Como fazer o PPP da
escola
Segundo especialistas, a elaboração do projeto
político-pedagógico

precisa

contemplar

a

missão, a clientela, dados sobre aprendizagem,
relação com as famílias, recursos, diretrizes
pedagógicas, plano de ação da escola.
Por ter tantas informações relevantes, o PPP se configura numa ferramenta de
planejamento e avaliação que você e todos os membros das equipes gestora e
pedagógica devem consultar a cada tomada de decisão.
Portanto, se o projeto de sua escola está engavetado, desatualizado ou inacabado,
é hora de mobilizar esforços para resgatá-lo e repensá-lo.
Dicas práticas para elaborar o PPP
Certas estratégias facilitam a preparação, a revisão e o acesso da equipe ao
projeto político-pedagógico:

- Não é preciso refazer a missão todo ano. Geralmente, ela dura de dois a cinco
anos. Deve ser alterada quando a equipe percebe que os princípios já não
correspondem às suas aspirações (os objetivos iniciais foram alcançados ou
precisam ser modificados), a clientela é outra (aconteceram mudanças na
comunidade) ou o contexto escolar teve alterações (introdução do Ensino
Fundamental de nove anos ou a chegada da Educação Infantil ou de Jovens e
Adultos). Esse trecho deve ser respaldado nos planos municipal ou estadual de
Educação.

- Clientela, dados sobre a aprendizagem, recursos, relação com as famílias,
diretrizes e plano de ação devem ser revistos e atualizados ao longo do ano - e

isso pode ser feito durante as reuniões pedagógicas e institucionais, nos encontros
do Conselho Escolar e na semana de planejamento. Para tanto, a cada encontro,
defina quem será o responsável por sistematizar os dados e inseri-los
no PPP.

- A linguagem usada deve ser simples.

- O ideal é que o PPP seja montado em um arquivo eletrônico, no computador, e,
depois de impresso, colocado em uma pasta arquivo para facilitar o acesso e as
alterações durante o ano.

- Professores e funcionários podem receber cópias do documento, quando
possível, para que consultem sempre que surgirem dúvidas.

