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ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

1.CAPA 

● Cabeçalho com logo do GDF, nome da UE, título, Brasília, ano.  

x 

  

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

2.SUMÁRIO 

● Utilizar a estrutura /nomenclatura dos itens apresentados no 

fluxograma. 

● Itens: 

CAPA; SUMÁRIO; APRESENTAÇÃO; HISTÓRICO, 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE; FUNÇÃO SOCIAL; 

PRINCÍPIOS; MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO 

ENSINO E DAS APRENDIZAGENS; FUNDAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS;        ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO; ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO; 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR; PLANO DE AÇÃO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA PP; ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO DA PP; REFERÊNCIAS E ANEXOS. 

 

 
 

x 
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ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

3.APRESENTAÇÃO 

(A ÚLTIMA A SER ELABORADA) 

● Como se deu a elaboração. x   

● Procedimentos e Instrumentos que promoveram a participação da 

comunidade escolar. 

 
x 

 

● Protagonismo dos estudantes 

construção da PP). 

(como eles participaram da  
x 

 

● Ilustrações (imagens, fotos, 

estudantes). 

frases, textos e desenhos dos  
x 

 

● O que é o projeto e para que serve (o que é a PP - Dimensões 

políticas e pedagógicas. Serve para subsidiar a OTP, materializar 

o currículo, demonstrar as ações para a comunidade escolar). É 

democrático, flexível, participativo, dinâmico, intencional; 

vislumbra objetivos; manifesta o pensamento da comunidade 

escolar e a função social da escola. 

 
x 

 

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE CONTER O ITEM 

HISTORICIDADE DA ESCOLA 

ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
 

4.HISTÓRICO 

● Relato da história da constituição da escola, atos de regulação da 

instituição educacional, sua constituição como patrimônio da 

Comunidade, sua trajetória, resgate de fatos, situações, pessoas 
que colaboraram e colaboram; 

 

X 

  

● Caracterização física (número de salas de aulas, se há: laboratório, 

biblioteca, sala de recursos, quadra esportiva, banheiros, 

refeitórios, sala de leitura, auditório, total de alunos, quais etapas 

e modalidades que atendem: se é anos iniciais, finais, médio, 

profissionalizante, se oferta atendimento de escola integral e 

outros). 

 
X 

 

● Dados de Identificação (nome da escola, endereço, e-mail, CNPJ, 

nome da equipe gestora, nome dos professores regentes neste ano 

letivo, telefone, blog, nome da comissão organizadora, nome dos 

coordenadores, secretário, merendeiro. Monitores, voluntários, 

conselho escolar, supervisor, servidores de forma geral). 

 

X 
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ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE CONTER O ITEM 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 ● Mapeamento de todos os segmentos escolares considerando 

os seguintes aspectos / características de ordem econômica, cultural, 

grau de escolaridade, gênero, local de residência, auto declaração 

étnica racial, levantamento de índices (aprovação, reprovação e 

evasão, desempenho escolar, percentuais de estudantes com defasagem 

de idade/ano, classes especiais e transtorno, índices oficiais do IDEB, 

ANA, ENEM, SAEB e outros). 

 

X 

  

5.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
(MAPEAR OS SEGMENTOS 

ESCOLARES: 

ESTUDANTES, PAIS/RESPONSÁVEIS, 
PROFESSORES E DEMAIS 

SERVIDORES DA ESCOLA) 

● As metodologias utilizadas para o mapeamento de 

informações podem ser: 

● a coleta de dados do censo escolar, 

● aplicação de questionários, 

● entrevistas, 

● registros das discussões realizadas em reuniões coletivas e/ou 

dias letivos temáticos. 

 
X 

 

● A compilação das informações coletadas pode ou deve ser 

apresentada através de gráficos, tabelas, quadros, dados, desenho e/ou 

textos descritivos dos procedimentos ou transcrições das frases da 

comunidade escolar por exemplo? Como é a minha escola? 

 
X 

 

 Todo material levantado/produzido neste DIAGNÓSTICO DA REALIDADE deverá indicar os objetivos específicos, metas e ações a 

serem arroladas na PP. 

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE CONTER O ITEM 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 
6.FUNÇÃO SOCIAL 

● Um texto breve e sintético, não mais que uma lauda, relatando o 

que a escola almeja ser de forma clara e objetiva pautada na 

função social do Currículo em Movimento (sujeito autônomo, 
critico - estudar para transformar a realidade) 

X   
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ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 
7. PRINCÍPIOS 

● Princípios da  Educação Integral (integralidade, 

intersetorialização, transversalidade, diálogo  escola e 
comunidade, territorialidade e trabalho em rede). 

X   

● Princípios epistemológicos (unicidade entre teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização). 

X   

● Princípios da Educação Inclusiva. X   

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

8.MISSÃO E OBJETIVOS DA 

EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

(EXPRESSA OS RESULTADOS  QUE 

SE ESPERA ALCANÇAR NUM 

DETERMINADO PERÍODO) 

● Missão.  

X 

  

● Geral: redigir um único objetivo, abarcando somente a dimensão 

PEDAGÓGICA. 

X  

● Específicos: os problemas relevantes, detectados no diagnóstico, 

deverão ser transformados em objetivos específicos. 

X  

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 
9. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS-METODOLÓGICOS. 

● Pedagogia histórico-crítica (teoria e como é implementada na 

unidade escolar); 

 

X 
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 ● Pedagogia histórico-cultural (teoria e como é implementada na 

unidade escolar); 

X   

●    Constituição, LDB, BNCC, Resoluções,  Portaria,  Currículo 

em Movimento  da  Educação   Básica,   Orientações 

Pedagógicas,  Diretrizes    de    Avaliação,    Regimento    e 

demais legislações pertinentes; 

  

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

▪ Plano de ação da Coordenação Pedagógica.  

X 

  

▪ Estratégias de valorização e formação continuada dos 

profissionais de educação. 

X  

▪ Metodologias de ensino adotadas. X  

▪ Alinhamento com as Diretrizes/OP (Diretrizes do 2º Ciclo, 

Diretrizes do 3º Ciclo, Diretrizes de Avaliação e outras ) 

X  

● Organização dos tempos e espaços 

▪ De que forma são utilizados os diferentes tipos de tempos 

▪ Como são utilizados os espaços dentro e fora da escola 

X  

● Organização escolar: ciclos e/ou semestralidade  
X 

 

● Relação escola-comunidade (não deve se resumir à reunião de 

pais/responsáveis para entrega de notas) 

 
X 

 

● Como se dá a inclusão na perspectiva de uma formação integral 

(descrever as estratégias que a unidade escolar utiliza para que os 

estudantes com deficiência estejam de fato incluídos) 

X  
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 ● Atuação de todos os serviços da escola: Sala de recursos, SOE, 

Salas de Apoio, atendimento das equipes especializadas de apoio 

à aprendizagem e outros (explicar, resumidamente, os projetos 

que realizam. O plano de ação de cada serviço será detalhado nos 

Anexos) 

X   

● Atuação dos educadores sociais, monitores, oficineiros e outros  

X 

 

● Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

(explicitar o que a escola faz para garantir a permanência, 

reduzir a evasão e melhorar as aprendizagens, como projetos 

interventivos, reagrupamentos e etc). 

 
 

X 

 

● Programas e Projetos Específicos: PSE, Educação com 

movimento, ProeMi, Rede integradora de educação integral da 

CREPP, Proeiti, Novo Mais Educação, Relação Escola 

Comunidade, Ginástica nas Quadras, CID, Cine Mais Cultura, 

PROERD, PIBID, CIEE Ecológico, AMAGIS, Viver sem 

Limites, AMATRA, Parlamento Jovem, Projeto Conhecer Direito 

e outros (inserir - de forma objetiva - todos e quaisquer projetos 

existentes na escola). 

● Projetos já aprovados pela Portaria 271/2019 

● Articulação com projetos, programas e políticas federais. 

●    Ações inter ou intrasetoriais com o Poder Público e/ou 

Iniciativa Privada 

● Neste campo, os projeto serão apenas citados, pois nos Anexos 

serão expostos na íntegra. 

  

● Parceiros - apenas se atuar de forma direta no pedagógico   

● Laboratórios   

● Biblioteca/Sala de leitura X  

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 
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11. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

● Relativo ao processo de ensino e 

aprendizagem(ação/reflexão/ação) – (Descrever a perspectiva 

adotada pela SEEDF: avaliação formativa) 

x   

● Avaliações de larga escala, de rede e institucional (como a 

unidade escolar realiza um trabalho voltado para desenvolver as 

habilidades essenciais requeridas nas avaliações de larga escala 

como SAEB e Prova DF e o que é feito a partir dos resultados 

obtidos). 

x  

● Como se dá a prática avaliativa: conselho de classe, 

procedimentos e instrumentos avaliativos, reuniões de pais e 

mestres, dependência, critérios estabelecidos. É fundamental 

avaliar a prática do professor. 

(Observar as Diretrizes de Avaliação - SEEDF, 2014) 

 

x 

 

● Matriz curricular 

etapa/modalidade) 

(utilizar o padrão do MEC para cada x   

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

● Eixos integradores de cada etapa/modalidade. X   

● Educação para a diversidade (como a escola trabalha essa 

temática). 

X  

● Cidadania e educação em e para os direitos humanos. (como a 
escola trabalha essa temática). 

X  

● Educação para a sustentabilidade (como a escola trabalha essa 

temática). 

X  

● Alinhamento com o Currículo da etapa/modalidade: diz como a 

escola implementa o Currículo 

X  

● De que forma promove a inter e multidisciplinaridade.  
X 

 

● Como se dá o trabalho com projetos  
X 
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 ● A relação da teoria com a prática  
X 

  

● A contextualização  
X 

 

● As atividades de Educação em Tempo Integral  
X 

 

 

 

 

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.PLANO DE AÇÃO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

(É onde se apresenta como a 

PP será operacionalizada) 

● Consta das seguintes partes: objetivos, ações, metas, 

indicadores, responsáveis, prazos, recursos necessários (para 

cada dimensão de gestão). 

 

X 

  

● Dimensões de Gestão:   

o Pedagógica - quais as ações relacionadas a gestão da Organização 

do Trabalho Pedagógico: sucesso da aprendizagem dos alunos, 

formação continuada, coordenação pedagógica coletiva e 

individual (quando e como acontece?), plano de ação (apêndice A 

), programas (citar de forma objetiva cada um), todos os serviços 

ofertados, a interdisciplinaridade e multi, os eixos transversais, 

conselho de classe (é preciso dizer o que, como, e com quais 

objetivos ele será realizado), entre outros. 

Aqui, tem-se que descrever como será realizada cada uma das 

propostas elencadas, em seus detalhes. 

 
X 

 

o de Resultados Educacionais - quais são os processos e práticas 

realizados para a melhoria do desempenho da escola - rendimento, 

frequência e proficiência dos estudantes. Como se planejam e 

orientam as avaliações para as aprendizagens? Quem avalia e 

quem é avaliado? Como são estabelecidos os critérios para a 

avaliação? Como se dá a dependência? 

 
X 
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 o Participativa - ações que respondam ao princípio da gestão 

democrática do ensino público: conselhos escolares, APM, 

grêmios estudantis, estabelecimento de articulações e parcerias, a 

utilização de canais de comunicação com a comunidade escolar 

 
 

X 

  

o de Pessoas - visa o envolvimento e compromisso das pessoas com 

o PPP: integração dos profissionais da escola com pais, mães, 

responsáveis e estudantes; o desenvolvimento profissional 

contínuo; o clima organizacional; a avaliação do desempenho; a 

observância dos direitos e deveres; a valorização e o 

reconhecimento do trabalho escolar; a substituição de professores 

ausentes 

 

 

 
 

X 

 

o Financeira - processos de planejamento, aplicação e prestação de 

contas dos recursos públicos oriundos de diferentes fontes 

 
X 

 

● Administrativa - abrange processos de gestão de materiais, da 

estrutura física, patrimônio entre outros. 

 
X 

 

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

14.ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO DA PP 

● Como o projeto será avaliado pelo coletivo da escola, 

periodicidade, procedimentos, forma de registro. 

X   

 
 

ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

REFERÊNCIAS ● Relacionar material utilizado para consulta e/ou citado X   
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ELEMENTOS 

CONSTITUINTES 

O QUE DEVE SER LEMBRADO NA ANÁLISE ATENDE ATENDE 

PARCIAL 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 
ANEXOS 

● Todos os projetos individuais ou interdisciplinares na íntegra. 

● Partes componentes do projeto: objetivos, principais ações, 

responsáveis, avaliação do projeto e no projeto 

 

X 

  

● Cópias de documentos, fotos, registros de reuniões X  

● Roteiros elaborados para 

questionários entre outros 

construção do PPP, fichas,  
X 

 

● Plano de ação: Equipes dos Serviços Especializados, SOE e Sala 

de recurso e etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

 

 
IZALINE SOARES CAVAZZANA MATRÍCULA: 300784-7 

 

Assinatura do Coordenador Intermediário de Acompanhamento Escolar 

 

   Rafaella Souza Cerveira – 229107-x 
 

Assinatura do Coordenador Intermediário de Apoio 
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