma vertente que

ratifica nossa compreensão de que toda criança é um ser dotado de direitos.



Nesse tocante, as instituições que atendem este público infantil possuem

papéis relevantes na formação plena de tais subjetividades e garantia de todos os

direitos de cada menino e menina. É na determinação e planejamento desses

espaços que advêm o entrelaçamento das experiências cotidianas e conhecimentos

prévios das crianças com o patrimônio socialmente construído.

Dessa feita, no município de Caucaia, ao longo desses dois anos de

pandemia, a Secretaria Municipal de Educação enviou a todas as instituições que

ofertam a Educação Infantil temáticas de alinhamento para que fossem

desenvolvidas experiências com os meninos e meninas a partir do olhar dos

educadores e da escuta sensível às necessidades das crianças e de suas famílias,

por conseguinte, de cada contexto escolar.

As temáticas versaram sobre as múltiplas formas de desenvolvimento e

aprendizagens das crianças. Os temas abordados foram ampliados tendo em vista

as práticas do cotidiano docente levando em consideração o protagonismo e o pleno

desenvolvimento de meninas e meninos. A partir disto e, em conformidade com uma

das ações prevista em nosso plano anual de trabalho, propomos a compilação e

divulgação das experiências exitosas da educação infantil.

Assim, cada escola, cada educador poderá se inscrever e divulgar o

resultado dos trabalhos no II Encontro Municipal de Experiências Pedagógicas da

Educação Infantil (EMEPEI). Seguem abaixo, os objetivos geral e específicos, em

sequência, a inscrição, o modelo de ficha e demais procedimentos para a realização

do evento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Compartilhar saberes e práticas exitosas da Educação Infantil, que foram
desenvolvidos ao longo dos anos de 2020 e 2021 no município de Caucaia.



2.2 Objetivos específicos

● Promover e divulgar as experiências realizadas nas 144 instituições de

educação pertencentes à rede pública do município de Caucaia;

● Ampliar os debates entre docentes, núcleo gestor, pais, funcionários e

comunidade em geral acerca do processo educativo das crianças

matriculadas na rede municipal;

● Debater a respeito das diversidades culturais presentes no município de

Caucaia;

● Fortalecer os vínculos entre os atores envolvidos na educação e cuidado das

crianças da Educação Infantil;

● Ampliar a importância dos vínculos com as crianças e as famílias.

3. Inscrições

3.1 Período de inscrições:

10/12/2021 a 31/12/2021

3.2 Orientações

Todas as inscrições para apresentação das práticas, serão realizadas on-line,

conforme as orientações a seguir:

Cada experiência poderá compor até 3 participantes, sendo 1 (um) autor e 2 (dois)

coautores.

1- Para cada experiência exitosa, deverá ser realizada apenas uma (única)

inscrição por trabalho apresentado contendo o nome dos respectivos participantes.



2- Os responsáveis pela apresentação das experiências deverão preencher o

formulário on-line: https://forms.gle/o28i6GMQg2ZU4YK78

3 - No ato do preenchimento do formulário, será necessário anexar um resumo

simples relatando um pouco acerca da organização e realização da experiência

mediada.

Ressaltamos que o resumo simples é um texto curto com as principais ideias do

tema abordado, não sendo necessário ultrapassar 10 linhas.

4. Datas e local do  EMEPEI

O evento ocorrerá de 10 a 14 de janeiro de 2022, na EEIEF LAR CLARA DE

ASSIS, de 08:00h às 11:00h

● Serão escolhidas 20 práticas pedagógicas, distribuídas no decorrer da

semana, totalizando 04 (quatro)  por dia.

● O convite será aberto para apreciação dos demais professores e

gestores, não excedendo o número máximo de 100 pessoas, por

medida de segurança.

● Todos os professores deverão levar comprovante de vacinação contra

COVID-19 (1ª e 2ª dose)

5. Modelos e tempo de apresentação

Serão disponibilizados slides com a identidade visual do EMEPEI para que

os(as) professores(as) / autores(as) preencham os dados das experiências

realizadas. Ex: objetivos, duração da experiência, turma, vídeos, registros

fotográficos etc.

Os autores apresentarão seus trabalhos para todos os participantes do

evento e para cada experiência serão disponibilizados no máximo 30 minutos para a

https://forms.gle/o28i6GMQg2ZU4YK78


explanação do tema abordado. A plateia também terá cerca de 5 minutos para suas

considerações no que diz respeito aos trabalhos apresentados.

Nessa perspectiva, conseguiremos interagir e partilhar saberes com todos os

envolvidos nesse processo que tem como intuito a ampliação de olhares qualitativos

acerca da Educação Infantil.

A apresentação oral da experiência exitosa poderá ser realizada com o

suporte de banner ou slides, fica à critério dos participantes uma das opções

mencionadas. Enfatizamos que para cada trabalho apresentado, será permitido a

inscrição de no máximo três educadores.

6. Certificação

Os inscritos, até a data limite, receberão a certificação de participação no II

EMEPEI, com carga horária de 60h referente ao evento.
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