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UM HOMEM QUE TEM ALGO A DIZER E NÃO ENCONTRA OUVINTES 

ESTÁ EM MÁ SITUAÇÃO. MAS ESTÃO EM PIOR SITUAÇÃO AINDA OS 

OUVINTES QUE NÃO ENCONTRAM QUEM TEM ALGO PARA LHES DIZER.  

                                                               BERTOLD BRECHT 
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OBS: Este trabalho encontra-se em processo de construção, a escola foi inaugurada 

há pouco tempo. Os membros que compõem esta instituição estão vivenciando, 

discutido e levantando suas problematizações e as possíveis ações para construção 

de sua identidade.  

 

APRESENTAÇÃO 

 
Descrever como se deu a elaboração, sujeitos participantes, 

procedimentos/instrumentos que promoveram a participação dos/as profissionais da 

educação, a comunidade escolar, o protagonismo dos/as estudantes. Esta parte pode 

ser ilustrada com imagens, fotos, frases, textos e desenhos dos/as estudantes. É 

importante que as partes que compõem o Projeto Político-Pedagógico sejam 

apresentadas de forma sintética, de preferência no último parágrafo da Apresentação, 

lembrando que esta é a última a ser elaborada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/as os/as estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

O que não pode faltar na missão da sua escola? Construção de uma educação de 

qualidade referenciada nos sujeitos sociais e na formação integral. 

Exemplo - Garantir educação pública de qualidade social, mediada pela gestão 

democrática e articulada à proposta de formação integral dos/as estudantes, num 

processo de inclusão educacional que objetiva a permanência com sucesso escolar 

dos(as) estudantes...  

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

Essa Instituição escolar surgiu para atender a comunidade próxima a sua 

residência. O espaço físico foi construído para atender um albergue. A comunidade 

mobilizou-se e fez reivindicações para que o prédio fosse destinado a uma escola. 

Houve ações como queimada de pneus, vários líderes comunitários buscam 

mudanças para que a destinação fosse mudada. 

Em quatorze de agosto de 2017 iniciou-se o ano letivo. A escola recebeu 

alunos transferidos de escolas próximas e distantes. Como P Sul, P Norte, Ceilândia 

Sul, Ceilândia Norte e novas matriculas para educação infantil. 

 A escola sempre teve lideranças comunitárias presentes que colaboram para a 

estruturação da escola. Trouxeram alunos para fazer matriculas, mobilizaram ações 

como a limpeza de terreno, asfaltamento da área interna. 



A primeira direção foi nomeada em dezessete de julho de dois mil e dezessete 

e foi exonerada em 17 de agosto do mesmo ano por questões políticas. As 

profissionais que ocuparam o cargo de direção permaneceram lotadas na EU e em 28 

de outubro de dois mil e dezessete foram realizadas eleições democráticas. A atual 

direção é composta pela diretora Hélia Mara Monte dos Santos, vice diretor Antônio 

Rodrigues da Silva, secretário escolar  Antônio Irismar.  

A EU é composta por cinquenta e seis professores, sendo cinquenta e três 

contrato temporário, e cinco coordenadores. Atualmente estão matriculados mil cento 

e trinta e oito alunos, distribuídos em cinquenta e seis turmas sendo duas classes 

especiais, quarenta e uma turma de Educação Infantil, e treze turmas do Bloco de 

Iniciação a Alfabetização (BIA).  

Caracterização Física e Dados de Identificação da Instituição:  

 

(Por que foi criada? Por quem? Quando? Quais as principais linhas ou campo 

de atuação?) 

 
 
 
 
 
 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 
Lançar mão do mapeamento institucional realizado pela Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem.  

 

Conferir as orientações pedagógicas do SEAA, no enlace:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3DmUBQwK0h1ZkZiM2VEOUFGWlE?usp=sh

aring  

 
 
 
 
 

3.1 Contexto Educacional 

 
O setor QNR da Ceilândia é um bairro da região administrativa de 

Ceilândia, no /Distrito Federal. Compreende as quadras QNRs 01 a 05 além das 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3DmUBQwK0h1ZkZiM2VEOUFGWlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3DmUBQwK0h1ZkZiM2VEOUFGWlE?usp=sharing


quadras do setor CNR (Comércio Norte R). É uma região que possui escolas e 

comércio básico (padarias, supermercados, farmácias, etc). QNR 1 foi fundada em 

1.992,  a QNR 4 foi fundada em maio/2003, a QNR 3 foi fundada em março/2004, a 

QNR 2 foi fundada em julho/2004, a QNR 5 foi fundada em dezembro/2006 (Wikipédia 

10/04/2018, as 14:36hrs) 

Entre os anos de 1.992 até 2.009 surgiu o Setor “R”. Está foi uma das 

últimas áreas da Ceilândia a ser consolidada e surgiu com menos apoio do governo. 

Em sua grande parte, há ausência de saneamento básico. Está é uma área 

desvalorizada devido à falta de ações governamentais e também devido à distância 

que existe até os grandes centros.  

Está é uma região caracterizada pelas suas residências que apresentam 

lotes pequenos, as casas em grande parte são construídas com tijolos e o portão, em 

algumas casas, é feito de arame farpado. 

Está é uma área que apresenta vulnerabilidade no âmbito sócio-

ambiental, encontrando-se como ponto mais afastado do centro, o que gera condições 

adversas. (bdm.unb.br / Planejamento e vulnerabilidade na nova QNR, Ceilândia, dia 

10/04/2018, as 15:14 hrs). 

 

 

 

 

 Descrever, em linhas gerais, dados geográficos e culturais do local em que a escola 

está inserida - aspectos socioambientais, econômico e cultural da região em que a 

escola está situada. 

 
 
 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

Os profissionais de educação desta EU  

Descrição dos/as profissionais da educação (quem são); perfil da formação; e outras 

informações relevantes. 

 

É possível identificar o perfil dos/as profissionais da escola conferindo o relatório da 

escola disponível no Sistema Avaliação em Destaque. Consulte esses dados 

utilizando o Login e Senha da escola, no seguinte enlace: 

 



http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br 

 
 
 
 
 
 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Quem são seus/suas estudantes? Classe, origem, histórico escolar? Quais são suas 

expectativas em relação à escola? 

 

 
 

3.4 Infraestrutura 

 

Descrição dos espaços, recursos e materiais disponíveis. 

 
 
 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

 
 

a) Indicadores Internos 

 
Inserir dados dos últimos 5 anos, por meio de tabela e/ou gráficos referente ao total 

de estudantes matriculados / Aprovados / Reprovados / Evadidos / Abandono. Escolas 

que utilizam avaliações de desempenho para acompanhamento do currículo, também 

podem inserir dados coletados. 

 

Esses dados podem ser consultados na secretaria da escola, por meio do iEducar. Ou 

por meio do Censo Escolar. Peça ajuda ao/à secretário/a escolar.  

 

No Sistema Avaliação em Destaque é possível verificar os dados relativos ao 

desempenho dos/as estudantes na Avaliação Diagnóstica e Provinha Brasil (dos anos 

anteriores).  

 
 

b) Indicadores Externos (Não se aplica para Ed. Infantil) 

 



Inserir dados das avaliações do SAEB – Aneb, Anresc e ANA e indicadores de 

aprovação em exames como PAS / ENEM..., quando se aplicar.  

 

Consultar site do INEP, que disponibiliza dados históricos e projeções do SAEB. A 

seguir, endereço das fontes de pesquisa:   

 

 

 Inep 

o http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio 

 

 Censo escolar 

o http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar 

 

 Acesso aos números do INEP da escola 

o Via secretaria da escola 

 

 Acesso ao resultado da ANA, Prova Brasil, Ideb, como ler o Ideb 

o Ideb: http://portal.inep.gov.br/web/guest/consulta-ideb 

o ANA: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-

ana  

 

 Indicadores educacionais: 

o  http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais 

o Saeb: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais e 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb 

 
 
 

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 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio
http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/web/guest/consulta-ideb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb


buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-

la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

 
       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; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar 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). 

Desse modo, “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). 

 
       Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

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

constrói em interação com o 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.  

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na 

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O ser humano é 

compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio 

social e natural que o cerca. 

 
Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza 

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo 

relações entre os seres humanos e a natureza.  

 



Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, 

social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas 

e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes formais e 

os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como 

agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido. 

 

Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para 

todos/as, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural 

em nível global e local. 

  

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o 

processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.   

 

Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas 

do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da 

realidade. Nesse sentido, tem como princípios:  

a) unicidade entre teoria-prática;  

b) interdisciplinaridade e contextualização;  

c) flexibilização.  

 

O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de estratégias 

pedagógicas e o planejamento coletivo.  

 

Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função 

formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública 

democrática e emancipatória.  

 

 A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua 

finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os/as 

estudantes. Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar dados sem 

comprometimento com o processo; de modo que o compromisso é com o processo e 

não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa demanda 

acompanhamento sistemático do desempenho dos/as estudantes, sendo realizada 

permanentemente. 



IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais 

 
Objetivos:  

 Comprometer se coma a participação da comunidade escolar na construção do 

PPP; 

 Promover uma efetiva participação da Comunidade Escolar e Conselho Escolar 

na escola, para trabalhar em prol do desenvolvimento dos alunos dentro do 

processo de ensino aprendizagem; 

 Atingir metas em relação às avaliações externas: PROVA DIAGNÓSTICA, ANA; 

 Estimular práticas adequadas de acordo com o Currículo para que venham 

atender a individualidade do aluno; 

 Organizar os Conselhos de Classe nos finais de bimestres, diagnosticando os 

pontos positivos e negativos, buscando soluções dentro da proposta 

pedagógica; 

 Detectar alunos com dificuldades de aprendizagem e encaminhá-los ao 

profissional competente para que consiga evoluir e sanar a dificuldade; 

 Desenvolver nos alunos uma imagem positiva de si mesmo, atuando de forma 

cada vez mais independente, com confiança de suas capacidades e percepção 

de suas limitações; 

 

Estratégias: 

 Incentivar a participação nos cursos de formação para professores;  

 Promover reuniões com toda Comunidade escolar para que conheçam a 

suas funções; 

 Mesmo não tendo os resultados nas avaliações do MEC, organizar e 

melhorar o trabalho pedagógico aproveitando os resultados da avaliação 

feita pela IE; 

 Orientar e auxiliar os professores para a formação de alunos críticos e 

participativos efetivando a aprendizagem; 

 Orientar e acompanhar as práticas em sala de aula de acordo com os 

documentos da SEEDF; 



 Realizar os Conselhos com maior tempo hábil para discussão, buscando 

sanar as dificuldades encontradas pelos professores e socializando 

medidas positivas;  

 Colocar em prática as decisões tomadas nos Conselhos de Classe 

descrevendo posteriormente resultados obtidos; 

 Socializar com funcionários e professores todas as informações obtidas: 

Leis, Instruções, Normas que regulamentam o processo educacional;  

 Organizar momentos para discussão e construção do Regimento Escolar e 

PPP; 

 Reuniões com os pais abordando a importância da participação diária dos 

alunos durante o ano letivo; 

 Dar condições do educando sanar suas dificuldades de aprendizagem, 

dando estímulo para participação dos mesmos; 

 Acompanhar os professores diariamente em sala de aula para juntos 

conseguirmos detectar alunos com dificuldades e encaminhá-los com 

maior rapidez para a realização das avaliações; 

 

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas 

 

Objetivos:  

 Garantir a o bem estar e o clima organizacional na escola, bem como a 

promoção de atividades que auxiliem na saúde e bem estar na escola; 

 Avaliar/replanejar a atuação de todos os segmentos (na construção e na 

execução do PPP ); 

 Zelar pelo cumprimento de leis e normas que regem o sistema de ensino do 

DF, bem como o cumprimento das ações previstas no currículo e na Base 

Curricular Nacional; 

 Garantir a participação de professores e auxiliares em cursos de formação 

continuada; promover formações nas reuniões coletivas com formações que 

atendam às necessidades da escola;.  

 Cumprir as diretrizes e normas da lei da gestão democrática; 

 



Estratégias: 

 Construção das regras de convivência com os alunos em sala de aula; 

desenvolver o Projet0s junto com a equipe de apoio a aprendizagem, 

envolvendo todos os segmentos da escola no intuito de manter um 

compromisso cooperativo, solidário e ético; 

 Realizar avaliação institucional e conselhos participativos através de 

instrumento construído coletivamente contemplando a participação de todos os 

segmentos; 

 Planejar atividades que garantam o cumprimento do calendário escolar; 

conduzir a carga horária destinadas às coordenações pedagógicas; observar 

os direitos e deveres dos servidores públicos; conhecer, observar e aplicar as 

normas do ECA ; 

 Divulgar os cursos de formação da EAPE para todos os segmentos e  

sensibilizar a todos a importância da formação   continuada, bem como os 

conhecimentos  para a carreira profissional e para melhor atender as 

necessidades comunidade;  

 Oferecer formações continuadas na escola com temas de necessidades 

individuais da comunidade escolar; 

 Gerir o trabalho e as decisões de acordo com os princípios da gestão 

democrática: descentralização, participação e transparência, compartilhando 

decisões com os demais segmentos. 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira 

 

Objetivos: 

 Gerir os recursos financeiros anuais destinados à I.E; 

 Prestar contas dos recursos financeiros utilizados com transparência, 

garantindo a confiabilidade de toda comunidade escolar; 

 

 

Estratégias: 



 Elaborar o Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros em parceria com 

o Conselho Escolar definindo as prioridades da I.E/ aluno; 

 Apresentar quadros demonstrativos de despesas realizadas; 

 Fazer a divulgação do resultado das despesas de acordo com o Plano de 

Aplicação; 

 Realizar assembleias com todos os segmentos e Conselho Fiscal, 

apresentando os documentos comprobatórios da aplicação dos recursos; 

 Encaminhar a CREC a prestação de contas. 

 

 

SUGESTÃO: inserir um campo para definição de METAS (Qualificação de alguns 

objetivos institucionais. Expressam área de abrangência, quantidade do efeito e 

período – parcelas de tempo previstas para obter certo resultado colocado por um 

objetivo. Um objetivo pode sinalizar várias metas. As metas são quantificáveis.) 

EXEMPLO DE QUADRO DE METAS: 
(Marcar um X no ano de 

 previsão de alcance) 
PDE 

Nº meta 
Nº METAS 2018 2019 2020 2021 

       

       

       

       

 
 



V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
 
 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

- Refere-se à forma de organização da escola: ciclos de aprendizagem, 

semestralidade, educação de jovens e adultos. 

- Importante explicitar como se dará a organização dos tempos e espaços, 

considerando os documentos da SEEDF. 

 
 
 
2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade 

 

Descrever, em linhas gerais a organização das aprendizagens no sentido de 

garantir o acesso ao currículo e a operacionalização da progressão curricular 

generalista/específica.  Cada estudante independentemente de sua etnia, gênero, 

idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação, tem direito ao acesso, 

permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

 
Consultar: 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/abril17/o_p_artigo_26A_17_09_
2012.pdf 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/8_educacao_es
pecial.pdf 

 
 
 

3. Projetos Interdisciplinares 

 
Descrever, em linhas gerais, os projetos desenvolvidos continuamente pela 

escola. EXEMPLO: 

 
A) PLENARINHA 

 Público-alvo: 

 Descrição do Projeto:  
 
 

B) MULHERES INSPIRADORAS 

 Público-alvo: 

 Descrição do Projeto:  
 

C) ... 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/abril17/o_p_artigo_26A_17_09_2012.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/abril17/o_p_artigo_26A_17_09_2012.pdf


 
IMPORTANTE: consultar o catálogo de Programa de Projetos 2018. 

 
 
 
4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 
Descrever, em linhas gerais, as estratégias utilizadas pela escola. 
 
 
 
 
5. Relação escola-comunidade  

 

Descrever as ações voltadas ao envolvimento da escola-comunidade (reuniões 

de pais e mestres; dias letivos temáticos; semana de educação para a vida; 

avaliações institucionais; construção e revisão do PPP...). Fazer referência as 

diferentes formas de participação e aos projetos desenvolvidos pela escola.  

 
 
 
6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

 

Descrever a atuação de todos/as os/as profissionais dos serviços apoio (Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem -SEAA, Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, Orientação Educacional – OE), existentes na escola, 

especificando:  

a) quem atua no serviço;  

b) atuação / atividades desenvolvidas;  

c) atividades de articulação/integração dos serviços de apoio.    

 

7. Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens 

candangos, educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre 

outros. 

 
 
 
 



VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

 
Descrever os procedimentos e normas de avaliação da aprendizagem, 

observando as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014) e 

Regimento Escolar. 

 
 
 
1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

 
Descrever  
 
 
 

2. Recuperação Continuada  

 
Estratégias que serão adotadas, como o reagrupamento e o projeto 

interventivo... 

 
 
 

3.  Conselho de Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 
Como o PPP será avaliado pelo coletivo da escola: periodicidade, procedimentos e 

forma de registro da avaliação institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIII- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Relacionar as obras consultadas e os autores citados no Projeto Político-Pedagógico  
Todos os documentos da secretaria devem ser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUTORIAL 
 
 
Enlaces para consultas::  
 
 
Publicações da Secretaria de Educação do Distrito Federal 
 

http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes/ 
 
 
Currículo em Movimento 
 

http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/ 
 
 
Diretrizes Pedagógicas 
 

http://www.educacao.df.gov.br/diretrizes-pedagogicas-2/ 
 
 
Regimento Escolar 
 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/regimento_escolar_rede_
publica_22jun15.pdf 
 
 
Sistema Avaliação em Destaque 
 
http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/ 
 
 
Inep 
 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio 

 

Censo escolar 
 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar 
 
 
Acesso ao resultado da ANA, Prova Brasil, Ideb, como ler o Ideb 
 

Ideb: http://portal.inep.gov.br/web/guest/consulta-ideb 

ANA: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-

ana  

Indicadores educacionais: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-

educacionais 

http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes/
http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/
http://www.educacao.df.gov.br/diretrizes-pedagogicas-2/
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/regimento_escolar_rede_publica_22jun15.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/regimento_escolar_rede_publica_22jun15.pdf
http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio
http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/web/guest/consulta-ideb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais


Saeb: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais e 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb


 
 
 


