
CARTA DE INTENÇÕES  

DIPED Educação Infantil - DRE São Miguel 

 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019. 

 

Queridas colegas das equipes gestoras da DRE São Miguel! 

 

Há um ditado judaico que diz que a intenção é o princípio da 

ação.... É exatamente com esse sentimento e repletas de 

expectativas que começamos mais um ano de trabalho na DIPED 

Educação Infantil da DRE São Miguel, temos por objetivo a 

continuidade da formação continuada na nossa região, que tem 

por seu excelente histórico equipes comprometidas com a 

qualidade e coerência da formação em serviço.  

O temor e tremor provêm da plena consciência da 

proeminência do trabalho formativo e o quanto este pode trazer 

contribuições propositivas ou não para o trabalho desenvolvido 

nas unidades educativas. 

Ao observarmos o ano de 2018 percebemos uma trajetória 

positiva, um percurso que talvez não tenha alcançado a dimensão 

que gostaríamos, todavia, os objetivos propostos foram 

alcançados. É notório a intensidade e produtividade das ações 

formativas realizadas, seja nos encontros com os Coordenadores 

Pedagógicos, no curso Percursos do Currículo ou nos Seminários 

Currículo em Ação. 

Retomamos aqui a conversa do Gato Cheshire com Alice, sim 

a do país das maravilhas: 

_. Pode me dizer qual o caminho que devo tomar? _ 

Perguntou Alice. 



_. Isso depende muito do lugar ar aonde você que ir – disse 

o Gato. 

_. Eu não sei para onde ir! – Disse Alice. 

Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve! 

As nossas intenções? São unicamente pautadas nos 

caminhos que almejamos seguir! Temos como ponto de partida as 

demandas formativas advindas dos apontamentos realizados por 

vocês, seja por intermédio dos indicadores de qualidade, da 

escuta atenta nos encontros formativos, e da própria reflexão 

das nossas ações, a priori estas alicerçam o nosso Plano de Ação 

para 2019. 

A Implementação do Currículo da Cidade para Educação 

Infantil permeia todas as nossas ações, dialogicamente 

planejamos como podemos articular e sobretudo aproximar o 

Projeto Político Pedagógico de cada Unidade Educativa ao 

Currículo. Utilizando-se das palavras do nosso eterno mestre 

Paulo Freire, “é fundamental diminuir a distância entre o que se 

diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento, a tua 

fala seja a tua prática”.  

Fundamentalmente nossa intenção é que o percurso 

formativo com os Coordenadores Pedagógicos seja cada vez mais 

entrelaçado com suas práticas, encontros formativos mensais que 

visam dar continuidade a um trabalho mais próximo, estreitando 

vínculos cada vez mais produtivos, em espaços de diálogos 

horizontais, nos quais há intencionalidade pedagógica e todos 

aprendem conjuntamente. 

As ações de implementação do Currículo também preveem 

ações articuladas com COPED, e na nossa DRE a formação do 

maior número possível de educadores, e para que isso ocorra 

numa dimensão significativa contamos com parcerias produtivas 

entre os gestores das nossas unidades. 



Vocês também nos sinalizaram a necessidade de um 

trabalho pedagógico pensado e refletido nos territórios, 

ponderamos em realizar ações num processo mais conexo e 

articulado entre as comunidades educativas. Os “Territórios em 

Ação” serão encontros formativos entre os gestores, que dentre 

os seus objetivos tem o de promover entre as unidades 

educativas próximas a reflexão sobre o Plano de Trabalho 

Pedagógico, das experiências realizadas e instrumentos 

utilizados, da tematização de práticas, da troca de saberes, da 

qualificação dos registros e do conhecimento de outras formas 

de organização de tempos e espaços. Essas são ações que visam a 

aproximar e afinar olhares e fazeres, pois, compreendemos que 

nem sempre a proximidade física é análoga aos dos princípios e 

práticas.  

A formação e parceria com o CEDAC deverá ser um grande 

ganho para a rede parceira, um projeto desafiador para nossa 

rede. Projeta-se uma formação continuada para diretores e CPs 

alinhada e articulada com os princípios do nosso currículo. 

Ponderando ainda no alinhamento das ações, teremos encontros 

com a equipe do Projeto e também acompanharemos algumas 

dessas formações, bimestralmente nos encontraremos com as 

coordenadoras da rede parceira para nosso encontro formativo. 

 Implementar, Subsidiar, Articular e Formar... Ufa, quantos 

verbos, mas para que e como usa-los? Todo verbo contém as 

noções de ação, processo ou estado e exercem uma função. 

Podemos assegurar então que as ações descritas nessa carta de 

intenções gerarão outras ações, pois utilizando-se da Lei de 

Newton toda ação existe uma reação. Nossas intenções é que 

sejam positivas e produtivas.  

Colocamo-nos mais uma vez a disposição de vocês, sabemos 

dos desafios e das ações cotidianas de quem vem do “chão da 

escola", não podemos jamais nos distanciar disso... 



 Ubuntu é uma antiga palavra africana e tem origem na 

língua Zulu e Xhosa significa que “uma pessoa é uma pessoa 

através de outras pessoas”. 

“Eu sou porque nós somos!” 

Com muito respeito, carinho e admiração pelo trabalho 

desenvolvido em cada unidade educativa... 

 

Cida, Teresa e Viviane 

Equipe DiIPED Ed. Infantil 

DRE São Miguel 

 

  

  

 


