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Acolhimento 

 Acolhimento como direito da Criança. 

 O que dizem os documentos?

 Para além da redução do tempo de permanência 

no CEI.

 Plano de Acolhimento



PORTARIA DE ORGANIZAÇÃO E CALENDÁRIO - PORTARIA Nº 9.198, DE 
14/12/2017

Art. 9º – ....

PORTARIA Nº 8.947, DE 30/11/2017 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Art. 2º – ....

§ 6º - As Unidades Educacionais de Educação Infantil deverão durante o 

período destinado à organização escolar/planejamento, discutir e definir 

procedimentos para os momentos de acolhimento dos bebês e das 

crianças, visando o fortalecimento de vínculos que serão construídos ao 

longo de sua permanência nas UEs.

§ 7º - Os procedimentos referidos no parágrafo anterior deverão ser 

planejados considerando o processo de acolhimento do bebê e da 

criança que poderá contar com menor tempo de atividades permanência 

bem como com a presença da família, conforme os princípios constantes 

no Projeto Político-Pedagógico das Unidades Educacionais.



CURRÍCULO INTEGRADOR DA INFÂNCIA 

PAULISTANA

Princípios:

Integralidade:
Cuidar e educar significa, portanto, compreender que o 

direito à educação parte do princípio da formação da 

pessoa em sua essência humana e integralidade. 

O cuidar está na observação, na escuta, na comunicação 

e na ação ....na consideração de sua voz, gestos, choros, 
linguagens que expressam seus pensamentos, desejos e 

vontades de saber. 

o Currículo Integrador indica a necessidade de conhecer 

os bebês e crianças reais e concretas ...direitos à 
brincadeira, à expressão, à participação, à aprendizagem 

e ao acolhimento, viabilizando a construção da autoria, da 

imaginação, da fantasia, do pensamento, da autonomia, 

por meio da investigação, das descobertas, da alegria e 

das escolhas



IV - Ações que podem concretizar essas 

concepções e princípios

Pautados no acolhimento, na percepção do 

outro, na valorização da originalidade das 

formas de expressão e na subjetividade de 
cada bebê e criança compreendendo-os 

como sujeitos com conhecimentos diferentes e 

não hierarquizados entre si. 

• Educadoras e educadores ouvem bebês e 

crianças. 

• As famílias são convidadas a participar da 

vida escolar de suas crianças

• A diversidade étnica, de gênero, etária, 
cultural é respeitada e considerada nos 

projetos educativos, ofertando-se às crianças 

representações gráficas, literárias, artísticas que 

contemplem essa diversidade e encontrem nos 

textos lidos personagens que protagonizem 

diferentes histórias em que bebês e crianças se 

reconheçam em suas individualidades étnicas, 

sejam elas negras, indígenas, asiáticas, latinas 

ou de outra origem. 



INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL PAULISTANA

O DOCUMENTO APRESENTA O ACOLHIMENTO 

COMO PROCESSO INICIAL E CONTÍNUO DO 

TRABALHO AO LONGO DO ANO, ONDE 

EDUCADORAS E EDUCADORES, BEBÊS E 

CRIANÇAS E FAMILIARES/RESPONSÁVEIS SÃO 

ACOLHIDOS E ACOLHEM-SE MUTUAMENTE

4.1.2 As educadoras e os educadores 

conversam com os bebês e as crianças na 

troca de fraldas, roupas, calçados, 

alimentação e banho, valorizando o cuidar e 

o educar integralmente como momentos 

privilegiados para interação, acolhimento e 

afetividade?

5.3.3 Todos os bebês e crianças (meninos e 

meninas) recebem os mesmos cuidados, 

atenção e acolhimento no momento da troca 

de fraldas/roupas, do banho, do choro e dos 

conflitos, sem que haja privilégio de gênero, 

raça e etnia?



8.4.7 A Unidade Educacional organiza 

momentos formativos e/ou de 

orientação com relação ao 

acolhimento e à ação educativa com 

bebês e crianças com deficiências, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação, por parte 

de toda a Equipe Escolar, 

famílias/responsáveis e comunidade, 

em efetiva integração com todos os 

demais bebês e crianças? (Especial 

atenção ao Decreto nº 6.949/2009)

9.1.1 Os familiares/responsáveis 

sentem-se bem recebidos, acolhidos e 

tratados com respeito na Unidade 

Educacional levando em 

consideração a diversidade de 

configurações familiares em todos os 

momentos?



PADRÕES BÁSICOS DE QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANA

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01/15

PPP
A gestão da Unidade de Educação Infantil 

deve orientar-se por princípios da 

democracia, presentes no cuidar e educar, 

no, Formas de organização da Unidade 

Educacional: espaços/ambientes, materiais, 

tempos e interações visando ao acolhimento 

e à garantia do acesso e da participação de 
todos os bebês e crianças

INTERAÇÕES

Educadoras / Educadores – Famílias / 
Comunidade



AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

APRIMORANDO OS OLHARES

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01/13

VI . Participação da Família

• Nossas crianças têm direito à 

presença de um de seus familiares na 

creche [na Educação Infantil] durante 

seu período de adaptação e, 

acreditamos, sempre que houver 

necessidade; 

• O planejamento reconhece que o 

período de adaptação como um 

momento muito especial para cada 

criança, sua família e seus 

educadores.



O nome adaptação pode sugerir apenas o 

esforço que a criança realiza para ficar, e bem, 

no espaço coletivo, povoado de pessoas 

grandes e pequenas, todas desconhecidas, 

enfrentando relações, regras e limites diferentes 

do espaço doméstico a que ela está 

acostumada. Há, de fato, sempre um grande 

esforço por parte da criança que chega e que 

está conhecendo o ambiente da instituição, mas 

entendemos que o processo de conhecer e 

estabelecer novos vínculos depende 

fundamentalmente da forma como a criança é 

acolhida.

Considerar a adaptação sobre o aspecto de 

acolher, aconchegar, procurar oferecer bem-

estar, conforto físico

e emocional, amparar, amplia significativamente 

o papel e a responsabilidade da instituição de 

educação neste processo. A qualidade

do acolhimento deve garantir a qualidade da 

adaptação; portanto, trata-se de uma decisão 

institucional, pois há uma inter-relação entre os 

movimentos da criança e da instituição, fazendo 

parte do mesmo processo.

A diferença entre adaptar-se à escola e ser acolhido por ela



 o da criança, pelo significado e emoção despertados pela passagem
de um espaço seguro e conhecido para outro em que é necessário um investimento afetivo e 

intelectual para poder estar bem;

 o das famílias, que compartilham a educação da criança com
o CEI/EMEI

 o do(a) professor(a), que recebe uma criança desconhecida e ainda tem
as outras do grupo para acolher;

 o das outras crianças, que estão chegando ou que fazem parte do
grupo e precisam encarar o fato de que há mais um com quem repartir, mas também com quem 

somar;

 o da instituição, nos aspectos organizacional e de gestão, que precisam prever espaço físico, 
materiais, tempo e recursos humanos capacitados para essa ação.

Repensando o  acolhimento sob os diferentes pontos de 

vista:



Acolher pressupõe:

 Predisposição para conhecer o 

outro (a criança, a família, a 

professora).

 Atuar como um “artesão afetivo” 

na construção de vínculos. 

 Envolvimento de todo o 

equipamento no processo.

 Flexibilização das rotinas.

 Presença das famílias no CEI/EMEI.

 Considerar as diferentes culturas e 

os diferentes modos de cuidar das 

famílias.

CEI  Profª Ana Lúcia de Holanda Gambôa



Plano de Ações para o Período 

de Acolhimento



Como o espaço e os materiais  podem ser 

organizados?

CEI Profa. Ana Lúcia de Holanda Gambôa

EMEI Prof. Apparecido Domingues



CEI  Profª Ana Lúcia de Holanda Gambôa

Como as diferentes famílias podem ser acolhidas neste 

momento?



Quais atividades são atrativas e  conseguem mobilizar o grupo de crianças 

neste momento inicial?

CEI Nazaré



CEI Jardim São Vicente



CEI Jd. Maia



EMEI Prof. Apparecido Domingues





Dados da Equipe Gestora:

Preencher este link:

https://tinyurl.com/dadosEI

https://tinyurl.com/dadosEI


Rosmari Pereira de Oliveira

rosmari.oliveira@sme.prefeitura.sp.gov.br

Josoé Durval

jdurval@sme.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

3397 – 5010

Site da DIPED

https://dipedmp.wixsite.com/meusite


