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A mais bela obra já empreendida 

por homens e mulheres, é lidar com 

espíritos jovens. O máximo cuidado 

deve ser tomado, na educação da 

juventude, para variar de tal 

maneira a instrução, que desperte 

as nobres e elevadas faculdades da 

mente.  

                                         Ellen White 
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APRESENTAÇÃO 

 
 A elaboração do presente PPP ocorreu com a participação da comunidade 

escolar. No âmbito da Instituição, discutiu-se, primeiramente, entre Direção, 

Supervisão e Coordenação com o objetivo de  estabelecerem-se as linhas de 

discussão com a comunidade escolar. 

 Partiu-se do esclarecimento à cerca do que é o PPP, sua importância e 

finalidades, tendo como base o Projeto Político Pedagógico do Distrito Federal. 

Compreende-se que o Projeto Político Pedagógico é um documento flexível e 

dinâmico, que norteia as ações da escola e estabelece os parâmetros principais da 

prática pedagógica, de acordo com os anseios e necessidades reais da Instituição e 

dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, entendendo a educação 

como um processo comprometido com a formação integral do educando, 

preconizando assim a formação do cidadão.  

Em seguida, partiu-se para a análise dos Pressupostos Teóricos do Currículo 

em Movimento, que apontam para uma educação com tempo, espaços e 

oportunidades ampliados: a educação integral. Nesta perspectiva educacional, o ser 

envolvido no processo passa a assumir a característica multidimensional, um ser 

único, com história e identidade. 

 Na visão do Currículo Integrado, as grandes temáticas devem convergir para 

promover a multidisciplinaridade. Na qual, sustentabilidade ambiental, direitos 

humanos, a educação para a diversidade e a complexa relação entre escola e a 

sociedade, constituem-se como parâmetros norteadores da prática pedagógica. Logo, 

este Currículo abre espaço para grandes temáticas de interesse social que produzem 

convergência entre as diferentes áreas do conhecimento. Desta forma, os conteúdos 

científicos organizam-se em torno de determinada ideia ou eixos, que estruturam o 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido pelos corpos docente e discente. Os diversos 

tempos e espaços escolares articulados integram o projeto político pedagógico da 

escola.  

Quanto à avaliação, consideramos como fundamental a adoção da concepção 

da avaliação formativa apontada nas Diretrizes da Avaliação do DF. Nesta nova 

perspectiva, a avaliação caminha em consonância com o que preconiza o Currículo 

em Movimento ao considerar as diversas formas de ver o sujeito envolvido no 
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processo de ensino-aprendizagem, além de avaliar também todos os agentes do 

processo cognitivo. Na ótica dessa diretriz, a avaliação é considerada para as 

aprendizagens, nas múltiplas linguagens e possibilidades que possa apresentar, bem 

como, envolver todos os sujeitos que constituem a comunidade envolvida no processo 

educativo. Estes são os maiores interessados na educação e promoção do indivíduo. 

Assim, a escola tem por missão envolver educandos e educadores na esfera do 

conhecimento para a aprendizagem integral. 

 Desta forma, o PPP do CEF 25 busca envolver a comunidade escolar nos 

diversos espaços e em diferentes momentos para construir e deliberar, coletivamente, 

as ações voltadas para o desenvolvimento pleno das atividades pedagógicas. O 

espaço de coordenação, os momentos destinados à avaliação institucional, as 

reuniões de pais, bem como, o diálogo, sempre aberto, com a comunidade, 

apresentam-se como formas de estabelecer a convergência de opiniões, decisões e 

avaliações.  Para um desenvolvimento eficaz de todas as atividades desenvolvidas no 

ambiente escolar, culminando com a formação, eficiente, correta e participativa, do 

cidadão. Resultando em um ser consciente de seus direitos e, principalmente, de 

seus deveres na construção de uma sociedade mais justa, agindo como sujeitos 

integrados quanto ao papel social a desempenhar. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 

1. MISSÃO 

 A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como 

agente de construção científica, cultural e política da sociedade. Assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes.” (PPP Carlos Mota, p. 25). 

 O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 25 DE CEILÂNDIA tem como meta 

garantir o pleno funcionamento da Escola, com eficiência e presteza, buscando a 

formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade, fornecendo-

lhes meios necessários para sua progressão nos estudos posteriores, melhoria na 

qualidade de vida e futura inserção no mercado de trabalho. Todas as ações 

asseguram a Gestão Democrática e participativa. 

 Objetiva-se instrumentalizar a comunidade educacional na ação educativa, 

visando a melhoria da qualidade do ensino, de forma a atender às especificidades da 

instituição, articulada aos fins e princípios que norteiam a filosofia da instituição 

educacional no que diz respeito à compreensão da vida social, na sua formação 

integral e individual. 
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2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

 

Com a transferência da capital do Brasil do Rio de Janeiro para o atual Distrito 

Federal, as terras dessa região foram desapropriadas pelo Governo de Goiás, no 

período de 1956 a 1958, sob a responsabilidade da Comissão Goiana de Cooperação 

para a Mudança da Capital do Brasil, tendo, por presidente, Altamiro de Moura 

Pacheco. 

Em 1969, com apenas nove anos de fundação, Brasília já tinha 79.128 habitantes 

em ocupações irregulares, que moravam em aglomerados próximos ao centro da 

capital, local de trabalho da maioria dessas pessoas, para uma população de 500 mil 

habitantes em todo o Distrito Federal. Naquele ano, foi realizado, em Brasília, um 

seminário sobre problemas sociais no recém-criado Distrito Federal. O surgimento de 

áreas urbanas carentes de infraestrutura foi o ponto mais discutido naquele momento. 

Reconhecendo a gravidade do problema e suas consequências, o governador Hélio 

Prates da Silveira solicitou a erradicação das favelas à Secretaria de Serviços Sociais, 

comandada por Otamar Lopes Cardoso. No mesmo ano, foi criado um grupo de 

trabalho que, mais tarde, se transformou em Comissão de Erradicação de Favelas. 

Em 27 de março de 1971, o governador Hélio Prates lançava a pedra fundamental 

da então cidade-satélite de Ceilândia. Às 9 horas do mesmo dia, tinha início o 

processo de assentamento das vinte primeiras famílias da invasão do IAPI. Ceilândia, 

hoje, possui cerca de 489.351 habitantes (PDAD 2015), e é a região administrativa de 

maior população do Distrito Federal.  

A cidade foi dividida originalmente em quatro grandes áreas: Ceilândia Norte, 

Ceilândia Centro, Ceilândia Sul e Guariroba (esses três primeiros, juntamente com 

parte da Guariroba, formavam o setor tradicional). No decorrer dos anos outras 

subdivisões formaram outros bairros, como Setor "O", Expansão, P Norte, P Sul, 

QNQ, QNR, Por do Sol e Sol Nascente que, em sua grande maioria, são densamente 

povoados. Sendo que os dois últimos possuem um crescimento desordenado. 

O bairro P.Norte, região que a escola está situada, possui uma comunidade 

desenvolvida e bem estabelecida. Possuem comércio formado por supermercados, 

lanchonetes, quiosques, farmácias, padarias, lotéricas. Possuem escolas públicas 

particulares, Faculdade próxima e Um centro educacional/cultural e esportivo- SESC.   
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A população, em sua maioria, é uma mescla de pessoas pertencentes à classe 

média baixa e classe baixa alta.Também vale ressaltar, que nas proximidades da 

escola, em especial na quadra poliesportiva e na praça em frente à escola, há tráfico 

e uso de drogas. Devido à essa movimentação gerada pelo narcotráfico, alunos e 

servidores são assaltados constantemente nos arredores da escola.¹ 

  O Centro de Ensino Fundamental 25 possui 12 anos, com esta nomenclatura. 

Construído em 1979 para fornecer educação aos recém-chegados moradores do 

Setor P-Norte, a escola era um Centro Educacional e desenvolvia atividades 

pedagógicas da 7ª série do antigo 1º grau até o 3º ano do 2º grau. Em 1992, passou a 

atender apenas alunos do 2º grau. Foi quando os estudantes de 1º grau passaram a 

ter suas atividades pedagógicas realizadas no antigo Centro de Ensino de Primeiro 

Grau 21, hoje Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia. Conhecida como escola 

Modelo em Enfermagem.  O Centro de Ensino Médio 5 de Ceilândia desenvolveu, a 

partir de meados dos anos 80, o curso Habilitação Básica em Saúde que, 

posteriormente, passou a se chamar Técnico em Enfermagem. O curso existiu até 

1999.            

 A partir de 2005, O Centro de Ensino Médio 05 foi renomeado para Centro de 

Ensino Fundamental 25, atendo alunos de 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental. 

Estratégia usada pela Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia para atender os 

filhos de uma região em expansão. Como muitas crianças, principalmente oriundas 

dos novos condomínios (Sol nascente, Pinheiros, Cascalheiras), completavam os 

anos iniciais do Ensino Fundamental era necessário que na região existisse outra 

Instituição de Ensino de anos finais, assim diminuindo a distância entre a escola e as 

residências dos estudantes. Com este objetivo surge o Centro de Ensino 

Fundamental 25 de Ceilândia.  
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A escola está localizada no setor P Norte de Ceilândia, numa região sócio-

econômica carente. Ao lado da escola encontra-se uma quadra de esportes, o que 

atrai a presença de muitas crianças e jovens. Consequentemente, atrai também a 

presença de narcotraficantes e os assaltos aos estudantes e funcionários da escola 

são recorrentes, criando um clima de medo e insegurança. Muitos professores 

sentem-se ameaçados e vulneráveis às investidas de intimidação de alguns 

estudantes, pais e/ou membros da comunidade.  

A escola abriga um total de 2368 estudantes, sendo 1630 no diurno e 738 no 

noturno. No turno matutino, são quinze turmas de sextos anos e oito turmas de nonos 

anos. No turno vespertino são treze turmas de sétimos anos e dez turmas de oitavos 

anos. O noturno oferta o primeiro e o segundo segmentos da EJA. Observa-se que 

as turmas são bastante cheias e há uma grande procura por vagas. 

 Existe um número significativo de estudantes com Transtornos Funcionais 

Específicos, são 30 estudantes com TDAH, 9 com DPAC, 1 TOD. É grande a 

demanda, reforçando a extrema necessidade da abertura de uma sala de apoio às 

aprendizagens nesta instituição, bem como uma ação de prevenção à medicalização 

dos estudantes nas escolas classes da região, já que os estudantes já chegam 

diagnosticados.  

Há na instituição uma sala de recursos generalista para atender os alunos 

portadores de necessidades especiais, com o intuito de promover a inclusão e o 

desenvolvimento pedagógico dos alunos com necessidades especiais (plano de 

trabalho anexo). 

A relação entre o corpo docente e discente está fragilizada, bem como a interação 

com dos mesmos com alguns responsáveis. Há uma necessidade de restabelecer 

estas relações. É necessário o resgate do respeito mútuo, além de empoderar e 

resgatar a autoridade do professor. O trabalho pedagógico acontece, porém a 

intencionalidade necessita de um reforço, bem como a avaliação necessita ser 

redimensionada. 

Apesar de todos os esforços para motivar os alunos a desenvolverem o hábito de 

leitura, a escola não possui uma biblioteca para atender os alunos ou para que os 

mesmos façam os trabalhos propostos pelos professores. Há um espaço pequeno 
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onde guarda-se o pequeno acervo da escola, mas o ambiente não tem condições de 

propiciar o desenvolvimento de alguma atividade. Outro fator importante, é esclarecer 

que a escola não possui uma pessoa específica para trabalhar na biblioteca, fato este 

que também atrapalha o uso e funcionamento de uma biblioteca na escola.  

A partir de diagnóstico realizado com as famílias, observa-se que existe uma 

variedade considerável de condições sociais, econômicas e culturais entre os alunos 

do CEF 25 de Ceilândia. Uma parcela da comunidade possui uma renda per capita 

muito baixa, destes, uma parte recebe assistência do governo como a “Renda Minha”. 

Já outra parcela possui um poder aquisitivo mais elevado, a maioria são filhos ou 

parentes de funcionários públicos, como filhos de professor, bombeiro, policial militar 

dentre outros. 

Um dos principais problemas pedagógicos constatado, é a indisciplina. Grande 

parte desse problema tem suas raízes na família dos estudantes, pois as mesmas 

são, em sua maioria, desestruturadas e enfrentam problemas de ordem econômica e 

social, o que dificulta o acompanhamento da vida escolar de seus filhos. A ausência 

de valores éticos e morais gera falta de respeito com os colegas e, em alguns casos, 

até mesmo com os professores. Isso reflete-se no comportamento do estudante na 

escola.  

Em alguns casos, há alunos que moram longe e ultrapassam o horário de entrada 

devido à escassez de transporte público. Fato este, que atrapalha o desenvolvimento 

dos trabalhos pedagógicos, pois eles chegam atrasados e acabam, assim, perdendo 

uma parte ou todo um horário de aula.  

Sobre o acompanhamento por parte dos pais, isso ocorre de forma mais efetiva, 

geralmente, até o 6º ano. Após esse período, as visitas dos responsáveis  tornam-se 

raras e a família deixa o aluno entregue à escola ou a si mesmo.  

O grupo docente sugere que os pais envolvam-se nas atividades da escola, pois 

somente com a participação ativa da comunidade no processo educacional é que os 

resltados da educação serão eficazes para diminuir, ou excluir, os aspectos negativos 

observados na atual realidade escolar.  

Obseva-se que há uma acomodação dos estudantes em relação aos estudos, 

quanto ao sistema de dependência escolar. Eles escolhem as matérias que querem 

cursar e as que querem eliminar. Não é feito um esforço para a aprovação sem 

pendências e, assim, não se respeita o sistema de ensino. Quanto à realidade do 
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professor, o mesmo, geralmente, tem uma carga fechada e não tem condições de dar 

o devido suporte à dependência.  

Nota-se que há uma acomodação dos estudantes em relação aos estudos, quanto 

ao sistema de dependência escolar. Eles escolhem as matérias que querem cursar e 

as que querem eliminar. Não é feito um esforço para a aprovação sem pendências e, 

assim, não se respeita o sistema de ensino. Quanto à realidade do professor, o 

mesmo, geralmente, tem uma carga fechada e não tem condições de dar o devido 

suporte à dependência.  

Não há, muitas vezes, preparo para lidar com turmas em que há grande número 

de alunos em distorção série/idade. Esses alunos apresentam grande desmotivação. 

Além disso, o excesso de alunos em sala de aula dificulta o domínio de turma.  

Mesmo com a realidade da comunidade escolar e a demanda da instituição, não 

há Serviço de Orientação Escolar na escola, fato este que contribui muito para o 

aumento da indisciplina dos alunos, surgimento de conflitos entre pais e funcionários 

da escola  e sobrecarga dos demais segmentos da comunidade escolar. O 

atendimento aos alunos especiais não é favorecido pelo excesso de alunos em sala.  

Além das atividades apresentadas anteriormente, a instituição escolar oferece o 

atendimento no projeto “Escola integral”. Com o objetivo de atender e apoiar 120 

alunos com dificuldades de aprendizagem e em situação de risco, o projeto oferece 

reforço escolar, auxilo pedagógico, atividades artesanais, valorização da cultura local, 

incentivo à leitura, além de outras atividades afins. Entretanto, há carência de espaço 

físico para atender adequadamente esses estudantes. Pois, as atividades são 

realizadas no laboratório de informática, no pátio e no refeitório.   

Dentre as diversas dificuldades encontradas pelos professores, temos os 

resultados insatisfatórios obtidos pelos alunos. No noturno, há alunos trabalhadores 

que, às vezes, chegam atrasados, há outros que - tanto no diurno quanto no noturno-, 

por indisciplina ou desinteresse, também chegam atrasados ou faltam muito, não se 

esforçam-se o suficiente. Os conflitos entre eles são constantes, principalmente entre 

as meninas. A direção e corpo docente da unidade de ensino constaram que muito 

estudantes estão inseridos em famílias desajustadas e muitos não possuem um bom 

relacionamentos com um ou ambos os pais. 

Há também um clima de insegurança dentro da escola, pois muitos alunos 

entram na escola drogados, bêbados, portando armas brancas e de fogo. Há brigas 
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da escola e dentro e nas redondezas da escola, além dos frequentes assaltos aos 

alunos de todos os turnos.  

O trabalho pedagógico é comprometido por uma cadeia de circunstâncias, a 

saber: quadro de funcionários insuficiente a superlotação das salas, a estrutura física 

inadequada, a falta de uma participação efetiva da comunidade dentro da escola, a 

desvalorização e falta de atualização profissional devido à carga horária excessiva, a 

falta de um envolvimento maior dos profissionais de educação, a falta de 

compromisso e acompanhamento dos pais na educação dos filhos. 

 

 

Perfil dos estudantes e pais 

O corpo discente, do CEF 25, é formado por alunos que possuem 11 à 17 

anos, no turno diurno e 15 à 65 anos no noturno. Nos turnos, matutino e vespertino, 

destaca-se, porém, a presença maciça de pré-adolescentes e adolescentes, em 

contrapartida, o noturno tem sua clientela composta de adolescentes, adultos e 

alguns idosos. Estes são oriundos do Setor P. Norte, condomínios Sol Nascente, 

Pinheiros, Cascalheiras, além de muitos alunos oriundos de outros estados... 

Boa parte dessa clientela demonstra baixo interesse pela escola e seus pais e 

responsáveis pouco participam da vida estudantil dos alunos. Observa-se que faltam 

requisitos básicos na formação acadêmica dos nossos alunos, eles ingressam na 

escola, em sua maioria, no 6º ano e com falta de requisitos básicos, como lê e 

escrever. Apresentam dificuldades durante leitura e interpretação de textos, 

vocabulário deficitário, além de desconhecerem as operações matemáticas básicas. A 

maioria não possui hábito de estudo, consequentemente, trinta por cento dos alunos 

reprovaram no ano de 2015.  

 

 

Análise da realidade da escola  

 Esse é o momento de olhar para a situação atual de nossa escola, do trabalho 

realizado nos anos anteriores e dizer onde estamos e quem somos. Momento de 

conflito de olhares, de percepções da realidade. Momento de avaliarmos os outros e 

sermos avaliados e auto-avaliados. Porém, diante da limitação de nosso olhar 

buscamos a visão do outro que nos completa, capaz de revelar a realidade que não 

podemos ver de onde estamos (BACKTIN, 1997). 
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Apesar, da dificuldade em ter uma visão total da situação a que estamos 

imersos, pois houve mudança do corpo docente da equipe de direção no último triênio 

e não há herança dos dados avaliativos anteriores a dois anos. Diante do resultado de 

2015 concluímos que: 

 30% de aprovação; 

 15% de alunos fora da faixa de idade 

 

A redução do quantitativo de alunos que encontram-se em distorção de idade, 

foi possível por uma ação conjunta entre a unidade educacional e CREC. Alunos 

foram transferidos para escola que possuem turmas de aceleração e os que já 

possíam 15 anos de idade, ou mais, foram matriculados no EJA. Ação foi tomada 

para garantir o ingresso de novos alunos. Enfatiza-se que esta conduta  é uma 

exceção nas práticas pedagógicas da escola. 

Então, questiona-se: onde está a causa? 

  A situação é complexa e inclui muitas variáveis para apontar uma causa única. 

Dentre várias, listam-se as consideradas mais preocupantes: 

 Desinterese e desmotivação dos alunos; 

 Famílias distantes da vida acadêmica dos discentes; 

 

 

 

II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do 

direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de 

educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é 

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se 

vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates 

acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que 

buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e 

organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 

2014a, p. 10). 
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Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão 

sociocultural; ela também é um espaço no qual os sujeitos podem apropriar-se do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise 

do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o 

conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). 

 Desta forma, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos 

formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas 

para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da 

escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

 Conforme os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e 

constrói-se em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a 

escola e todos os seus atores são convocados a, juntos, pensar e fazer educação por 

meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a 

não-neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que 

envolvem a existência humana.  

Diante das mudanças econômicas, sociais e tecnológicas ocorridas no mundo, 

a educação, mais do que nunca, deve ser uma prioridade real no desenvolvimento de 

pessoas e da sociedade. 

 Nessa perspectiva, o processo educativo, respeitando a inter-relação da escola 

com a ampla rede de instituições sociais que a circunda, ocorre vinculado à cultura, 

ao trabalho, à família, à construção das identidades e há inúmeros outros tempos e 

espaços de socialização. 

 A escola surge, nesse contexto, como espaço, onde parte da população tem 

acesso ao mundo do conhecimento organizado, como espaço de ação-reflexão-ação 

e de transformação social. Sua atuação dinâmica e contínua na construção e na 

reconstrução dos conhecimentos articula o processo natural de desenvolvimento das 

pessoas e do seu meio. Esse desenvolvimento pressupõe, no entanto, uma escola 

com referencial, que esteja institucionalmente articulada e que seja conduzida por 

profissionais comprometidos com o desenvolvimento humano, científico, filosófico, 

tecnológico e cultural. 

 Para que a escola promova tanto o desenvolvimento como a aprendizagem dos 
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alunos, é necessário implementar projetos de educação comprometidos com o 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao indivíduo intervir na 

realidade para transformá-la. 

 Nessa perspectiva, é preciso que os atores, envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem, identifiquem o papel ativo do sujeito na apropriação e na construção 

de seu próprio saber, para o cumprimento da principal função da escola que é 

promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral de seus alunos. 

 Logo, a educação escolar é concebida como uma prática que tem a 

possibilidade de criar condições para que todos desenvolvam suas capacidades e 

aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da 

realidade e de participação nas relações sociais, políticas e culturais (Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN, 1998). 

 A escola, nesse contexto, para exercer sua função social de garantir à 

comunidade as condições necessárias para o exercício pleno da cidadania, precisa 

conscientizar-se de sua responsabilidade de propiciar a construção de conhecimento. 

Para tanto, precisa envolver o aluno nesse processo, o que contribuirá para que a 

aprendizagem seja mais efetiva, resultando no seu sucesso escolar, enfrentando a 

prática da exclusão, vista como natural e como de responsabilidade do aluno, dos 

pais e do sistema sociopolítico e, nunca, como dos professores ou da organização 

escolar. A reflexão deve ser a respeito do processo pedagógico, da administração da 

escola e do seu papel social. 

 A escola deve proporcionar a diversificação e a apropriação dos seus 

conteúdos, visando ao desenvolvimento de competências pelos alunos, sem rotulá-

los, com o intuito de cada vez mais, eles compreendam e atuem no mundo em que 

vivem. Além de fomentar a construção de práticas pedagógicas, que respeitem as 

diferenças entre os alunos e que, ao mesmo tempo, considerem essas diferenças 

como elementos ricos de trabalho, promovendo uma constante interação entre os 

pares, é um princípio fundamental na perspectiva de assegurar uma educação de 

qualidade. 

 Para atendimento desse princípio fundamental, o art. 22 da Lei nº 9.394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - estabelece que "a Educação 

Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores". É necessário, pois, que a escola resinifique seu 
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trabalho e sua ação pedagógica, nas etapas e nas modalidades da Educação Básica, 

tendo como foco sua função social de formar o cidadão, isto é, propiciar ao educando 

a construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, 

criativo, ético e participativo. 

 Observa-se que esta proposta pedagógica considera as questões sociais 

contemporâneas para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres numa 

participação ativa na vida científica, cultural, social e política do Distrito Federal e do 

Brasil. 

A Proposta Pedagógica do CEF 25 de Ceilândia, dentro do contexto que a 

instituição está inserida, possibilitará ao aluno ser sujeito de sua própria 

aprendizagem, em busca da compreensão do mundo. Para tanto, é necessário 

repensar o papel da escola, refletir sobre a atuação de seus membros e promover a 

apropriação, de todos, das responsabilidades pela aprendizagem dos alunos, de 

acordo com suas atribuições. 

 

 

 

III- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

No âmbito sócio educacional, instituições são ambientes em que sujeitos 

buscam sua formação de forma intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas 

e relações de mediação. 

 O CEF 25 de Ceilândia é uma instituição, cuja centralidade é, a aprendizagem 

e a formação de pessoas compreendidas como sujeitos das relações produzidas 

nesse espaço institucional. 

 Dessa forma, adota como base norteadora, para gestão de seu trabalho, 

políticas e projetos que visam à formação integral humana, articulada ao ambiente 

social de todos os envolvidos em educação e daqueles beneficiados por ela. O 

caráter organizacional e institucional centra-se nos seguintes fins e propósitos: 

aprendizagem e formação. 

Assim, os fins e princípios norteadores, estabelecidos pelo CEF 25 para 

orientar sua prática educativa, foram definidos em consonância com as diretrizes 

emanadas da Constituição Federal e da LDB vigentes, conforme segue: 
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• A Educação possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em suas 

dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, 

civis e sociais. 

• A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade 

e capacita-o a alcançar o exercício pleno da cidadania de forma a ser promovida 

não como uma justaposição de etapas fragmentadas, mas em perspectiva de 

continuidade articulada entre Educação Infantil, Ensino Fundamental. 

• Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum são valorizados na prática pedagógica como norteadores 

que são da vida cidadã. 

• A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao aluno condições 

de responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de 

aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, 

aprender a ser e aprender a empreender. 

• Os valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas básicas da 

sensibilidade, da igualdade e da identidade, essenciais à formação integral do 

educando, permeiam a organização curricular, as relações interpessoais, o 

planejamento, o acompanhamento e a avaliação de todo o trabalho docente, 

discente, gerencial e administrativo. 

• A flexibilidade teórico-metodológica e o reconhecimento e a aceitação do 

pluralismo de idéias constituem elementos na definição da política pedagógica 

adotada. 

• A ação pedagógica aplica procedimentos capazes de favorecer a compreensão e 

o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que  baseiam-se os 

processos produtivos da sociedade atual. 

• O sistema educacional proporciona recursos e meios que atendam às 

necessidades educacionais de todos os alunos, de modo a oportunizar o seu 

desenvolvimento e a sua aprendizagem, garantindo: educabilidade de todos os 

seres humano; direito à equidade, igualdade de oportunidades educacionais 

independente dos comprometimentos que possam apresentar; respeito à 

dignidade humana; direito à liberdade de aprender e expressar-se; e direito de ser 

diferente (inclusão). 

• O CEF 25 de Ceilândia busca favorecer uma educação de qualidade, 

incentivando maior participação de todos, inclusive da família, no 
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acompanhamento da educação. 

 À luz desses princípios norteadores anunciados, a Escola tem como foco de 

atuação: 

  Aprendizagem: A centralidade da ação escolar é o educando e a 

aprendizagem, não entendida como acumulação de informações e 

conteúdos, e sim como um processo de formação e de construção do ser 

humano, intrínseca aos sujeitos, que relacionam-se,que comunicam-se e 

formam-se no ambiente social e pedagógico da instituição educacional. 

Alunos, professores e pais aprendem, quando relacionam-se, e 

comprometem-se com conteúdos e novas aprendizagens, de forma 

sistemática e contínua, no espaço escolar e fora dele, a partir de seus 

saberes, realidade e expectativas. Aprender é, portanto, tarefa de sujeitos 

instituintes. 

  Formação de professores e de gestores: A formação inicial e em serviço é 

intrínseca ao ser e, mais ainda, quando se torna professor-educador e 

gestor da educação escolar. Revigorar e qualificar os atores envolvidos na 

Educação é um fator de impacto e de mudanças na ação e prática 

pedagógica dos professores e dos gestores. O Compromisso de todos pela 

Educação é um plano de metas que integra o Plano de Desenvolvimento da 

Educação e diz respeito à mobilização em torno da melhoria da Educação 

Básica no país. Apresenta um conjunto de diretrizes a serem adotadas 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios na gestão de suas redes e 

escolas e nas práticas pedagógicas. É regulamentado pelo Decreto nº 

6.094, de 24 de abril de 2007. 

  Gestão Compartilhada: Regulamentada pela Lei nº 4.036, de 25 de outubro 

de 2007, (DODF n º 207, de 26 de outubro de 2007), a gestão 

compartilhada nas instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal será exercida conforme o disposto no art. 206, VI, da 

Constituição Federal, nos arts. 3°, VIII, e 14 da LDB, e no art. 222 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal. Visa a atingir os objetivos explícitos naquela 

legislação. 

  Educação Integral: Amparada legalmente no art. 205 da Constituição 

Federal, combinado com o art. 2º da LDB, e regulamentada pelo Decreto nº 

28.504, de 4 de dezembro de 2007, do GDF, constitui uma das principais 
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metas do Plano de Desenvolvimento da Educação e objetiva promover a 

melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional escolarizada, 

visando ao acesso, à permanência e ao êxito dos educandos na instituição 

educacional pública 

 Avaliação Institucional: O Programa de Avaliação formativa do 

Desempenho da Instituição Educacional medirá tanto a eficácia da gestão 

escolar quanto da aprendizagem dos alunos. O desempenho das 

instituições educacionais será medido a partir de um indicador que reunirá 

diversos quesitos a serem avaliados – quer os que dizem respeito aos 

aspectos pedagógicos, no caso, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), criado pelo Ministério da Educação para medir a 

qualidade da Educação no Brasil; quer os que envolvam a eficácia da 

gestão.  

 

 

 

 
IV- OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
1. Objetivos  

 
 

Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 

Proporcionar uma educação, tendo por base valores 
humanos como: afetividade, respeito, compreensão, 
liberdade de expressão, trabalho coletivo e uso das 
tecnologias audiovisuais  

Proporcionar ao educando a liberdade de pensamentos e 
ações, e a compreensão das suas responsabilidades e 
limites; 

Desenvolver a cultura de estudo (adquirir conhecimento) 

  
Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados 
educacionais 

Diminuir a evasão escolar e promover a correção de alunos 
fora de fluxo. 

Desenvolver formação em canto e organização de Coros, 
Dança e Teatro com promoção de atividades artísticas e 
culturais permanentes, voltadas a formação humana, social 
e estética das comunidades e regionais. 

Proporcionar a maior participação dos pais junto à vida 
acadêmica dos filhos. 

Preparar os alunos para a olimpíada de Matemática e de 
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Língua Portuguesa 

Desenvolver  o hábito de leitura. 

Aumentar da porcentagem de aprovações e 
desenvolvimento intelectual 

Proporcionar o amadurecimento juvenil e prevenção da 
saúde  

 
Gestão de Pessoas 

Buscar a participação da comunidade  

Proporcionar a comunidade escolar a participar das 
avaliações educacionais 

Promover a participação da comunidade na definição das 
prioridades dos gastos dos recursos públicos. 

 
Gestão Financeira 

Promover a gestão financeira da escola de acordo com os 
princípios da autonomia, responsabilidade e ética; 

Melhorar e ampliar os ambientes  

Troca da rede elétrica 

 
Gestão 
Administrativa 

Troca do piso de placas e outros por piso de granitina  

Construção de uma Quadra coberta 

Construção de um auditório capacidade mínima de 300 para 
pessoa 

 

 
 
 
 
 
 

2. Metas 
3.  (Marcar um X no ano de 

previsão de alcance) 

PDE 
Nº meta 

Nº METAS 2016 2017 2018 2019 

 1 Aumentar o índice de aprovação para 90%; 75% 80% 85% 90 

 2 Promover pesquisas e discussões com 
objetivo de detectar principais motivos da 
repetência e evasão; 

x x x x 

 3 Diminuir o investimento de recursos 
financeiros na recuperação do patrimônio, 
por meio de campanhas de conscientização; 

x x x x 

 4  Escola de pais.  x x x 

 5 Semana de provas X x x x 

 6 Prova multi x x x x 

 7 Conselho de classe participativo  x x x 

 8 Projeto de leitura x x x x 

 9 Construir um auditório com capacidade de 
300 pessoas 

  x  

 10 Construir uma quadra poliesportiva coberta   x  

 11 Criar os projetos de português, matemática e 
ética e cidadania 

x x x  
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 12 Projeto de Canto e Coral  X x x 

 13 Projeto audiovisual X X x x 

 14 Preparar os alunos para a olimpíadas de 
Matemática e de Língua Portuguesa 

x x x x 

 15 Ampliar o atendimento para os alunos da 
educação integral 

x x x x 

 16 Ofertar atendimento especializado de 
Orientação educacional 

 x x x 

 17 Ofertar atendimento especializado de sala de 
apoio 

 x x x 

 18 Criação de uma biblioteca com espaço 
específico para leitura 

 x x x 

 

 

V- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO  

 
 

 A avaliação da aprendizagem não pode ser separada de uma necessária 

avaliação institucional, mesmo que elas sejam de natureza diferente: enquanto 

esta diz respeito à instituição, aquela se refere mais especificamente ao 

rendimento escolar do aluno. São distintas, mas inseparáveis. O rendimento do 

aluno depende muito das condições institucionais e do projeto político-

pedagógico da escola. Em ambos os casos a avaliação, numa perspectiva 

dialógica (ROMÃO, 1998), destina-se à emancipação das pessoas e não à sua 

punição, à inclusão e não à exclusão ou, como diz Cipriano C. Luckesi 

(1998:180) “à melhoria do ciclo de vida”. Por isso, o ato de avaliar é, por si,  

“um ato amoroso” (Idem, ibidem). 

A avaliação é um mecanismo que acompanha a implantação e viabiliza a 

correção de rumos de certo modelo de universidade ou de escola, de certo 

projeto político-pedagógico.  

 O PPP será avaliado anualmente na última reunião do Conselho Escolar 

e juntamente com convidados da comunidade escolar registrado em ata. 
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APÊNDICE I  
 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 
Ano: 2016 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

Proporcionar uma 
educação, tendo por 
base valores humanos 
como: afetividade, 
respeito, 
compreensão, 
liberdade de 
expressão, trabalho 
coletivo e uso das 
tecnologias 
audiovisuais  

 
 
 
 
Projeto audiovisual 

 
 
 
Anual  

Rodrigo 
Medeiros De 
Azevedo 

Projeto piloto 
em 2016 em 
início do 
projeto anual 
2017  

Proporcionar ao 
educando a liberdade 
de pensamentos e 
ações, e a 
compreensão das 
suas 
responsabilidades e 
limites; 

 
 
Construção do regimento 
interno da Escola 

 
 
Anual 

Ambrósio e 
Conselho 
Escolar 

Criação em 
2016 em 
andamento 
 

Desenvolver o hábito 
de leitura 

Projeto de leitura Anual Professores de 
língua 
portuguesa 

Em 
andamento 

Desenvolver a cultura 
de estudo (adquirir 
conhecimento) 

Estimular em sala de aula   
Bimestral 

Coordenadores 
pedagógicos 

Em 
andamento 
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Diminuir a evasão 
escolar 

Acompanhar 
mensalmente a presença 
dos alunos e entrar em 
contato com os pais e 
autoridades competentes 

 
Mensal 

Supervisores 
pedagógicos 

Em 
andamento 

 
 

Avaliação formativa 

Semana de prova Bimestral Corpo docente Em 
andamento 

Prova Multi Bimestral Corpo docente Em 
andamento 

Jogos Interclasse/Gincana Anual/Semestral Comunidade 
Escolar 

2016-2019 

Desenvolver formação 
em canto e 
organização de Coros, 
Dança e Teatro com 
promoção de 
atividades artísticas e 
culturais 
permanentes, 
voltadas a formação 
humana, social e 
estética das 
comunidades e 
regionais. 
  

 
Projeto canto e coral CEF 
25 de Ceilândia 
 

 
Anual 

 
Aguardando 
voluntários 

 
Começar em 
2017 

 
 
Criar um projeto de teatro 
  

 

Anual 

 

Professores 

 

Começar em 

2018 

 
 
Criar um projeto de dança  

 

Anual 

 

Professores 

Começar em 

2018 

Proporcionar a maior 
participação dos pais 
junto à vida 
acadêmica dos filhos. 

 
Criar a Escola de pais 

 
Anual 

Isnã dos 
Santos 
Ambrósio 

Começar em 
2017 
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Cumprir o calendário 
da SEEDF e seu 
projetos . 

Semana de 
Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva ( Lei nº 
5.714/2016) 

Anual Corpo docente Em 
andamento 

Semana da 
Concientização do Uso 
Sustentável da Água( Lei 
nº 5.243/2013) 

Anual Corpo docente Em 
andamento 

Semana de Educação para 
Vida( Lei Federal nº 
11.998/2009) 

Anual Corpo docente Em 
andamento 

Projeto Identidades, com 
a culminância no Dia da 
Consciência Negra(Lei nº 
10.639/2003) 

Anual Corpo docente Em 
andamento 

Gestão das 
aprendizagens 
e dos 
resultados 
educacionais 

Proporcionar o 
amadurecimento 
juvenil e prevenção da 
saúde  

 PD de Educação para 
vida 

Bimestral Demais 
professores 
que precisam 
complementar 
carga 

Em 
andamento 

Preparar os alunos 
para a olimpíada de 
Matemática 

 
Aulas de raciocínio lógico 
no turno contrário 

Avaliação após 
ultima prova da 
Olimpíada de 
Matemática 

Marconi 
George da 
Silva Neves 

Projeto piloto 
em 2016 em 
início do 
projeto anual 
2017 

Preparar os alunos 
para a olimpíada de 
Língua Portuguesa 

Aulas de construção de 
texto no turno contrário 

Avaliação após 
ultima prova da 
Olimpíada de Língua 
Portuguesa 

RAISA DE 
MORAIS 
SANTANA 

Começar em 
2017 
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Aumento da 
porcentagem de 
aprovações e 
desenvolvimento 
intelectual 

Criar PD de Português Bimestral Professores de 
Língua 
Português e 
Inglesa 

Em 
andamento 

Criar PD de Matemática Bimestral Professores de 
Matemática 
Ciências 

Em 
andamento 

 Semana de prova 
bimestral 

Bimestral Supervisores Em 
andamento 

 
Gestão 
Participativa 

Envolver todos os 
segmentos da 
comunidade escolar 

Reunião periódica do 
Conselho Escolar 

Quadrimestral Presidente do 
Conselho 
Escolar e 
Direção 

Em 
andamento 

Festa Junina  Anual Direção  Em 
andamento 

Promover a saúde Curso como deixar de 
fumar (Alunos da EJA) 

Anual Direção Em 
Construção 

Proporcionar a 
comunidade escolar a 
participar das 
avaliações 
educacionais 

Reunião anual de 
avaliação institucional 

Anual Direção Em 
andamento 

 
Gestão 
Financeira 

Promover a 
participação da 
comunidade na 
definição das 
prioridades dos 
gastos dos recursos 
públicos. 

Reunião periódica do 
Conselho Escolar 

Quadrimestral Presidente do 
Conselho 
Escolar e 
Direção 

Em 
andamento 

Promover a gestão 
financeira da escola 
de acordo com os 

 
Reunião do conselho 
fiscal e escolar 

Quadrimestral Presidente do 
Conselho 
Escolar e 

Em 
andamento 
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princípios da 
autonomia, 
responsabilidade e 
ética; 

Direção 

 
Gestão 
Administrativa 

Melhorar e ampliar os 
ambientes  

Uso do PADF  Direção e 

Conselho 

Escolar 

 

Troca da rede elétrica Uso do PADF e busca de 
recursos junto a SEEDF 

 Direção e 

Conselho 

Escolar 

Até 2018 

Troca do piso de 
placas e outros por 
piso de granitina  

Busca de recursos junto a 

SEEDF, Governo do DF e 

Câmera Legislativa e 

Empresas Privadas 

 Direção e 

Conselho 

Escolar 

Até 2018 

Construção de uma 
Quadra coberta 

Busca de recursos junto a 

SEEDF, Governo do DF e 

Câmera Legislativa e 

Empresas Privadas 

 Direção e 

Conselho 

Escolar 

Até 2018 

Construção de um 
auditório capacidade 
mínima de 300  
pessoas 

Busca de recursos junto a 

SEEDF, Governo do DF e 

Câmera Legislativa e 

Empresas Privadas 

 Direção e 

Conselho 

Escolar 

Até 2018 
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APÊNDICE I I 

 
 

 

 

 

 

 PLANO DE AÇÃO 2017 

Sala de Recursos Generalista 

CRE: Ceilândia 

Unidade Escolar: CEF 25                                                                     Telefone: 3901 - 7795 

Professores responsáveis: Cíntia Aparecida de S. Lopes                  Matrícula SEEDF: 175619-2 
                                                Izabel Cristina 
 

E-mail: cef25@creceilandia.com 
             srecursoscef25@gmail.com 

 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 25 DE CEILÂNDIA 

ANOS FINAIS 

mailto:cef25@creceilandia.com
mailto:srecursoscef25@gmail.com
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Projeto “Vivenciando a Inclusão” 

Objetivo Geral: Refletir sobre a prática pedagógica na Sala de Recursos e o processo de inclusão de alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais – Deficientes e Transtornos Globais do Desenvolvimento - no Ensino Regular, complementando e/ou suplementando a formação dos 

alunos e fazendo com que os mesmos se integrem cada vez mais com a  escola, preparando-os para terem mais autonomia, sendo pessoas 

atuantes e participativas no mundo em que vivemos. 

Justificativa: Criar condições necessárias para o desenvolvimento do aluno e para superação de seu próprio limite, a Sala de Recursos foi 

desenvolvida para cumprir o seu papel no processo inclusivo, considerando que a natureza pedagógica a ela atribuída é a de complementar e/ou 

suplementar o atendimento educacional realizado em classes regulares. As ações propostas serão integradas com as outras instâncias da escola de 

acordo com as políticas públicas na área da educação, afirmando assim o princípio constitucional que a educação é um direito de todos e dever do 

Estado. 

 

Objetivos Específicos Metas Ações Avaliação das Ações Cronograma Responsáveis 

e/ou 

interlocutores 

Identificar as 

necessidades 

especificas de cada 

aluno com deficiência e 

TGD. 

Garantir o acesso e a 

permanência dos 

alunos com NEE no 

ensino regular e sua 

participação em todas 

as atividades 

desenvolvidas na 

escola. 

Realizar registro de 

observação do aluno nas 

dependências da escola. 

Realizar atividade 

diagnóstica com os 

alunos. 

Escrita de registro sobre 

o acompanhamento. 

Observação da 

participação do aluno nos 

vários momentos 

oferecido pela escola. 

Bimestral Professores e 

alunos do AEE. 

Encontro com os 

professores para 

Atender as 

necessidades dos 

Participar do Registro d as dificuldades Coordenações Professores do 

Ensino Regular, 
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esclarecimento 

sobre o A.E.E. 

professores 

em relação ao 

aprendizado e ao 

encaminhamento das 

atividades para os 

alunos com 

necessidades 

específicas. 

planejamento dos 

professores juntamente 

com a 

coordenação 

pedagógica. 

e sugestões. Coletivas; 

Conselhos de 

Classe. 

 

do AEE e equipe 

escolar. 

Orientar as famílias 

acerca das 

necessidades 

pedagógicas 

especificas de seu 

filho. 

Promover a parceria 

dos pais com a 

escola e facilitar a 

inclusão de forma 

natural. 

Encontro em grupo ou 

individual de 

acordo com a 

necessidade. 

Participação da família 

nos eventos da 

escola. 

No decorrer do 

ano letivo 

AEE e Equipe 

escolar 

Atendimento do aluno 

no contra turno na 

SRM. 

Escrita de estudo de 

caso; 

Escrita dos planos de 

A..E.E; 

Conhecer o aluno; 

-Desenvolver atividade 

que possibilite 

sua acessibilidade. 

Propor atividades 

adaptadas. 

-Atividades que atenda o 

desenvolvimento de 

acordo com a 

habilidade do aluno; 

-Orientar o uso 

adequado do material 

adaptado. 

Registrar o desempenho 

do aluno na sala no 

atendimento. 

Anual de acordo 

com o 

calendário letivo. 

Professores do 

AEE e os alunos 

atendidos. 

Confecção de material Elaborar recursos 

pedagógicos e de 

Adaptar, ampliar, 

confeccionar de 

Observar e registrar a 

participação do aluno 

Semanal (de 

acordo com 

Professores do 
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adequado. acessibilidade que 

eliminem as barreiras 

para que se tenha a 

plena participação 

dos alunos 

considerando suas 

necessidades. 

acordo com a 

necessidade de cada 

aluno. 

na sala de aula comum. o planejamento) AEE 

Encontro com a 

coordenação 

pedagógica. 

Discussão sobre o 

atendimento, 

aquisição de materiais 

e recursos 

acessíveis. 

Avaliação e 

apresentação dos 

resultados. 

Através dos resultados Coordenações 

Coletivas 

Professores do 

Ensino Regular, 

do AEE e Equipe 

Pedagógica 

Colaborar na revisão 

PPP juntamente com a 

equipe Pedagógica. 

Institucionalizar a oferta 

do AEE; 

Organizar novos 

conceitos, informações 

e metodologia de 

ensinar alunos com 

NEE. 

Prever a organização do 

AEE. 

Incluir atividades para os 

alunos com 

Necessidades 

pedagogias no PPP. 

Registro (pontos positivos 

e negativos) 

Anual AEE e Equipe 

Escolar. 
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