
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prezadas(os) gestoras(es) e professoras(es), 

A Jornada Pedagógica é uma ação de grande relevância para as redes de 

ensino. É nesse momento que a comunidade escolar trabalha lado a lado nas atividades de 

planejamento do ano letivo que se inicia. Este ano, especialmente com o retorno das aulas 

presenciais, é necessário refletir sobre os impactos da pandemia na aprendizagem das nossas 

crianças, o emprego de estratégias de recomposição de aprendizagem, a importância do 

desenvolvimento das competências socioemocionais e do acolhimento no ambiente escolar, 

a adaptação aos novos protocolos de biossegurança, as ações /orientações pedagógicas da 

rede e o uso das novas plataformas tecnológicas na Educação. 

Diante das mudanças que ocorreram na educação devido à pandemia da 

COVID-19, emergiram múltiplos desafios relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem. As experiências e os registros avaliativos realizados ao longo dos dois 

últimos anos deverão ser o norte do planejamento para 2022. Nessa perspectiva, é fulcral 

adotar um olhar atencioso para o percurso de aprendizagem do biênio 2020/2021 

considerando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que não foram trabalhados 

no contexto remoto ou que necessitam ser revisitados. 

Isso implica afirmar que temos um imenso desafio neste ano, que é planejar e 

realizar novas práticas para a recomposição das aprendizagens das crianças com o intento de 

reduzir as defasagens deixadas pela crise pandêmica e ainda oportunizar a ampliação dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento necessários para 2022. 

Pensando nisso, nesse documento, norteamos o trabalho dos profissionais da 

educação na Jornada Pedagógica 2022 e apresentamos a programação a ser desenvolvida 

tanto pela Secretaria Municipal de Educação (SME) no dia 01/02/2022 como por todas as  

instituições de ensino nos dias 02, 03 e 04/02/2022. Vale ressaltar que a participação das(os) 

professoras(es) e das(os) gestoras(es) escolares na jornada é indispensável e faz parte da 

carga horária formativa do ano em curso. Para isso, deve ser levada em consideração a 

participação dos docentes nos seus turnos de lotação, ou seja, nos turnos manhã, tarde e 

noite. 

Desejamos, portanto, que a Jornada Pedagógica 2022 seja de sucesso e um 

importante passo nessa caminhada em mais um ano de intenso trabalho que se inicia. 

 

Secretaria Municipal de Educação  



 
 

 

 

1. ORIENTAÇÕES PARA A PRÉ-JORNADA 

As ações preparatórias para o início do ano letivo começam pelo engajamento e pela 

preparação do núcleo gestor no planejamento das atividades letivas. Para isso, a Secretaria 

Municipal de Educação realizará um encontro de pré-jornada em que serão dadas as 

orientações tanto para a realização da jornada pedagógica em cada unidade escolar, como 

serão apresentadas as diretrizes de trabalho para 2022. É importante que o núcleo gestor 

antecipadamente realize as seguintes ações: 

1.1 Leitura dos documentos norteadores do trabalho pedagógico: ler, estudar e socializar 

antecipadamente os documentos orientadores apontados a seguir fazendo com que os 

membros da equipe os conheçam na íntegra:  

a) Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil 2022; 

b) Orientações Curriculares Prioritárias do Município de Caucaia; 

c) Temáticas de alinhamento 2022; 

d) Projetos pedagógicos 2022. 

1.2  Estudo sobre rendimento escolar no ano letivo 2021: realizar levantamento dos 

dados referentes à: 

a) Quantidade de crianças com alta infrequência; 

b) Quantidade de crianças evadidas. 

 

1.3 Definição de estratégias de acolhimento, comunicação e busca ativa: estabelecer 

estratégias de comunicação com as famílias e com as crianças, os meios utilizados e as 

estratégias de engajamento por meio de escuta dos sujeitos, oferecendo espaço para 

acolhimento e socialização quanto às vivências e anseios face ao contexto da pandemia.  

 

2.  DIRETRIZES PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2022 

a) O primeiro dia da Jornada Pedagógica 2022 deverá ser realizado de forma 

remota e divulgada antecipadamente entre a equipe escolar. A programação deste 

dia será desenvolvida pela SME no Canal de Lives; 

 

b) Os demais dias de programação da Jornada serão desenvolvidos presencialmente 

nas unidades escolares sob orientação do núcleo gestor; 

 

c) É fundamental socializar previamente a proposta de programação, as ferramentas 

que serão utilizadas e outras informações consideradas úteis para aproveitar o 

tempo da melhor forma possível, favorecendo a participação de todas(os); 

 

d) A lista de presença do primeiro dia de Jornada será virtual, por meio de Google 

Forms, a qual deverá ser preenchida por todas(os) as(os) professoras(es). Nos dias  

https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ


 
 

 

 

presenciais, as(os) professoras(es) deverão assinar o livro de ponto em cada unidade 

escolar; 

 

e) A programação da Jornada deve ser entendida como norteadora do planejamento. 

Nessa perspectiva, as(os) gestoras(es) escolares deverão desenvolver as 

experiências conforme orientações estabelecidas neste documento podendo 

acrescentar aspectos de sua realidade local; 

 

f) A programação para os quatro dias de Jornada Pedagógica 2022 contemplará os 

seguintes temas centrais: Acolhimento; Parceria Família e Escola; Documentos 

Norteadores, Documentação Pedagógica, Avaliação, e as Diretrizes Pedagógicas da 

Educação Infantil – 2022. 

 

g) Os registros das atividades realizadas durante a Jornada Pedagógica 2022, 

deverão ser compilados em forma de um relatório e encaminhado para o e-mail: 

gestão.coei@gmail.com  pelo gestor até o dia 11/02/2022. 

 

2.1 Objetivos da Jornada Pedagógica:   

 

a) Sensibilizar e preparar a rede pública de Caucaia para o início do ano letivo de 

2022; 

b) Orientar os docentes para o planejamento das experiências para o início das 

aulas, com base nos documentos; 

c) Dialogar e refletir sobre a recomposição da aprendizagem e os processos 

avaliativos; 

d) Apresentar as Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil 2022; 

e) Dialogar sobre os Projetos e Acompanhamentos Pedagógicos de 2022; 

f)  Contextualizar as Formações Continuadas de 2022, com as temáticas de 

alinhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gestão.coei@gmail.com


 
 

 

 

3. PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022: 

 

1º DIA TERÇA- FEIRA (01/02/2022 ) - MANHÃ 

SME (ON-LINE) 

Horário Atividade Participação Público Canal 

 

08h às 09h 

 

 

Boas- vindas 

 

Apresentação da 

Jornada Pedagógica 

2022 

 

Secretário de 

Educação 

 

Secretária Adjunta 

 

Diretora Pedagógica 

 

 

Núcleo Gestor e 

Professores  
YOUTUBE: 

https://www.

youtube.com

/channel/UC

QIakYH7C1l

qYgh3PyAB

QRQ 

 

 

09h às 10h30min  

 

 

Palestra: 

A arte da resiliência: 

mudando emoções e 

trazendo superações 

 

 

 

Psicólogo Rômulo 

Araújo 

 

 

Núcleo Gestor e 

Professores  

1º DIA TERÇA- FEIRA (01/02/2022 ) - TARDE 

SME (ON-LINE) 

Horário Atividade Participação Público Canal 

 

13h às 14h30min 

 

 

Palestra: 

Encontro Pedagógico: 

as ações significativas 

mudam pessoas, 

mudam o mundo. 

 

 

 

Prof. Marcos Aurélio 

 

 

 

Núcleo Gestor e 

Professores da Educação 

Infantil 

YOUTUBE: 

 

https://www.

youtube.com

/channel/UC

QIakYH7C1l

qYgh3PyAB

QRQ 

 

 

14h30min às 

16h30min 

 

 

Diretrizes Pedagógicas 

da Educação Infantil- 

2022/ Projetos e 

Acompanhamentos 

Pedagógicos/ 

Formações 

Continuadas – 2022 

 

 

 

 

Coordenadoria da 

Educação Infantil 

 

 

 

 

Núcleo Gestor e 

Professores da Educação 

Infantil 

16h30min às 17h  

 

Contação de história 

 

Profa. Janaína (Flor de 

mandacaru)  

 

Núcleo Gestor e 

Professores da Educação  

Infantil 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ
https://www.youtube.com/channel/UCQIakYH7C1lqYgh3PyABQRQ


 
 

 

 

2º DIA QUARTA- FEIRA (02/02/2022) - MANHÃ 

ESCOLA (PRESENCIAL) 

Horário Atividade 

 

 

07h às 

07h30min 

 

 

I) Acolhida - Iniciar o dia com um vídeo ou uma mensagem de acolhimento, que seja 

relevante para a recepção dos docentes; 

Sugestão de vídeo http://e.com/watch?v=aPs6q5vqnFs 

 

Promover uma reflexão junto ao grupo de professores, sobre a mensagem que o vídeo 

apresenta. 

 

 

 

07h30min às 

08h30min 

 

II) Temática de estudo: Acolhimento e a parceria Família e Escola. 

 

O que seria acolhimento? 

Gestores assistam ao vídeo com seu grupo de professores e dialoguem sobre o 

acolhimento nas instituições de Educação Infantil.  Adaptações e acolhimento na 

Educação Infantil - YouTube 

 

 

 

 

08h30min às 

09h30min 

 

III) Leitura de imagens: lançar algumas imagens e, a partir delas, perguntar aos 

professores como eles estão se sentindo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SLEtBBQ1Z2d5LI7b_fajDA2wcLCNIKhG/view?usp=

sharing 

  

Cada professor escolhe uma imagem e fala sobre como está se sentindo. Após a fala dos 

professores, afirmar que, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas e das 

perdas, estamos juntos e vamos superar os desafios provenientes da pandemia na 

educação. 

 

http://e.com/watch?v=aPs6q5vqnFs
https://www.youtube.com/watch?v=HtqSJ5i4ZIc
https://www.youtube.com/watch?v=HtqSJ5i4ZIc
https://drive.google.com/file/d/1SLEtBBQ1Z2d5LI7b_fajDA2wcLCNIKhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLEtBBQ1Z2d5LI7b_fajDA2wcLCNIKhG/view?usp=sharing


 
 

 

 

10h às 

11h 

 

IV) Acolhida no contexto da Educação Inclusiva 

 

1. Estudo de caso: Uma conversa sobre observação. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Wg5bfLSPWudkuF7TzU-

fHBti5fjlYfyc/edit?usp=sharing&ouid=111592483072698062619&rtpof=true&sd=

true 

 

2. Leitura e discussão do estudo de caso. 

3. Questionamentos:  

 

         – Família e escola podem diagnosticar a partir de aspectos comportamentais da criança? 

 _co-- – Como sensibilizar as famílias para buscar ajuda diante de possíveis percepções acerca 

do co comprometimento no desenvolvimento da criança?  

    - Di – Diante de um laudo, como acolher essas famílias? 

           – Como a escola pode direcionar a família com relação ao acompanhamento da criança?  

 

 

 

 

2º DIA QUARTA- FEIRA (02/02/2022) - TARDE 

ESCOLA (PRESENCIAL) 

Horário Atividade 

 

13h  

às 13h30min 

 

I) Acolhida diferenciada com o grupo docente 

Sugestões:  

- Contação de história do PAIC prosa e poesia 

- Musicalização 

- Poema  

- Meditação guiada 

 

 

13h30min 

às 15h 

 

II) Leitura e debate: parceria Família e Escola 

 

Sugestão de artigo para leitura e discussão em grupo: 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/familia-e-a-escola 

 

Em seguida, a partir dos questionamentos, pensar e documentar ações que possam ser 

realizadas durante o ano na escola. Ex: grupos de estudos/discussões, palestras para pais 

e professores acerca da temática. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Wg5bfLSPWudkuF7TzU-fHBti5fjlYfyc/edit?usp=sharing&ouid=111592483072698062619&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Wg5bfLSPWudkuF7TzU-fHBti5fjlYfyc/edit?usp=sharing&ouid=111592483072698062619&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Wg5bfLSPWudkuF7TzU-fHBti5fjlYfyc/edit?usp=sharing&ouid=111592483072698062619&rtpof=true&sd=true
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/familia-e-a-escola


 
 

 

 

 

 

 

 

15h às 16h 

II) Leitura e debate: parceria Família e Escola na perspectiva da inclusão 

 

Sugestão: Educação Inclusiva 

Propaganda - Síndrome de Down - Carlinhos - Radiohead 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 

 

- Gestores oportunizem uma reflexão e discussão sobre as diversas estruturas familiares; 

a inclusão social; etnias e gêneros. Posteriormente, dividam a equipe em três grupos com 

o intuito de pontuarem aspectos relevantes, considerando as perguntas baixo. Em 

seguida, promover um debate com todos os professores, acerca do que destacaram. 

 

1. Questionamentos: Pensar no real conceito de inclusão; 

2. A escola tem o conhecimento da LBI (Lei Brasileira de Inclusão 13.146/06.07.2015)? 

3. Como acolher essa diversidade de famílias? 

 

 

 

 

16h às 

16h30min 

III) Sugestão de encerramento: 

Gestores finalizem esse momento de integração e estudos com a seguinte reflexão: 

Rubem Alves | Por que a criança não quer ir para escola?   

1. Você se considera uma professora acolhedora? 

2. Você consegue planejar momentos de escuta com as crianças? 

3. Você planeja para acolher as famílias das crianças? 

4. Quais as estratégias que você utiliza para receber as crianças nos primeiros dias 

de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmdmfWQW4ig
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BPZ3P0DDsjE


 
 

 

 

3º DIA QUINTA- FEIRA (03/02/2022) - MANHÃ 

ESCOLA (PRESENCIAL) 

Horário Atividade 

 

 

 

 

 

07h às 07h30min 

 

 

 

 

 

I) Acolhida - Iniciar o dia com uma mensagem de acolhimento que seja relevante 

para a recepção dos docentes;  

- Sugestão de Texto: Sejamos Girassóis de Paulo Toledo. Disponível em 

<https://www.jcnet.com.br/amp/opiniao/articulistas/2018/07/305129-sejamos-

girassois.html> 

 

II) Após a leitura do texto, iniciar uma discussão e reflexão com perguntas, como: 

a) O que mais lhe chamou atenção no texto? 

b) Você tem sido um girassol na sua vida e na vida dos outros? 

c) Quais atitudes me fazem ser girassol? 

d) Alguém quer comentar algo a mais sobre o texto? 

 

III) O(a) coordenador(a) pedagógico(a) pode falar sobre a importância de ser girassol 

na sua própria vida e na vida do outro. Mesmo nas dificuldades é importante que 

sejamos girassóis e procuremos soluções (luz) para os problemas encontrados. Isso é 

ser resiliente. 

 

 

 

07h30min às 08h 

 

I) Temática de estudos: Documentos norteadores da Educação Infantil (Leitura e 

debate).  

- Início da sensibilização dos Professores com o vídeo para reflexão: Severino 

Antônio - As escolas de hoje limitam a criatividade infantil. Fomentem o diálogo 

com as questões:  

A) Que lugar nossa instituição tem dado à criança? 

B) Que concepção de criança está presente em nossas práticas? 

 

 

 

 

08h às 

08h30min 

 

I) Apresentação dos documentos: Caros gestores,  apresentem à equipe os 

normativos:  

- Constituição Federal/1988 

- Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB/1996 

- Referencial Curricular  Nacional da Educação Infantil - RCNEI/1998 

- Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil - DCNEIs/2010 

- Base Nacional Comum Curricular - BNCC/ 2017 

- Documento Curricular Referencial do Ceará - DCRC/2019 

   - Proposta Curricular Municipal de Caucaia - PCMC/ 2019  

 

https://www.jcnet.com.br/amp/opiniao/articulistas/2018/07/305129-sejamos-girassois.html
https://www.jcnet.com.br/amp/opiniao/articulistas/2018/07/305129-sejamos-girassois.html
about:blank
about:blank


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h30min às 

09h30min 

 

I) Reservem um momento para estudo com base nos documentos normativos: 

 

- A concepção de criança, infâncias e Educação Infantil presentes nos seguintes 

documentos: Constituição Federal (Art. 205 e 208), LDB (Art. 29), Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC (p. 35), Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil - DCNEIs (p. 12) e Proposta Curricular de Caucaia (p. 58).  

 

- Eixos estruturantes da Educação Infantil: Interações e brincadeira - DCNEIs 

(p.25) Art. 9º, Documento Curricular Referencial do Ceará (p. 125-134); 

 

- Direitos de aprendizagem e Campos de experiência (BNCC, p. 35 - 44);  

Sugestão:   

MOMENTO 1: Gestor, proponha a divisão da equipe em três grupos (grupo A, grupo 

B, grupo C), cada um ficará responsável por uma das temáticas para estudo, sendo 

elas: 

GRUPO A - Concepção de criança  

GRUPO B - Interações e brincadeira 

GRUPO C - Direitos de Aprendizagem e Campos de experiências  

Revisitem os documentos norteadores para apropriação dos conceitos e dos 

direcionamentos a partir da leitura e debatam de forma crítica entre si.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h às 

11h 

 

Momento 2: Os grupos (A, B e C) compartilham seus estudos com os demais 

educadores, através das discussões e reflexões desencadeadas, e assim, partilham e 

somam saberes.  

- Material de pesquisa:  

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf> 

 

 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (p. 97-100). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1

3448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192> 

 

- Base Nacional Comum Curricular - BNCC - A educação infantil no contexto da 

educação básica (BNCC, p. 34). Disponível em:  

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_s

ite.pdf> 

 

- Documento Curricular Referencial do Ceará (p.110). Disponível em:  

<https://www.seduc.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/37/2020/02/DCRC_2019_OFI

CIAL.pdf> 

 

- BNCC na Educação Infantil. Disponível em:  

<https://www.movimentopelabase.org.br/wpcontent/uploads/2019/06/BNCCEI_intera

tivo_final.pdf>   

 

- Vídeo: Algumas questões para refletir sobre a BNCC. Disponível em: A BNCC Para 

Educação Infantil - YOUTUBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.seduc.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/37/2020/02/DCRC_2019_OFICIAL.pdf
https://www.seduc.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/37/2020/02/DCRC_2019_OFICIAL.pdf
https://www.movimentopelabase.org.br/wpcontent/uploads/2019/06/BNCCEI_interativo_final.pdf
https://www.movimentopelabase.org.br/wpcontent/uploads/2019/06/BNCCEI_interativo_final.pdf
about:blank
about:blank


 
 

 

3º DIA QUINTA- FEIRA (03/02/2022) - TARDE 

ESCOLA (PRESENCIAL) 

Horário Atividade 

 

 

13h  

às 13h30min 

 

 

I) Acolhida diferenciada com o grupo docente 

Sugestões:  

- Contação de história do PAIC prosa e poesia; 

- Musicalização; 

- Poema;  

- Meditação guiada. 
 

 

 

 

 

13h30min 

às 15h 

 

I) Pesquisar, ler e estudar sobre Práticas Pedagógicas na Educação Infantil 

Gestores orientem os educadores à consulta dos seguintes documentos: DCNEIs, 

DCRC e Proposta Curricular de Caucaia (PCMC), com foco nos temas abaixo:  

 

- Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 

DE DEZEMBRO DE 2009) - Artigos 4º, 6º e 9º - Sobre as práticas pedagógicas (p. 

97 a 99); 

- Concepção de Proposta Pedagógica (DCNEIs, p. 17); 

- Objetivos da Proposta Pedagógica (DCNEIs, p. 18); 

- Organização de Espaço, Tempo e Materiais. (DCNEIs, p. 19); 

- Papel da professora, do professor (DCRC, p. 134 e 135); 

- Alguns pontos que não podemos perder de vista na nossa prática pedagógica ao 

discutirmos o quadro síntese da integração e organização das experiências (DCRC, p. 

145); 

- Orientações e adequações metodológicas (PCMC, p. 19 e 20). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h às 

16h 

I) I) Experiências Exitosas: reflexões e planejamento 

 

- Caros gestores, com base no material abaixo sugerido, pesquisem práticas 

pedagógicas que sejam relevantes à realidade da sua Instituição escolar. Em seguida, 

construam, de acordo com grupo etário (bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas), experiências exitosas e compartilhe com o grupo docente. 

II) Sugestão de material para pesquisa: Material feito por professores da rede 

pública, alinhado à BNCC e ao Documento Curricular Referencial do Ceará  

- Bebês 
Disponível em:  

<https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_BB_VOL_1_final.p

df> 

<https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_BB_VOL_2_final.p

df> 

 

- Crianças bem pequenas  

Disponível em:  

<https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CBP_VOL_1_final

.pdf> 

<https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CBP_VOL_2_final

.pdf> 

- Crianças pequenas  

Disponível em:  

<https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CP_VOL_1_final.p

df> 

<https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CP_VOL_2_final.p

df> 

 

16h às 

16h30min Sugestão de encerramento:  

Vídeo: Paralapracá e práticas de qualidade na Educação Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_BB_VOL_1_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_BB_VOL_1_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_BB_VOL_2_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_BB_VOL_2_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CBP_VOL_1_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CBP_VOL_1_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CBP_VOL_2_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CBP_VOL_2_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CP_VOL_1_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CP_VOL_1_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CP_VOL_2_final.pdf
https://novaescolaproducao.s3.amazonaws.com/material/CE/CE_CP_VOL_2_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AhXfbqwMpek&list=PL3rGERa9mw3OP6SH_VxyYWFIKFqWPffKp&index=48


 
 

 

4º DIA SEXTA- FEIRA (04/02/2022) - MANHÃ 

ESCOLA (PRESENCIAL) 

Horário Atividade 

 

 

07h às 07h30min 

 

I) Acolhida - Iniciar o dia com um vídeo ou uma mensagem de acolhimento que 

seja relevante para a recepção dos docentes; 

Sugestão: <https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I&t=18s> 

Ou <https://www.youtube.com/watch?v=3YTvMYJJ_0w> 

 Conversar com docentes sobre o vídeo - as impressões e/ou sentimentos. 

 

 

 

07h30min às 08h 

 

I) Temática de estudos: Documentação Pedagógica e Avaliação 

 

Sugestão:  

Após  acolhida, o(a) gestor(a) deve apresentar o tema a ser estudado e discutido: a 

Documentação Pedagógica.  

 

Seguem sugestões de abordagens: 

 

I) Converse com grupo e proponha que cada um(a) dos(as) participantes expressem 

sobre o que entendem pelo termo “Documentação Pedagógica”. 

 

 

 

08h às 

08h30min 

 

II) Leitura em grupo 

 

Gestores proponham uma leitura coletiva do texto: “Afinal, o que é documentação 

pedagógica?”, disponível em: 

 https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/afinal-o-que-e-documentacao-

pedagogica/. 

  

Em seguida, gestores conversem sobre a importância de socializar os registros para 

todos que compõe a comunidade escolar (demais professores, crianças e famílias). 

 

 

 

 

 

08h30min às 

09h30min 

 

III) Leitura em grupo 

 

Ressalte que, além do valor pedagógico, a documentação pedagógica também é 

evidenciada, como importante no processo avaliativo, em documentos oficiais, como 

por exemplo, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI).  

 

Proponha para o grupo a leitura do documento: 

 (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf ). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=3YTvMYJJ_0w
https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/afinal-o-que-e-documentacao-pedagogica/
https://tempodecreche.com.br/registros-e-avaliacoes/afinal-o-que-e-documentacao-pedagogica/
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf


 
 

 

 

 

10h às 11h 

 

IV) Leitura e debate 

Gestores concluam a manhã de estudos, assistindo a palestra do professor Paulo Fochi, 

realizada no “1º Congresso Internacional Integrando Saberes”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qxPHlFQPy_c .  

 

Solicite ao grupo de professores que realizem anotações relevantes, acerca da palestra 

para serem discutidos no grupo. 

 

4º DIA SEXTA- FEIRA (04/02/2022) - TARDE 

ESCOLA (PRESENCIAL) 

 

13h  

às 13h30min 

 

I) Acolhida diferenciada com o grupo docente 

 

Sugestões:  

- Contação de história do PAIC prosa e poesia 

- Musicalização 

- Poema  

- Meditação guiada 

 

 

 

13h30min às 

14h30min 

 

I) Aprofundamento da temática 

 

Sugerimos aos gestores, que realizem junto ao grupo de professores o 

aprofundamento dos diferentes tipos de registros na Educação Infantil.   

 

Sugestão de artigo: “Registro e documentação pedagógica na Educação Infantil”, 

disponível em:  

 

https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/171137/001055784.pdf?sequence=1&is

Allowed=y.  

 

Em seguida, dialoguem e façam reflexões sobre os tipos de registros, quais as funções 

no processo de documentar e qual a relevância desses registros no ponto de vista 

individual e coletivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxPHlFQPy_c
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/171137/001055784.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/171137/001055784.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30min às 

16:00h 

I) Teoria e prática 

 

Sugestão: Gestores convidem o grupo docente para um momento de prática, onde 

vocês irão exercitar a escrita de alguns tipos de registros. A seguir, uma sugestão de 

condução da atividade: 

 

I) Assistam aos vídeos: 

 

 “Reação de uma menina ao ver a chuva pela primeira vez”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pzpkEllFNys  e  “Brincar Heurístico | Escola 

Mimo de Gente”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wO2D1Lry-oc . 

 

 Em seguida, conversem sobre as reações, expressões e experiências vivenciadas pelas 

crianças. 

 

II) Proponha para os docentes que se dividam em pequenos grupos de duas e/ou três 

pessoas. Depois, peça para cada grupo escolher um dos vídeos e utilizá-lo como 

observação para a escrita de um tipo de registro. Por exemplo: quem escolher o 

primeiro vídeo poderá construir uma mini-história ou relatório sobre o momento em 

que a menina interage com a chuva. 

 

III) Reúna os docentes novamente e peça para cada grupo apresentar o tipo de registro 

que foi escolhido e produzido. Em seguida proponha uma troca desses registros entre a 

equipe, permitindo que eles compartilhem suas produções.  

 

 

16:00h às 

16h30min 

I) Documentar para (re)avaliar 

 

Sugestão de encerramento: Agora, dando ênfase ao portfólio, proponha ao grupo 

pensar em formas de registrar o cotidiano, com o objetivo de construir o conceito da 

documentação pedagógica ao longo do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzpkEllFNys
https://www.youtube.com/watch?v=wO2D1Lry-oc


 
 

 

 


