
 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ORIENTAÇÕES PARA O 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL - JANEIRO/2017 

 

O Encontro Pedagógico será realizado nos dias 25, 26 e 27 de janeiro do ano vigente, devendo 

ser organizado de modo a permitir a participação dos gestores, coordenadores pedagógicos, assistentes da 

educação infantil/auxiliares de serviços educacionais e professores, conforme seu turno de trabalho. 

Cabe ao coordenador pedagógico de cada instituição estabelecer uma forma de organização que 

garanta o encontro dos profissionais da educação infantil com o objetivo de apresentar, discutir, propor e 

organizar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido.  

Neste sentido, a SME propõe a organização do referido Encontro: apresentação dos 

instrumentos de documentação pedagógica adotados pela Rede; leitura e discussão da Proposta 

Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza; leitura da Proposta 

Pedagógica e do Projeto Político Pedagógico da Instituição para definição de estratégias de atualização 

desses documentos e a elaboração do planejamento para o início do ano letivo, visando o acolhimento 

das crianças/organização das salas de atividades.  

Considerando a necessidade de apropriação dos documentos institucionais da Rede pelos 

profissionais e das especificidades do trabalho realizado, sugerimos que no tempo previsto para a leitura 

das Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil, sejam estudadas com maior detalhamento as seguintes 

temáticas: concepção de educação infantil, organização da rotina nos tempos que não podem faltar e 

atribuições dos profissionais. 

O Encontro Pedagógico é considerado pela SME um momento de formação continuada em 

contexto. Portanto, 12 horas da carga horária total prevista desse Encontro serão contabilizadas para 

efeito de certificação ao final do ano letivo, a ser complementada com a carga horária da Formação 

Continuada da Educação Infantil. Nesse sentido, cabe ao coordenador pedagógico organizar a frequência 

destas 12 horas do Encontro e encaminhá-la ao Distrito Educacional até 03/02/17. 

Proposta de organização do Encontro Pedagógico nas instituições de Educação Infantil: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Data 25/01/17 26/01/17 27/01/17 

Manhã Entrega e apresentação do material 

pedagógico que norteará o 

funcionamento e as práticas 

pedagógicas da instituição: 

 Proposta Curricular para a 

Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Fortaleza;  

 Orientações Curriculares para a 

Educação Infantil (SEDUC, 2011); 

 Orientações para as Práticas 

Pedagógicas de Oralidade, Leitura 

e Escrita na Educação Infantil da 

Rede Municipal de Ensino de 

Fortaleza; 

 Diretrizes Pedagógicas da 

Educação Infantil 2017; 

 Ficha de Acompanhamento do 

Desenvolvimento e Aprendizagem 

da Criança; 

 Diário de classe; 

 Caderno de Registro Diário do 

Professor da Educação Infantil. 

1º momento  

Estudo da Parte III da Proposta 

Curricular da Educação Infantil: 

Considerações para (re)elaboração 

da proposta curricular das 

instituições de educação infantil do 

município de Fortaleza. 

 

2º momento 

Leitura e discussão do Projeto 

Político Pedagógico e da Proposta 

Pedagógica da Instituição. 

 

Planejamento pedagógico para 

início do ano letivo considerando o 

acolhimento das crianças; 

Organização das salas de 

atividades. 

Sugestão de material para consulta: 

Orientações para a organização dos 

trabalhos para o ano letivo na 

educação (SEDUC, 2017). 

 

 

 

 25/01/17 26/01/17 27/01/17 

 

Tarde 

 

Leitura e discussão das Diretrizes 

Pedagógicas da Educação Infantil 

(SME/COEI, 2017). 

 

 

 

 

 

1º momento 

Discussão e definição das 

estratégias/propostas para (re) 

elaboração da Proposta Pedagógica 

da Instituição. 

2º momento 

Socialização dos instrumentos de 

avaliação do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança entre os 

professores para subsidiar o 

planejamento como foco inicial no 

processo de transição da criança de 

um ano a outro/casa para escola. 

Planejamento pedagógico para 

início do ano letivo considerando o 

acolhimento das crianças; 

Organização das salas de 

atividades. 

 


