
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E/OU 

REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DAS UNIDADES DE 

ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MANAUS. 

 DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

O Projeto político-pedagógico é um documento que, define a identidade de cada 

unidade de ensino e indica o caminho que deverá ser seguido.  Cada unidade de ensino 

tem a responsabilidade de elaborar o seu Projeto Político-Pedagógico, considerando as 

características que lhes são próprias, a realidade à qual está inserida, a legislação e 

diretrizes em vigor. 

Sua elaboração é um trabalho coletivo que conta com a participação de toda a 

comunidade unidade de ensino, tendo objetivos, metas e prioridades claramente 

definidas e centradas nos estudantes, visando à melhoria da qualidade de ensino e do 

processo de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento das atividades de formação 

dos educadores e intervindo na ação curricular e na organização dos espaços e tempos 

unidade de ensino. 

DOS OBJETIVOS DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 Garantir a autonomia da unidade de ensino por meio da concepção e ação de 

todos os envolvidos no processo, de forma democrática e participativa;  

 Definir com clareza, os elementos que sustentam a própria concepção de 

educação, currículo, aprendizagem dos estudantes, avaliação da aprendizagem e 

sua operacionalização;  

 Promover a articulação das várias formas de planejamento do trabalho, da 

unidade de ensino de modo especial, com vistas à melhoria do desempenho dos 

estudantes. 
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DAS ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUÇÃO E/OU REVISÃO DO PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE MANAUS. 

Conforme as necessidades e características da cada unidade de ensino, o processo de 

elaboração, revisão e/ou reestruturação do projeto político-pedagógico seguirá uma 

dinâmica, assegurando a participação da comunidade escolar durante o processo de 

construção coletiva. 

As sugestões abaixo são contribuições para sua sistematização:  

 Elaboração de um folder com imagens dialogando sobre o projeto político-

pedagógico, sua importância para a unidade de ensino e a necessidade da 

participação de todos. (Pode-se elaborar uma carta convite com explicações 

sobre o projeto político-pedagógico); 

 Panfletagem na unidade de ensino mobilizando o dia de discussões sobre o 

projeto político-pedagógico; 

 Promoção de palestras, seminários de troca de experiências com outras unidades 

de ensino que já estejam elaborando, revisando o seu projeto político-

pedagógico; 

 Divulgação do momento de construção e/ou revisão do projeto político-

pedagógico da unidade de ensino por meio de jornais comunitários e outros 

meios de comunicação; 

 Debates em sala de aula sobre a importância do projeto político-pedagógico para 

a unidade de ensino; 

 Organização de atividades culturais centradas na discussão sobre a importância 

da participação democrática da comunidade nas atividades realizadas na unidade 

de ensino e da construção do projeto político-pedagógico.  

Cada unidade de ensino, de acordo com sua realidade local poderá definir que caminhos 

e/ou metodologia que utilizará para convocar a comunidade. O Conselho Escolar da 

unidade de ensino deve participar da elaboração do Projeto político-pedagógico, 

incentivando a comunicação ampla e participando das decisões importantes e que estão 

interrelacionadas, tais como currículo, qualidade de ensino, inclusão e diversidade.  

Vale ressaltar, a importância do Conselho Escolar no momento da construção coletiva 

do projeto político-pedagógico elaboração, aprovação, acompanhamento e execução 



fazendo com que esse documento realmente seja significativo para a vida e o 

direcionamento dos trabalhos da unidade de ensino.  

 A prioridade dada à elaboração do projeto político-pedagógico preside de um grande 

esforço de todos. Assim, o período que antecede a elaboração do projeto político-

pedagógico pede muita dedicação e cuidado, um verdadeiro trabalho de sensibilização 

de toda a comunidade, para a necessidade de se fazer e de como fazer o projeto político-

pedagógico. Nessa etapa, sugerimos a criação de uma comissão organizadora com 

intuito de criar espaços e tempos para que os momentos aconteçam e haja o 

engajamento de todos durante as discussões.  

Com esse intuito, apresentamos a seguir um caminho possível (não o único) para a 

elaboração e/ou revisão do projeto político-pedagógico, levando em consideração que 

cada unidade de ensino na sua singularidade encontrará meios para viabilizar a 

construção coletiva de seu documento.  

 DAS PROPOSTAS DE AÇÕES DE TRABALHO  

 Definir a comissão organizadora composta pelo gestor (a) pedagogo (a) e 

membros do Conselho Escolar e demais profissionais;  

 Elaborar plano de trabalho com ações, procedimentos, responsáveis e prazos; 

(observar modelo de plano de ação nos anexos) com todos os segmentos: 

docentes, pais, responsáveis, estudantes e membros do Conselho Escolar 

objetivando o desenvolvimento das etapas de construção e/ou revisão do Projeto 

político-pedagógico, incentivando o envolvimento de todos (as) no processo.  

 Registrar todos os momentos é importante que a comissão faça todos os registros 

das reuniões em ata e/ou memória das discussões e decisões tais, como: 

objetivos, metas, reuniões com a comunidade, estudos, planejamentos de dados 

entre outros, para sistematização posterior do documento. 

DO PERÍODO DE CONSTRUÇÃO E/OU REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO.  

14/06/2016: O Departamento de Gestão Educacional DEGE: Encaminhará material com 

orientações e sugestões concernentes aos trabalhos da construção e/ou revisão do 

Projeto político-pedagógico das unidades de ensino em mídia (DVD) para todos os  

chefes e gerentes pedagógicos das  Divisões Distritais Zonais.   



15/06 a 24/06- As Divisões Distritais Zonais deverão encaminhar às unidades de ensino 

orientações concernentes à construção e/ou revisão do Projeto político-pedagógico a fim 

de subsidiar gestores, pedagogos, docentes, estudantes e toda comunidade da unidade de 

ensino na definição de metodologia que favoreça a reflexão, avaliação, a pesquisa, o 

estudo, o debate e os conflitos que emergem de toda construção coletiva do projeto 

político-pedagógico.  

25/06 a 02/07- Recesso unidade de ensino 

04/07/2016 a 15/07/2016- Primeiro momento: Diagnóstico da unidade de ensino e 

realidade contextualizada. 

 Neste primeiro momento será necessário à realização do diagnóstico e a análise da 

unidade de ensino, do seu território geográfico, sociohistórico e cultural da comunidade 

na qual está inserida; após promover uma reflexão critica sobre a unidade de ensino, 

envolvendo pais, mães, responsáveis, estudantes, docentes e membros do Conselho 

Escolar de ensino. 

Sugestão: Como estratégia para este momento, podemos recorrer aos dados do PDDE 

interativo, Índice de Formação e Cidadania e Responsabilidade Social IFC, 

questionários com questões abertas ou fechados aplicados aos docentes, estudantes, 

pais/mães, responsáveis e demais profissionais, com objetivo de obter informações 

sobre questões que ajudem no diagnóstico. 

18/07 a 29/07 - Segundo momento: As concepções que fundamentam as práticas 

pedagógicas e administrativas na unidade de ensino (Marco Referencial) 

Neste momento serão discutidas visões do grupo sobre a educação e as bases-filosóficas 

do projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Será possível definir qual 

filosofia, o que pensa o grupo que a compõe e que diferencia de outros grupos, ou seja, 

a definição de justiça social, dos objetivos institucionais, da sua finalidade, das razões 

para sua existência, reafirmando a sua intencionalidade.  

Sugestão: Como estratégia para este momento, sugerimos: entre outras pensadas pelo 

grupo palestras com especialistas ou profissionais da própria unidade de ensino, vídeos 

reflexivos, estudo de textos selecionados, discussões para levantamento das concepções 

dos docentes entre outras estratégias pensadas pela comissão de trabalho. Durante essas 



atividades a comissão organizadora registrará todas as observações, ideias, sugestões 

que comporão o texto do projeto político-pedagógico. 

01/08/2016 a 12/08/2016- Terceiro momento: Discussão e elaboração do Plano de ação 

A unidade de ensino elaborará o plano de ação para explicar objetivamente como 

pretende alcançar os objetivos propostos, e resolver as questões apresentadas no 

momento de construção do diagnóstico da realidade. Lembrando que será necessário 

elaborar um plano que atenda as situações identificadas no diagnóstico e explicite 

claramente como o grupo pretende implementar, acompanhar e avaliar o seu projeto 

político-pedagógico. 

Atenção: Não deixem de definir a duração da ação e os responsáveis pela sua 

implementação! 

15/08/2016 a 26/08/2016- Quarto momento: Apresentação da versão preliminar do 

projeto político-pedagógico. 

A comissão organizadora deverá apresentar a primeira versão preliminar do projeto 

político-pedagógico de acordo com o cronograma elaborado pela comissão, para 

apreciação de todos os segmentos da comunidade escolar que fará as supressões e/ou os 

acréscimos. 

29/08/2016 a 23/09/2016 – Revisão final do projeto político-pedagógico 

A comissão organizadora deverá estruturar o projeto político-pedagógico de acordo com 

as orientações repassadas pela Divisão Distrital Zonal. 

Sugestão: Na estruturação do projeto político-pedagógico será necessário realizar a 

correção ortográfica geral do texto.  

Na versão final utilizar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT.  

Após conclusão do projeto político-pedagógico, a unidade de ensino deverá encaminhar 

o documento à  Divisão Distrital Zonal. 



.Atenção: Vale destacar que essa elaboração do Projeto político-pedagógico é de 

responsabilidade de todos (as), não ficando somente a cargo da comissão organizadora. 

   Importante! O projeto político-pedagógico precisa ser completo o suficiente para não 

deixar dúvidas e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem 

dos estudantes.  


