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O que é? 

É a própria organização do trabalho pedagógico unidade de ensino como um todo, em suas especificidades, níveis e 
modalidades. 

 
O que NÃO é: 
 
•Um agrupamento de planos de  ensino e de atividades diversas; 
 
• Algo construído para ser arquivado como prova de tarefa burocrática: pronto e acabado para   ser encaminhado às 
autoridades educacionais; 
 
•Tarefa específica do pedagogo, do coordenador pedagógico ou do Diretor. 

 

É pedagógico porque define e 
organiza as atividades e os 
projetos educativos 
necessários ao processo de 
ensino e aprendizagem. 

É político  por considerar a 
unidade de ensino como um 
espaço de formação de cidadãos 
conscientes, responsáveis e 
críticos, que atuarão individual e 
coletivamente na sociedade, 
modificando os rumos que ela vai 
seguir. 

É projeto porque reúne 
propostas de ação 
concreta a executar 
durante determinado 
período de tempo. 

http://educaja.com.br/2011/01/projeto-politico-pedagogico-como-elaborar.html
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Educação no campo é uma modalidade da educação que ocorre em 
espaços denominado rural ( rodoviária e ribeirinha ). Diz respeito a 
todo espaço educativo que se dá em espaços da floresta, 
agropecuária  e da agricultura,  chegando também aos espaços 
pesqueiros, a populações ribeirinhas, caiçaras e extrativistas.  

 

 

E é destinada às populações rurais nas diversas produções de vida 
já citadas, assim como serve também como denominação a 
educação para comunidades quilombolas, em assentamento ou 
indígena. 
Na educação no campo, é preciso considerar a diversidade contida 
nos espaços rurais, contemplando no currículo unidade de ensino 
as características de cada local, bem como os saberes ali presentes. 

  



 

 

 

 

 

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  E A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. 

 

No artigo 14, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
unidade de ensino.   

No artigo 15 -  progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 
para as unidade de ensino. 

 

No artigo 13, Inciso I, as incumbências dos professores, entre outras, a de participar da elaboração 
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino  

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) estabelece: 

 
 

No artigo 12, inciso I,  a incumbência de estabelecimentos de ensino elaborar e executar sua 
proposta pedagógica. 
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Diagnóstico: Descrição das características sociais, econômica e cultural da comunidade da 
comunidade. É um olhar do grupo que planeja sobre a realidade em geral. 

 

• Para subsidiar a realização do diagnóstico da realidade e levantamento de índices, 
resultados, indicadores, dados que mostrarão e sinalizarão os objetivos/metas e ações 
contempladas no Projeto Político-Pedagógico. 

Devem ser utilizados dados, tabelas, gráficos, quadros, desenhos, perguntas e/ou frases 
indicando aos estudantes: 

• como é a minha unidade de ensino? 

• Quais comunidades fazem parte da unidade de ensino?  
• Que tipos de atividades laborativas são exercidos pela comunidade?  
• Todos vivem da renda de atividades do campo?  
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O Marco Situacional É a percepção do grupo em torno da realidade em geral: como a vê, 
quais seus traços mais marcantes, qual a relação do quadro socioeconômico, político e 
cultural mais amplo e o cotidiano da unidade de ensino.  

Diz respeito aos princípios filosóficos, sociológicos, Epistemológicos e didático-
pedagógicos: Concepção de sociedade, homem, educação, conhecimento, unidade de ensino, 
ensino aprendizagem, avaliação, princípios da gestão democrática, concepção pedagógica 
que fundamenta o trabalho da unidade de ensino, Projeto Político-Pedagógico, Proposta 
Curricular, Plano de Trabalho Docente, Formação Continuada, Educação Inclusiva, 
Diversidade. 



 

 MARCO REFERENCIAL- Corresponde à direção ao horizonte maior, ao ideal geral 
da instituição ( realidade global  desejada). Tipos de questões para trabalhar   o marco 
referencial. 
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QUESTÕES PODEM SER FEITAS À 
COMUNIDADE unidade de ensino! 

 
 Que tipo de sociedade queremos 

construir? 
 Qual a finalidade  que se quer para a 

unidade de ensino? 



 

 MARCO OPERATIVO    Expressa o ideal específico da instituição, ou seja, como 
desejamos que ela se posicione nas dimensões: 
 
1) Práticas pedagógicas e avaliação;  
2) Formação e condições de trabalho dos profissionais da unidade de ensino; 
3) Gestão unidade de ensino democrático   
4) Organização administrativa;  
5) Ambiente educativo e físico.  
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É importante lembrar que o Marco 
Operativo compreende a tomada de 
decisão quanto aos meios de atingir 

as finalidades. 



 MARCO OPERATIVO: Diretrizes  Pedagógicas –Quais horizontes se quer para a ação. Como 
se deseja o processo de planejamento, o currículo, os objetivos, a metodologia, a avaliação, a 
relação professor estudante, a disciplina, as questões das reuniões pedagógicas  localizadas à 
dimensão pedagógica. 
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Importante! 
                                                          

Proposta pedagógica 
  

 O quê? Conteúdos 
 Como? Metodologia e avaliação 
 Por quê? Fundamentos teóricos 
 Para quê? Objetivos 
 Para quem? Estudantes  da unidade de ensino 

pública. 
 Formação  dos profissionais da unidade de ensino- 

Formação continuada/Assiduidade e pontualidade 

http://emeijosealoysio.blogspot.com/2014/03/reuniao-de-pais.html


 MARCO OPERATIVO : Diretrizes  Administrativas- Como se deseja a estrutura e a 
organização da unidade de ensino, quem e como serão seus dirigentes, a equipe de serviços, as 
condições objetivas de trabalho, a obtenção e o gerenciamento dos recursos financeiros. 
 

Como desejamos que seja o ambiente unidade 
de ensino aos aspectos: 

 
 Utilização dos recurso financeiros; 
 Tipo de gestão; 
 Relacionamento  nas unidade de ensino; 
 Relação família/unidade de ensino; 
 Participação dos organismos específicos; 
 Prestação de contas de serviços e receitas 

financeira; 

Pontos de reflexão da organização 
administrativa: 

 O acesso aos documentos da 
secretaria unidade de ensino; 

 O levantamento, registro e 
organização do patrimônio 
unidade de ensino; 

 A utilização e manutenção dos 
equipamentos e mobiliários da 
unidade de ensino; 
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VISÃO DE FUTURO 

 

A Visão deve apontar para o futuro da unidade 
de ensino. A visão deve manter-se curta e 
compreensiva para que todos se lembrem. 

MARCO REFERENCIAL 

 

O Marco Situacional (onde estamos, como 
vemos a realidade)  

O Marco  Filosófico (para onde queremos  ir )?     

O Marco Operativo (que horizonte queremos 
para nossa ação)?  

MISSÃO 

 

A Missão deve responder “ao porque” da 
unidade de ensino existir de forma clara, 

sintética e compreensiva 

VALORES  ALMEJADOS 

  

Valores são princípios, ou crenças, que servem 
de guia, ou critério, para os comportamentos, 

atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, 
que no exercício das suas responsabilidades, e na 
busca dos seus objetivos, estejam executando a 

Missão, na direção da Visão. 
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