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´ Projeto Político 
Pedagógico 

´  Instrumento e processo de organização 
da escola; consiste numa atividade de 
previsão de ação a ser realizada, 
implicando definição de necessidades a 
atender, objetivos a atingir dentro das 
possibilidades, procedimentos e 
recursos a serem empregados, tempo 
de execução e formas de avaliação.  



Projeto Político Pedagógico 

´  Como prática educativa e como atividade 
própria da escola, propomos uma trilha para 
que você possa refletir com todas as pessoas as 
representações da comunidade escolar. 
 
Tente participar: 
                               Discutir 
                               Analisar 
                               Propor 
                               CONSTRUIR!! 

´   
Lembre-se: somos todos(as) parceiros(as) na 
construção dessa história! 
      
 



OBJETIVOS 

   Reconhecer o Projeto Político Pedagógico da escola como uma 
maneira de organizar todo o trabalho escolar e as interações 
decorrentes dessa construção. 

  

´   Resgatar a memória docente enquanto dimensăo formadora e 
transformadora da práxis pedagógica. 

´   
 Compreender a dimensão curricular como um processo 
historicamente social, capaz de contribuir para a formação de 
sujeitos instituintes. 

´   
 Identificar a importância da interdisciplinaridade na elaboração de 
projetos pedagógicos. 

´   
 Refletir sobre o sentido e o significado da avaliação como processo 
formativo, interligado ao trabalho escolar. 

 



DESENVOLVIMENTO 

´  Música: Asa Branca – Luiz Gonzaga. 

´  Vídeo – relato do aluno Wellington do 
Nascimento Queiroz, 7º ano A. Projeto 
Protagonismo Juvenil. 

´  Tendo como fundamentação teórica o Projeto 
Político Pedagógico da escola, como devemos 
entender a relação: 

´  Escola / Comunidade 

´  Gestores / Alunos 

´  Professores / Alunos 

´  Funcionários / Alunos 



METODOLOGIA 

´ Tecendo os fios da prática 
educativa.... 

´ Os professores distribuídos por 
grupo irão realizar o estudo e 
socialização das propostas 
apresentadas. 



GRUPO 1 
´  (REFLEXÃO) O PPP é um instrumento e processo de organização da 

escola; consiste numa atividade de previsão de ação a ser realizada, 
implicando definição de necessidades a atender, objetivos a atingir 
dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem 
empregados, tempo de execução e formas de avaliação. É uma 
“bússola” que norteia planejamentos, ações, cronogramas com 
metas a curto, médio e longo prazo. 

´  A organização do Projeto Político Pedagógico da escola: um 
processo identitário de construção coletiva. 

´  Elencar possíveis concepções sobre o planejamento participativo e o 
projeto pedagógico. 

´  Alicerce Pedagógico do PPP: “Desenvolver competências e 
habilidades” 

´  Todos aqueles que estão envolvidos no processo educativo, têm de 
estar envolvidos no processo avaliativo, não só como avaliadores, 
mas também como avaliados. (KRAMER, 1995). 



GRUPO 2 

´  (REFLEXÃO) Como práticas positivas de organização e 
gestão apontamos como essenciais as características de 
liderança dos gestores, práticas de gestão participativa, 
clima de trabalho adequado na escola, relacionamento 
positivo entre os membros da escola, oportunidades de 
reflexão, troca de experiências entre os professores. 

´  Formação de professores 

´  Construir, coletivamente um texto que justifique a 
importância do Projeto Político Pedagógico para a 
organização do trabalho escolar. 

´  Alicerce Pedagógico do PPP: “Leitura”. 

´  Avaliar é construir o conhecimento por vias heurísticas de 
descobrimento. Quem avalia com intenções formativas quer 
conhecer a qualidade dos processos e dos resultados. 
(MÉNDEZ, 2002). 



GRUPO 3 
´  (REFLEXÃO) Em vez de gestão participativa, é gestão com 

participação, que não se restringe à participação no conselho de 
escola, reuniões, votações, etc., mas de formas de organização e 
gestão com caráter eminentemente pedagógico, implicando a 
definição de objetivos educativos a serem assumidos pela equipe, a 
mobilização do corpo docente em torno de objetivos comuns, a 
formação continuada no contexto do trabalho, a valorização de 
grupos de estudos e de discussões, a busca de metas comuns em 
torno dos procedimentos didáticos, a ligação entre os conceitos 
aprendidos nas matérias e as condições concretas das vidas dos 
alunos. 

´  Como elaborar projetos pedagógicos a partir da realidade da 
escola? 

´  Definir estratégias metodológicas para as ações coerentes com o 
Projeto Político Pedagógico. 

´  Alicerce Pedagógico do PPP: “Aprendizagem significativa”. 

´  A avaliação ocorre ao longo dos processos, é diversificada, já que 
há muitos ambientes de interação; é mais centrada na pessoa, e a 
prática da auto-avaliação é, muitas vezes, a melhor opção para 
estudantes interessados em verificar seu próprio rendimento (RAMAL, 
2001). 



GRUPO 4  
´  (REFLEXÃO) Entende-se que a escola desenvolve relações 

interpessoais que conduzem a atitudes e expectativas 
positivas em relação aos alunos; que coloca o aluno como 
foco de suas preocupações positivas. Como um local 
propício para o desenvolvimento intelectual e para a 
formação da personalidade dos alunos. Compromisso é não 
deixar o aluno sair da sala com o mesmo conhecimento que 
trouxe. 

´  Uso pedagógico do documentário (Plano de Ensino, 
Currículo Oficial, Rotinas, etc.). 

´  Como desenvolver a gestão de sala de aula, de corredores 
logística (materiais e salas ambientes) que realmente esteja 
coerente com o Projeto Político Pedagógico? 

´  Alicerce Pedagógico do PPP: “Avaliação”. 

´  Os métodos de avaliação escolar são construídos a partir de 
teorias da educação que traduzem as diferentes 
concepções de homem, sociedade, educação, processo 
ensino-aprendizagem e trabalho docente. (OLIVEIRA, 2005). 



SISTEMATIZAÇÃO DO 
TRABALHO  

 
´ Elaboração e socialização de 

cartazes 

Bom trabalho! 

 

Coordenação Pedagógica 


