
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Educação Básica

 

Circular n.º 18/2023 - SEE/SUBEB Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023

Para: Coordenações Regionais de Ensino, com vistas às Unidades Regionais de Educação Básica, 

Assunto: Projetos Político-Pedagógicos 2023

 

                Senhores Coordenadores Regionais de Ensino,

 

1. A Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB e a Subsecretaria de Educação Inclusiva e
Integral - SUBIN, considerandoa importância do Projeto Polí co-Pedagógico - PPP como documento
iden tário eessencial à organização escolar, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB- Lei nº9394/1996, encaminham diretrizes rela vas àestrutura do referido PPP, em
conformidade com a Orientação Pedagógica: Projeto Polí co-Pedagógico e Coordenação Pedagógica
nas escolas (BRASIL, 2014), bem como para o envio dos arquivos contendo os documentos de cada
Coordenação Regional de Ensino - CRE, para fins de publicação. 

2. As unidades escolares vinculantes dos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação
Socioeduca va - NUEN deverão incluir em seu PPP as informações referentes à vinculação e ao
atendimento pedagógico realizado no NUEN. Os NUEN, conforme art 3º da Portaria Conjunta nº 07 de
17 de junho de 2021, deverão elaborar PPP próprio, independente da vinculante, mas fazendo
referência à vinculação. Os NUEN deverão observar as mesmas orientações e prazos definidos para as
unidades escolares da rede. 

3. Sugere-separ r das estratégias e dos projetos das unidades escolares e as ins tuições
parceiras no ano anterior desenvolvidos e avaliados como importantes para serem man dos. É
possível, também, par r de novas ações pensadas para buscar solucionar situações diagnos cadas e
apontadas pela comunidade escolar, como taxas de evasão/reprovação, estudantes que se encontram
em situação de incompa bilidade idade-ano-série, estudantes com necessidades específicas de
aprendizagem e dados referentes ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEBda
escola. 

4. Enfa za-se a importância da reflexão acerca das caracterís cas da unidade escolar para o
ano le vo 2023 - clientela, recursos, polí cas educacionais aderidas, relação com a comunidade
escolar, entre outras -, tendo em vista a revisão e a atualização do PPP, atentando-se para cada
dimensão que compõe o cotidiano da unidade escolar.

5. Para a organização do Projeto, encaminha-se Fluxograma que define a estrutura do
PPP (104938564), bem como “Sugestão de Sumário” para a organização do documento. 

6. A Portaria nº 593, de 15 de junho de 2022, estabelece as diretrizes para elaboração e
atualização dos PPP das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, bem como
das ins tuições parceiras que ofertam Educação Infan l e dispõe, no seu ar go 10, os seguintes
prazos: 

I - O PPP deverá ser encaminhado pela Equipe Gestora de cada unidade
escolar, por meio de processo SEI, à UNIEB da CRE, até o final do primeiro
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bimestre letivo. 

II - Após o recebimento do PPP, a UNIEB, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
realizará a análise e, caso necessário, solicitará, à unidade escolar,
adequações, acréscimos e/ou supressões no documento;  

III - A unidade escolar, após devolu va da UNIEB, de que trata o inciso II
deste ar go, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar os ajustes,
elaborar a versão final do documento e encaminhá-la de volta à UNIEB; 

IV - A UNIEB deverá validar e encaminhar os PPPs para a SUBEB, nos
termos da Circular anualmente expedida, no prazo de 10 (dez) dias úteis
após a entrega da versão final pelas unidades escolares, para fins de
publicação no sítio eletrônico da SEEDF. 

7. Dessa forma, no ano de 2023, os prazos ficam, assim, definidos: 

Ação Data 

Encaminhamento pela Equipe Gestora à UNIEB Até 28/04 

Análise pela UNIEB Até 12/05 

Devolutiva após análise Até 19/05 

Análise final e encaminhamento à SUBEB Até 02/06 

 

8. Solicita-seque os PPP das unidades escolares e ins tuições parceiras vinculadas acada CRE
sejam encaminhados à SUBEB até o dia 02/06/2023, conforme orientações a seguir: 

I. Os PPP deverão ser salvos em formato PDF. 

II. As pastas contendo os arquivos dos PPP devem ser compar lhadas, via Microso
365, com o seguinte correio eletrônico: subeb@se.df.gov.br. 

III. No título da pasta colocar “Projetos Políticos-Pedagógicos” e especificar a CRE. 

IV. Após o compar lhamento, as CRE devem encaminharà SUBEB ou um processo SEI,
contendo a listagem de todas as unidades escolares vinculadas, destacando as aquelas que
entregaram e as que não entregaram o PPP, conforme quadro exemplo a seguir:  

 Nº Unidades Escolares Entregue Não Entregue 

01 Escola Classe A X   

02 Escola Classe B   X 

V. O nome do arquivo deve seguir o padrão: os tulos não devem conter acentos,
cedilhas, ls, barras, dois pontos, ponto e vírgula, apóstrofos ou aspas. A escrita deve ser totalmente
em caixa baixa, com os termos separados por underline (_).  
Exemplos: 

ppp_ec_05_nucleo_bandeirante. 

ppp_cef_prof_maria_do_rosario_gondim_da_silva_ceilandia. 
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ppp_nuen_uibra_cef_vendinha_brazlandia. 

 

VI. Devem ser enviados apenas os PPP analisados e validados pela UNIEB, aptos à
publicação.

9.  Ressalta-se que a publicação dos PPP, no sí o eletrônico da SEEDF, atende aoprincípio da
transparência na Administração Pública, permite o acesso a esses documentos por parte dos órgãos
de controle e, sobretudo, possibilita visibilidade, por toda a sociedade, do trabalho pedagógico
desenvolvido na rede pública de ensino do DF. 

10. Reitera-se que o não cumprimento do disposto poderá ensejar em Processo Disciplinar, nos
termos do Art.12 da Portaria nº 593/2022:  

Art. 12. O não cumprimento das orientações e dos prazos estabelecidos
nesta Portaria poderá ensejar na abertura de processo disciplinar contra
os servidores que deram causa à irregularidade, nos termos da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das
autarquias e das fundações públicas distritais. 

11. A SUBEB e a SUBIN estãoà disposição pelo correios eletrônicos: subeb@se.df.gov.br e
subin@se.df.gov.br, respectivamente.

 

 

IÊDES SOARES BRAGA

Subsecretária de Educação
Básica

VERA LÚCIA RIBEIRO DE BARROS

Subsecretária de Educação Inclusiva e
Integral

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA RIBEIRO DE BARROS - Matr.0242418-5,
Subsecretário(a) de Educação Inclusiva e Integral, em 02/02/2023, às 18:11, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IEDES SOARES BRAGA - Matr. 00332844,
Subsecretário(a) de Educação Básica, em 02/02/2023, às 18:22, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 104935184 código CRC= EDE598CF.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SBN QD 02 Bloco "C" Edi fício Phenícia  Bras íl ia  - Ba i rro ASA NORTE - CEP 70.040-020 - DF

3901-3294  

00080-00014610/2023-05 Doc. SEI/GDF 104935184
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 ESTRUTURA DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Fluxograma

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRAL
 

Apresentação

Histórico da 
Unidade Escolar

Diagnóstico da
realidade da unidade

escolar

Função Social 

Processo de construção Sujeitos participantes 

Descrição histórica Caracterização física

Dados de identificação da
unidade escolar

Características sociais,
econômicas e culturais da

comunidade.

Apresentação e análise de
resultados de indicadores,

índices e dados.

Compreensão da finalidade da
escola

Elementos pré-
textuais SumárioCapa 

Missão da Unidade
Escolar 

Propósito conciso da
unidade escolar. É a sua

razão de ser.

C
urrículo em

 M
ovim

ento

Princípios 

Objetivos da
Educação, do Ensino e

das Aprendizagens

Fundamentos Teórico-
metodológicos

Princípios que orientam a
prática educativa - LDB

Objetivo Geral
O que se pretende por meio

das ações do PPP para o
alcance das aprendizagens.

Objetivos Específicos
Definem as ações específicas

para o alcance do objetivo
geral.

Princípios epistemológicos:
-Unicidade entre teoria e
prática.
- Interdisciplinaridade e
contextualização.
- Flexibilização.

Pedagogia Histórico-Crítica

Psicologia Histórico-Cultural

Teorias Críticas e Pós-Críticas 

Instrumentos/procedimentos
que promoveram a participação

da comunidades escolar

Concepção de Currículo,
Avaliação-Ensino-Aprendizagem, 

Educação Integral,
entre outras.
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 Valorização e formação
continuada dos profissionais

da educação
Organização do

Trabalho Pedagógico
da unidade escolar

Organização dos tempos e
espaços

Atuação dos profissionais de
apoio escolar

 

Metodologias de ensino
adotadas 

Relação escola - comunidade

Monitor, Jovem Candango, entre outros.

Atuação do SEAA, Orientação
Educacional, AEE/Sala de Recursos

Permanência e êxito escolar dos
estudantes

Recomposição das aprendizagens 

Implementação da Cultura de Paz 

Ciclos, séries ou semestres
Coordenação pedagógica e papel

do coordenador pedagógico na
unidade escolar

Avaliação institucional da
unidade escolar

Conselho de classeAvaliação dos Processos
de Ensino e de
Aprendizagem:

concepções e práticas

Avaliação para
 as aprendizagens

Avaliação em larga escala

Educação para a
Diversidade

Cidadania e
Direitos Humanos Sustentabilidade Outros

Organização
curricular da

unidade escolar
 Base Nacional Comum

Curricular - BNCC
 Currículo em Movimento do

Distrito Federal

Temas Transversais

Desenvolvimento de Programas e Projetos Específicos

CID PECM Saúde na Escola Cultura de Paz Outros

Plano de Ação para
Implementação do PPP

Gestão pedagógica

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Gestão de resultados educacionais

Gestão participativa

Gestão de pessoas

Gestão  financeira

Gestão  administrativa
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Projetos  Específicos da
unidade escolar

Interdisciplinares, por componente
curricular, por área do conhecimentos,

entre áreas do conhecimento etc.
Temáticos, transversais etc.

Acompanhamento e 
avaliação do PPP

Avaliação coletiva Periodicidade Procedimentos/Instrumentos Registros

Referências

Planos de Ação
Específicos

Coordenação pedagógica 

Conselho escolar

Servidores readaptados

CID 
(Quando for o caso)

Orientação Educacional

Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem 

(EEAA , SAA e Itinerância)

Sala de Recursos (AEE)

PECM
(Quando for o caso)

PGINQ
(Quando for o caso)

Permanência e êxito escolar dos
estudantes

Recomposição das aprendizagens 

Cultura de Paz Biblioteca escolar
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