
Manual do CPP



Equipe

Coordenação
Guilmer Brito

Supervisão de 
produção pedagógica
Julyane Lima

Pedagoga
Simoneide Correia

Designers
Beatriz Montenegro
Emanuel Calado
Thaissa Nobre

Jornalista
Luisa Gama

Assistente de Comunicação
Bruna Albuquerque

Estagiários
Emerson Freitas
Fabrício Lima
Giselle Viana
Joana Paiva



03

Apresentação

Caro(a) Colaborador(a) 

Este material foi preparado para orientá-lo(a) sobre o 
funcionamento do setor, os processos de solicitações e produção 
de material. 

O setor de Comunicação e Produção Pedagógica (CPP) surgiu 
da junção dos antigos setores de comunicação e do centro de 
produção pedagógica.

O CPP dispõe de uma equipe multidisciplinar que tem como 
finalidade: 

• Realizar a assessoria de comunicação da escola (interna 
e externa) tornando público as informações institucionais, 
através do site, redes sociais e outros meios de comunicação da 
instituição; 

• Desenvolver e produzir o material didático para suporte das 
atividades pedagógicas da escola;

• Elaborar material pedagógico adaptado para alunos com 
necessidades especiais;

• Produzir todo o material institucional da escola. Tais como: 
convites, banners, campanhas, informes, layouts, sinalização, 
entre outros.
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Horário de funcionamento
M

an
hã

7h30min às 9h15min

INTERVALO

9h30min às 12h

Horário de almoço

Ta
rd

e

13h às 15h15min

INTERVALO

15h30min às 17h30min

ATENÇÃO!!!
Nos períodos de intervalo e horário de 
almoço o setor se encontrará fechado.
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Solicitações

O CPP dispõe de um 
formulário específico para as 
solicitações que encontra-se 
disponível no setor e/ou com as 
orientadoras pedagógicas que 
são responsáveis pela entrega, 
acompanhamento e retirada.

As solicitações de produção 
de materiais também podem 
ser realizadas pelo email 
institucional (cpp_educar@
hotmail.com), onde deverá 
conter o máximo de informações 
necessárias. O mesmo é aberto 
em horários específicos e segue 
um prazo mínimo de 24h para 
entrega do material solicitado.

ATENÇÃO!!!
Todos os materiais produzidos pelo 
setor só serão liberados via registro.

 Modelo de protocolo 2017.
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Prazos

Os prazos para a realização dos materiais solicitados são  
preestabelecidos, podendo ser maiores ou menores, de acordo com 
a complexidade e/ou a necessidade de cada um.

Solicitações Prazo

Atividades Avaliativas 
(mensal, bimestral e intercalada)

15 dias

Atividades Avaliativas Adaptadas 10 dias

Produção de Atividades Adaptadas 15 dias

Impressão de Atividades Adaptadas (em rascunho) 2 dias

Produção de Atividades do Fundamental
(revisão, caderno e diário de descobertas)

7 dias

Produção de Atividades do Infantil 15 dias

Impressão de Atividades do Infantil 7 dias

Solicitações Diversas (banner, etiqueta, capa, 
cronograma e guia pedagógico)

7 dias

Produção e Impressão dos Módulos 30 dias

Produção Gráfica 7 dias

Impressão enviada por email, pendrive e pastas 1 dia

Registro fotográfico de evento 7 dias

Pauta para matéria 15 dias
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Acesso a rede

Os arquivos produzidos pelo CPP estão disponíveis para consulta 
dos professores, através da pasta “Educar” localizada na  área de 
trabalho.

Educar CPP

Adaptadas

Atividades

Avaliações

Guia 
Pedagógico

Modelos

Atividades

Atividades
avaliativas

Material
institucional

Logo

Personagens
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ORIENTAÇÕES DA COMUNICAÇÃO

Área do colaborador

A área do colaborador no site da escola Espaço Educar (www.
escolaespacoeducar.com.br) é um meio de comunicação para 
funcionários. Lá é possível encontrar a agenda do auditório, 
calendário anual de formação, sugestões para o Espaço Inovar, 
Manual do colaborador, acesso ao Centro de Formação, espelho 
de ponto, contra-cheque, entre outros.

Para acessar, você deve colocar o seu CPF (sem pontos e sem 
dígitos) e a senha padrão corresponde aos seis primeiros dígitos 
do mesmo CPF, que poderá ser alterada posteriormente.

Caso você não tenha acesso ou tenha alguma dúvida, procurar 
a Comunicação.

 Área do colaborador 2017.
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Murais 

Todos os espaços de comunicação da escola estão sob  a 
responsabilidade do CPP. Qualquer colaborador que deseja 
comunicar algo nesses espaços deverão procurar o CPP, através de 
solicitação preenchida.

O mural é mais uma ferramenta de comunicação que funcionará 
da seguinte forma:

• Os murais internos contêm informações da Direção, RH, CIPA, 
Notícias, entre outros;

• Os murais para os pais contêm informações e lembretes gerais 
da escola e estão localizados próximos às portarias;

• Os murais serão atualizados toda sexta-feira pela Comunicação;
• Não será permitida a inclusão de comunicados sem a análise 

prévia da Comunicação e Direção;
•  Sugestões de pautas e comunicados para serem incluídos nos 

murais, procurar a Comunicação.

Agendamento de fotos/ vídeos

Para agendar fotos ou filmagens a orientadora deverá 
preencher o formulário de solicitação com antecedência de 7 dias, 
especificando o objetivo da atividade, o projeto e onde pretende 
divulgar o material.

Lembrando que as fotos/ filmagens serão feitas para divulgar 
a atividade que está sendo realizada e não divulgar uma turma 
específica! 
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Sugestões de pautas

Sugestões para matérias, fotos ou filmagens são sempre bem-
vindas. Procurar a Comunicação.

Carômetro

É composto por fotos de todos os alunos da escola, dividido por 
turma e são tiradas no início do ano.

• Para tirar as fotos, as orientadoras deverão agendar, com a 
Comunicação e informar qual horário e qual turma;

• Para agendar, a orientadora deverá observar o maior número 
de alunos por turma. Os alunos faltosos ou novatos poderão ser 
agendadas posteriormente;

• As fotos serão feitas numa sala específica estabelecida pela 
Comunicação; 

• As fotos deverão ser agendadas de preferência antes do lanche;
• Caso queira solicitar impressão do Carômetro, preencher 

protocolo que encontra-se disponível no CPP.




