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 “A humanização do homem,                         
que é a sua libertação 

permanente, não se opera no 
interior de sua consciência, 
mas na HISTÓRIA que eles 

devem fazer e desfazer 
constantemente”. 

(Paulo Freire) 



PPP DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
CEFEB 
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Concepção do  
PPP 

Concluído 

História  
das escolas 

Em processo 



3ª FASE 

TEMA CENTRAL: 

Recuperando e 
compreendendo a história 
da educação das escolas 

municipais do Ceará, 
aliadas ao Programa da 

CEFEB. 



PERÍODO:  
_________________ 

ASSUNTOS ESPECÍFICOS: 

Concepções de História. 

Orientação para coleta de dados sobre a 
história da escola – coleta. 

Sistematização e análise dos dados por 
categoria. 

Escrita da História por escola e 
município. 



MATERIAL DE ESTUDO 
Textos: 

“Concepções de história: desafios 
atuais” – Luís Távora Furtado Ribeiro. 

“Memória e identidade nas instituições 
de Ensino” – Fábio Delano Vidal 
Carneiro. 

Orientações para coleta e sistematização 
de dados da História da Escola – Profª. 
Estrêla Fernandes. 

Orientação para matriz de síntese e tabelas 
– Estrêla Fernandes. 



PRODUTO FINAL 
Documento-síntese nº 01 – 
Recuperando e compreendendo a história 
das escolas: 

Por escola – texto e cruzamento de 
dados – Articuladores Escolares. 

Por município: cruzamento de dados 
e Doc.-síntese nº 01 – Articuladores 
Municipais e Articuladores Centrais. 

Da CEFEB: Doc.-síntese nº 01 – 
Articuladores Centrais e Assessoria. 



QUESTÕES BÁSICAS DA ESCOLA 

Qual a tua origem? 
Como e por que foste concebida? 
Qual o teu contexto histórico-social? 
Quais as ocorrências significativas 
da tua história? 
Quais os valores que servem como 
pilar para tua existência? 



QUESTÕES BÁSICAS DA ESCOLA 

Qual a tua importância para a 
sociedade cearense? 
Qual a tua abrangência de atuação 
atual? 
Quais os desafios que se colocam 
para a sua escola na atualidade? 
Por que é importante ter um Projeto 
Político-Pedagógico? 



CRONOGRAMA DE ENTREGA     
DOS TRABALHOS 

Escolas – texto e tabelas – até 
data dos 2ºs Encontros de AE, 
nos polos. 
Municípios – tabelas – até 
________________. 
CEFEB – __________________.  


