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É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 

esperançar; porque tem gente que tem esperança do 
verbo esperar.

E esperança do verbo esperar não é esperança, é 

espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, 

esperançar é construir, esperançar é não desistir! 

Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se 

com outros para fazer de outro modo…

Paulo Freire



Diretrizes Curriculares Nacionais

Éticos Estéticos Políticos



Autonomia Responsabilidade Solidariedade

Respeito

-Bem comum

-Meio Ambiente

- Identidades e Singularidades



Direitos de cidadania

Exercício da criticidade

Respeito à democracia



Diferentes manifestações artísticas e 

culturais

Liberdade de expressão

Sensibilidade Criatividade

Ludicidade



Adinkra: Sankofa

Para caminhar para 
frente tem que se olhar
para trás.



Patrimônio 

Imaterial

Território 

Identidade

e 

Singularidades



PPP e avaliações anteriores

Temas de PEA (últimos 3 a 5 anos)

Mapa do Contexto e muita escuta



Analisar as necessidades 

formativas.

Identificar potencialidades,  

fragilidades, possíveis ajustes.

Compartilhar olhar com outros 

parceiros.



Fig.1 Documentação de acervo pessoal



Outros

Saúde

Cultura

Escola



❑Desenvolvimento humano.

❑Dimensões: intelectual, física, social e 
cultural.

❑Projeto compartilhado.

❑Práticas educativas: inclusivas e 
emancipatórias.

❑Preza princípios: equidade, inclusão, 
contemporaneidade e sustentabilidade.

MAIOR CONEXÃO              ESCOLA E ENTORNO



Implementação: 

Programas e Projetos

Reflexão Crítica

(pautas de luta)



Intencionalidades

Acompanhamento

Avaliação



Registro refletido

Registro problematizado

Mudança na prática pedagógica



Aprendizagens

Institucional

Externa



Indicadores de Qualidade da Ed. Infantil 
Paulistana

Indicadores são sinais que revelam algum 
aspecto de determinada realidade e que 

podem qualificar algo. Apresentam a 
qualidade da instituição de educação infantil 
em relação a importantes elementos de sua 

realidade: dimensões.
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Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo, tempo, tempo
Entro num acordo contigo
Tempo, tempo, tempo, tempo

Caetano Veloso

Fig. 2  Imagem de Acervo pessoal



Planejamento dos momentos formativos

Atendimentos famílias, 

professores, estudantes

Contatos com 

parceiros

Análise e 

devolutivas de 

registros

Diálogos 

Equipe Gestora

Autoformação



Educadores

Equipe 

Gestora

ComunidadeEstudantes

Famílias



Organização do tempo

Importante Urgente Circunstancial



Ações

Responsáveis

Prazo



Agenda Física e/ou 

virtual
Planners

Aplicativos de 

organização de tempo 

(Ex. Keep, Evernote, 

entre outros).

Cadernos de registro 

(físicos ou virtuais).

Aplicativos de nuvens 

de palavras, mapas 

conceituais, entre 

outros.





Apreciar

Criar

ARTE

Refletir



Atividade física...

Lazer...

Tudo aquilo que te faça 

feliz!






