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     PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

“ Não é no silêncio que os homens se fazem, 
mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” 
 
                                        Paulo Freire 



O que é o projeto político-pedagógico??  

    O Projeto Político-Pedagógico define a identidade da unidade de ensino e 
indica caminhos para ensinar com qualidade.  

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

por considerar a escola 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. 

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





 
 
 

           O projeto precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas e 
flexível o bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos estudantes. 
Por isso,  a sua elaboração precisa contemplar o seguinte roteiro: 
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Identificação da escola:  Nome, endereço, localização, situação legal, modalidade 

de  ensino, quadro de pessoal, etc. 

Apresentação: Breve relato do contexto geral da elaboração do Projeto Político-
Pedagógico, sua  finalidade, os desafio da gestão, ( pontos fortes  e fraco), 
destacando a importância do Projeto Político-Pedagógico para a definição da 
identidade  da escola e sua contribuição no processo de transformação social. 

Diagnóstico da escola: É o levantamento, análise e intepretação de dados e 
informações sobre os fatores que são indispensáveis e que contribuem 
para melhorar o rendimento do processo ensino e aprendizagem. 
Informações quantitativas sobre matrículas, aprovação, reprovação, 
evasão, distorção idade/série, transferências e resultados de avaliações . 



 
 
 

 

 

 

 

 

                Fundamentação (Marco Referencial) 

 Concepções teóricas. São as visões de homem, de sociedade e de mundo que a 
escola quer construir enquanto projeto educativo. (O que se pretende alcançar neste 
contexto? Para que se trabalha? Que finalidades e funções terão a instituição, neste 
mundo humano?). Ideal de escola que se almeja. Definição da missão e valores da 
escola. 
 
                Marco Operativo: Diz respeito à organização das ações da coletividade 
escolar naqueles campos de atuação que compreendem as três principais dimensões 
que configuram a práxis educativa, quais sejam: a dimensão pedagógica,  a dimensão 
administrativa e a dimensão financeira. 
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Objetivos específicos: São menos abrangentes e representam uma espécie de 

degrau para se chegar aos gerais. 

Objetivo Geral: É amplo e contempla um conjunto abrangente de habilidades, ações 
ou valores que constituem a finalidade. São considerados gerais porque dizem 
respeito a comportamento que não se traduzem por ações específicas de assimilação 
imediata, demandando, portanto, maior tempo para o seu alcance. 
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PROGRAMAÇÃO: A programação é o conjunto de ações assumidas pela 
instituição, naquele espaço de tempo previsto no plano, que tem por objetivo 
superar as dificuldades identificadas. É a proposta de ação. Ela inclui: 
objetivos, descrição das ações, responsáveis, período de execução, 
acompanhamento e avaliação.  
 
AVALIAÇÃO: O monitoramento e a avaliação compõem-se de um conjunto de 
ações de caráter político-estratégico que visa produzir informações para a 
melhoria do processo de planejamento e desenvolvimento do Projeto Político-
Pedagógico, bem como introduzir parâmetros de qualidade dos serviços 
prestados a sociedade e em geral ao estudante da Rede Pública Municipal de 
Manaus. 
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O Projeto Político-Pedagógico da unidade de ensino é sempre um processo 
inacabado; 
O Projeto Político-Pedagógico não é responsabilidade apenas do gestor; 
O estudante aprende apenas quando se torna sujeito de sua aprendizagem e 
para se tornar sujeito precisa participar das decisões que dizem respeito ao 
projeto político-pedagógico da unidade de ensino. 

 
 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.  
 
 
 


