
ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezadas(os),

Estamos prestes a finalizar o ano letivo de 2021 e com isso surge o

sentimento de gratidão e alegria pela parceria estabelecida no decorrente ano.

Agradecemos pelo compromisso e colaboração de todos na mediação de uma

educação de qualidade para nossas crianças.

Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da

Coordenadoria da Educação Infantil (COEI), apresenta as seguintes orientações

para o encerramento do ano letivo de 2021:

1. O ano letivo encerrar-se-á no dia 30/12/2021;

2. O Conselho Municipal de Educação (CMEC) aprovou o Parecer Nº 0030/2020

orientando o cumprimento do ano letivo e o processo de avaliação da aprendizagem

no sistema de educação de Caucaia. Diante disso, o portfólio foi sugerido como

instrumento de registro para auxiliar na avaliação das crianças da Educação Infantil,

assim, sua finalização e entrega deverá acontecer até o dia 30/12/2021;

3. O fechamento dos registros no Diário Online da Educação Infantil será até o dia

30/12/2021;

4. A semana de 03 a 07/01/2022 será destinada para o planejamento coletivo das

ações pedagógicas a serem desenvolvidas pelas Instituições de Educação Infantil no

decorrer do ano de 2022. Segue em anexo, o instrumental com os principais pontos

a serem abordados para a organização. Enfatizamos que as ações planejadas

precisam ser enviadas pelo gestor (no dia 07/01/2022) para o seguinte e-mail

gestao.coei@gmail.com.

mailto:gestao.coei@gmail.com


5. O II Encontro Municipal de Experiências Pedagógicas da Educação Infantil (II

EMEPEI) acontecerá no período de 10 a 14/01/2022. Este evento tem como objetivo

compartilhar saberes e práticas exitosas da Educação Infantil, que foram

desenvolvidos ao longo dos anos de 2020 e 2021 no município de Caucaia e seu

período de inscrição será do dia 10/12/2021 a 31/12/2021. Ressaltamos que os

professores que não participarem do EMEPEI deverão elaborar Projetos

Pedagógicos a serem realizados no decorrer do ano de 2022 e o gestor da

instituição precisa enviar para o e-mail supramencionado.

“Educar é crescer. E crescer é viver.
Educação é assim, vida no sentido mais

autêntico da palavra.”

Anísio Teixeira


