
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL 
 

 

Formadoras: Cida Souza, Roberta Diniz e Viviane Espindola 

São Paulo, 08 de Julho de 2020.  

OS DESAFIOS DA GESTÃO PEDAGÓGICA NA ED. INFANTIL EM TEMPOS DE 

TRABALHO REMOTO  

 

“Acreditamos que a escrita é por si só uma atividade repleta de reflexão e que ao 

escrevermos sistematicamente criamos uma percepção e aprofundamento do nosso fazer que 

poucos instrumentos alcançariam.’’ 

 (Tese Diário de Bordo: uma construção colaborativa rumo  

à Pedagogia Cultural, Cristiano Alcântara, p.244) 

Objetivos do Encontro: 

 

 

 

 

 

 

1º Momento: 15’ 

 Acolhimento  

2ºMomento: 15’ 

 Registro do encontro do dia 

 Contextualização dos objetivos do encontro e proposta do dia 

 Mapeamentos realizados sobre potencialidades, fragilidades e questionamentos sobre o 

Diário de Bordo.  

3º Momento: 30’ 

 Relato de Prática CP Debora Olladin – CEI Parque Santa I: “O percurso formativo na 

qualificação do instrumento de planejamento docente” 

4° Momento: 1’ 

 Mediação do Sr. Cristiano Rogério Alcântara (Diretor da Divisão Infantil – 

SME/COPED)  

5º Momento: Esclarecimentos finais e agradecimentos; (30’) 

 Articular o papel do Coordenador Pedagógico na formação e acompanhamento do 

planejamento contínuo docente; 

 Compartilhar prática sobre o percurso formativo da transição do Semanário para o Diário 

de Bordo; 

 Dialogar a partir do mapeamento das potencialidades, dificuldades e questionamentos do 

nosso território sobre o Diário de Bordo.  
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Todos os materiais das formações estão 

disponibilizados pelo site: 

https://dipedmp.wixsite.com/meusite; 

Na plataforma TEAMS nos respectivos grupos 

Diretoria Regional de Ed. S. Miguel 

E-mail da DIPED-Ed. Infantil: 

dipededucacaoinfantilmp@gmail.com 

 

 

PinaCanção – uma história cantada entre pinturas, criado por Hélio Ziskind, é um espetáculo que faz parte do 

Pinafamilia. projeto desenvolvido pelo Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca destinado a grupos familiares de 

todas as idades.Nessa história, dois personagens se encontram na Pinacoteca e, em meio às canções, descobrem 

juntos tons, texturas e escalas do mundo da pintura. A apresentação, que reúne música, teatro e artes visuais, 

disponível: https://youtu.be/ot4ih01kyS0 

Filme: O conto da princesa Kaguya Japão, 137 minutos, livreEm um broto de bambu, um humilde agricultor 

encontra um bebê no meio de uma floresta. Mas esse não é um bebê qualquer: é na verdade uma princesa encantada, 

chamada Kaguya. O pai da menina acredita que ela deve ser tratada como uma nobre de verdade e faz tudo para que 

ela faça parte da realeza, mas Kaguya só gostaria de ter uma infância normal e brincar com seus amigos nas 

montanhas. Baseada no folclore japonês, esta história mostra também a luta contra o silenciamento das vozes das 

meninas por meio de papeis sociais pré-estabelecidos. Além disso, o filme foi inteiramente produzido em aquarelas 

pintadas a mão, trazendo um pouco da cultura japonesa. Disponível na Netflix 

 

Sugestões Culturais:  

 

 Link de avaliação: https://forms.gle/wjyKq1grYtAJ8yui7 

Para saber mais...  

 

 

 

 

 

 

 Orientação Normativa de registro 01/19 

 VídeoS Canal Pedagógica SME: 

 Contextualizando Orientação 

Normativa de Registro 

https://www.youtube.com/watch?v=KOBbXT7ZJO0&t=283s 

 Normativa de Registro - Refletindo 

sobre o planejamento contínuo  
https://www.youtube.com/watch?v=N9ABja7mGXM 
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