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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 projeto político-pedagógico deve ser revisado? Em 
que momento?  

      

 PPP  

• Deve ser revisto anualmente ou mesmo 
antes desse período, se a comunidade 
escolar sentir tal necessidade. É importante 
fazer uma avaliação periódica das metas e 
dos prazos para ajustá-los conforme o 
resultado obtido pelos estudante — que pode 
ficar além ou aquém do previsto. 

 PPP 

• A revisão é importante também para fazer 
um diagnóstico de como a instituição está 
avançando no processo de transformação da 
realidade.  



 
 
 

 

Durante o processo de revisão do projeto político-pedagógico (PPP), surgem as seguintes dúvidas: 
 Que projetos deram certo e podemos manter? 
 Quais deram errado e devemos descartar?  
 Desses, algum vale a pena reformular?  

 
Os  critérios usados na avaliação devem ser claros e imparciais para que o processo seja conduzido de 
forma eficaz.  
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Busca Referências- Um projeto tem estratégias e ações equivocadas quando 
falta embasamento teórico.  

Quais projetos devem ser reformulados e quais podem ser abandonados? 
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Descartar- Ainda que ele não tenha dado bons resultados. Abandoná-lo é uma 
decisão que deve ser tomada apenas quando ele está totalmente em desacordo 
com as demandas ou apresenta limitações irreversíveis. 

Reformular Metas- Algumas limitações podem, de fato, inviabilizar um 
projeto. Porém, sempre que possível, procure ajustá-lo.  Se o empecilho foi, 
por exemplo, a falta de material adequado, estabelecer metas intermediárias 
até a unidade de ensinodispor dos recursos pode ser uma solução. 
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Rever a formação e a comunicação- O projeto institucional, como o 
próprio nome evoca, envolve diversos setores da unidade de ensino e 
todos precisam estar mobilizados. Por isso, o diretor e o coordenador 
pedagógico devem garantir que a proposta esteja na pauta de formação 
das equipes. 

Replanejar o tempo- Nem tudo acontece exatamente como previsto no 
cronograma. No acompanhamento mensal, é possível averiguar em que 
etapas intermediárias o projeto desandou. Às vezes, um assunto 
trabalhado nas reuniões coletivas demanda mais encontros para ser 
assimilado por todos. É melhor redefinir os prazos do que correr o risco 
de não cumprir os objetivos. 

Fazer a gestão da equipe-Talvez muitas tarefas se concentrem na mão de 
poucos. Se um professor sempre se voluntaria para coordenar projetos, 
pergunte em que momentos ele poderá se dedicar aos compromissos. 
Caso note sobrecarga, sonde outras pessoas para assumir as funções. 
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Discutir novos projetos- A avaliação das iniciativas pode deflagrar 
desafios até então desconhecidos. Leve-os para as reuniões coletivas e 
reúna ideias para a implantação de um novo projeto. 

Incluir no PPP Se cumpridos os objetivos, os projetos se mostram 
eficientes e, por isso, devem ser consolidados como parte da cultura e da 
identidade escolar. 

Avaliar periodicamente- O processo de reavaliação permite detectar se a 
relevância do projeto permanece a mesma e se as pessoas continuam 
envolvidas. 

Reimplantar- Caso a avaliação aponte mudanças na cultura escolar, talvez 
seja a hora de colocar o projeto em prática novamente.  



PRINCÍPIOS ORIENTADORES  DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 



 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.  
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