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1 APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é o documento orientador do trabalho escolar
em todas as suas dimensões, dando direção à gestão escolar e tem como foco o
aluno, a aprendizagem, a sua formação e a organização do processo que engloba o
planejamento curricular.
Nesse contexto, este documento visa nortear as unidades escolares e instituições
de educação infantil na construção/reconstrução de seu Projeto Político Pedagógico
na perspectiva de uma gestão democrática, em que toda a comunidade interna e
externa seja inserida no processo.
Traz uma abordagem dos princípios norteadores da construção/reconstrução
do Projeto Político Pedagógico com ênfase, sobretudo, na gestão democrática e
autônoma, na relação entre a escola e a comunidade e na valorização dos profissionais
da escola.
Refere às dimensões pedagógica, administrativa, financeira e jurídica presentes
no trabalho empreendido nas unidades escolares, de forma coesa e equilibrada.
Trata, também, da referência aos eixos para a construção/reconstrução do Projeto
Político Pedagógico, imprescindíveis para o ponto de partida do trabalho coletivo,
pautado na situação atual da unidade escolar, na visão conceitual e operacional da
comunidade interna em relação ao trabalho a ser desenvolvido, para o alcance das
metas educacionais.
Aborda aspectos que devem ser observados no fazer pedagógico, a fim de garantir
a articulação das ações propostas pela unidade escolar, independentemente de quem
as financia, evitando, assim, a fragmentação e a sobreposição das ações uma vez que
as diversas fontes de recursos devem ter o objetivo de financiar as ações que a escola
elegeu como necessárias para alcançar sua missão, valores, objetivos e metas.
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2 INTRODUÇÃO
O Projeto Político Pedagógico deve se constituir numa referência que norteia
todos os âmbitos da ação educativa da unidade escolar afirmando sua identidade,
considerando as especificidades da comunidade local, isto é, cumprindo sua função
social, o que requer a participação de todos aqueles que compõem a comunidade
escolar.
Ressalta-se o cuidado para que o PPP não seja apenas um instrumento técnico,
uma vez que exige reflexão sobre as finalidades da unidade escolar, seus anseios,
demandas, objetivos e metas, a fim de definir intencionalmente e sistematicamente
os caminhos a serem percorridos e intervir quando necessário, afirmando-se
coletivamente no seu compromisso político e pedagógico. Político no sentido de
estabelecer e assumir compromisso com a formação do cidadão para um tipo de
sociedade que se almeja construir. Pedagógico porque reside na possibilidade da
efetivação da intencionalidade da unidade escolar no sentido de definir as ações
educativas para cumprirem seus propósitos, lembrando que os termos político e
pedagógico são indissociáveis.
Segundo VEIGA, Projeto Político Pedagógico
Exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como
explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas
operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com
o processo educativo. Sua construção aglutinará crenças, convicções,
conhecimento da comunidade escolar, constituindo-se em compromisso
político e pedagógico coletivo. É, portanto, fruto de reflexão e investigação.
(VEIGA, 1998 p.9)

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo
que define o conjunto das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo da Educação Básica. E, com isso, tem assegurados os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento conforme preconiza o Plano Estadual de Educação
(PEE).
A BNCC se apoia em dois fundamentos pedagógicos: o compromisso com
a educação integral e o foco no desenvolvimento de competências.
Nesse contexto, é necessário que a unidade escolar tenha por base os princípios
da gestão democrática para a efetivação da participação coletiva na construção/
10

reconstrução/execução e avaliação do PPP e sua intencionalidade e a formação dos
sujeitos, subsidiados no desenvolvimento das competências gerais e específicas do
Documento Curricular do Tocantins (DCT/BNCC).
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3 BASE LEGAL
A construção do Projeto Político Pedagógico está legalmente amparada pelo(a):
•

Constituição Federal do Brasil (1988), Seção I, Art. 206, inciso VI.

•

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96, Art. 12.

•

Lei do Sistema Estadual de Educação do Tocantins – Lei 2.139/ 03

setembro 2009.
•

Plano Nacional de Educação - Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

•

Plano Estadual de Educação do Estado do Tocantins - Lei Nº 2.977, de 08

de julho de 2015. Publicada no Diário Oficial nº 4.411.
•

Plano Municipal de Educação – Lei própria de cada município

•

Regimento Escolar do Estado do Tocantins.

•

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo

Decreto 6.094/2007.
•

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

•

Resolução CNE/CEB nº 04, de 2 de outubro de 2009.

•

Parecer CNE/CEB nº 20/2009, de 11 de novembro de 2009.

•

Resolução CNE/CEB nº 5/2009, de 17 de dezembro de 2009.

•

Resolução CEE/CEB nº 01, de 14 de janeiro de 2010.

•

Portaria nº 331, de 5 de abril de 2018.

•

Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 - Institui e

orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito;
•

Resolução 004/2019 de 13 de fevereiro de 2019 – Parágrafo único do

artigo 1º.
•

Lei 11.947/2009 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

•

Portaria Interministerial 1010/2006, de 08 de maio de 2006 - Promoção da

Alimentação Saudável nas Escolas.
•
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Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013.

•

Resolução 04, de 2 de abril de 2015, que altera a redação dos artigos

25 a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). RDC Nº 216/2004 Lei
13.666/2018.
•

Guia Alimentar para a População Brasileira/2015 – Ministério da Saúde.

•

Manuais SEDUC/TO: Manual Técnico para Manipuladores de Alimentos,

Manual para Operacionalização do PNAE-TO, Manual de Instruções para
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar.
•

Portaria nº 649, de 10 de julho de 2018 que institui o Programa de Apoio

ao Novo Ensino Médio e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para
participação;
•

Portaria nº 1.023, de 04 de outubro de 2018 que estabelece diretrizes,

parâmetros e critérios para a realização de avaliação de impacto do Programa
de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e seleção de
novas unidades escolares para o Programa.
•

Portaria nº 1.024, de 04 de outubro de 2018 que define as diretrizes do

apoio financeiro por meio do Programa Dinheiro Direto as escolas participantes
do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio.
•

Sugere-se que tais dispositivos legais estejam sempre à disposição de

todos, em locais de fácil acesso para estudos e consultas.
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4 PRINCÍPIOS DO PPP
4.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA
A gestão democrática está associada ao estabelecimento de mecanismos legais,
institucionais e à organização de ações que garantam a participação efetiva da
comunidade escolar e local no planejamento, na tomada de decisão, na definição do
uso dos recursos, na execução das ações e na realização da avaliação da escola,
promovendo a escuta com os pais, parceiros, servidores, professores e colegiados.

4.2 AUTONOMIA
Entende-se por autonomia a capacidade que a escola tem de elaborar seu
próprio Projeto Político Pedagógico de acordo com a sua realidade, escolher seus
métodos de ensino, conforme o Documento Curricular do Tocantins (DCT), gerir seus
recursos pedagógicos, administrativos e financeiros de forma mais adequada aos fins
educativos, sem ferir os princípios da administração pública: legalidade, moralidade,
eficiência, impessoalidade e publicidade.

4.3 RELAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A COMUNIDADE
A relação escola e comunidade deve ter objetivos claros que oportunize orientações,
participação e envolvimento para dar sentido à presença da família e da comunidade
nas ações desenvolvidas na unidade escolar. Considerar a regularidade de usos dos
espaços educativos, bem como a qualidade e disponibilidade de informações relativas
ao aluno, assim como oportunizar o acesso e a participação efetiva no processo de
elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico.

4.4 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA
O Projeto Político Pedagógico precisa assegurar que a qualidade de ensino deve
estar intimamente relacionada à valorização do profissional do magistério, na defesa
de uma adequada Formação Continuada, visando auxiliar no aperfeiçoamento da
prática pedagógica. É necessário que haja respeito à diversidade humana para melhor
administrar os conflitos no espaço escolar.
Assegurar no Projeto Político Pedagógico das unidades escolares que integram
o Sistema Estadual de Ensino estratégias que visem à melhoria das condições e
formas de trabalho; criação de ações de prevenção e promoção da saúde dos seus
servidores e o clima organizacional.
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4.5 DEMOCRATIZAÇÃO, ACESSO E PERMANÊNCIA COM
SUCESSO DO ESTUDANTE NA ESCOLA
Em conformidade com a legislação, a democratização do ensino dá a todos o
direito de acesso à escola. Portanto, cabe à unidade escolar priorizar em seu PPP as
condições adequadas para a permanência com sucesso do estudante na escola e o
seu desenvolvimento integral. Neste propósito, é fundamental promover a inclusão e
a equidade, desenvolvendo as competências gerais e específicas e as habilidades em
cada componente curricular.

4.6 QUALIDADE DE ENSINO PARA TODAS AS ESCOLAS
A unidade escolar deverá estabelecer diretrizes para a gestão pedagógica, visando
à qualidade do ensino ofertado, definindo procedimentos pedagógicos e a autonomia
financeira prevista no Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada com a
descentralização dos recursos financeiros. Portanto, poderá incluir em seu PPP ações
de formação continuada, de compartilhamento de práticas exitosas nas dimensões da
gestão financeira, pedagógica, administrativa e jurídica, contribuindo para a melhoria
do ensino e as transformações sociais numa perspectiva de educação eficaz para
todos.

4.7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
É o princípio relacionado à qualidade de ensino da unidade escolar que assegura
a aprendizagem voltada para as necessidades e sucesso do aluno em relação às
competências gerais e específicas, os campos de atuação e os objetos de conhecimento.
O desenvolvimento do currículo deve ter foco não apenas na transmissão de conteúdos,
mas no desenvolvimento de competências, compreendidas como a soma de:
•

conhecimentos - igual a saberes;

•

habilidades - capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana;

•

atitudes - força interna necessária para a utilização desses conhecimentos

e habilidades;
•

valores - aptidão para utilizar esses conhecimentos e habilidades com base

em valores universais, como direitos humanos, ética, justiça social e consciência
ambiental.
Conforme Documento Curricular Nacional da Educação Básica
15

Currículo é compreendido como a seleção dos conhecimentos e das práticas
e valores sociais historicamente acumulados, considerados relevantes em
um dado contexto histórico e definidos tendo por base o projeto de sociedade
e de formação humana a que a ele se articula. O espaço de desenvolvimento
do currículo extrapola o espaço de sala de aula ou da escola e inclui espaços
socioculturais, arranjos produtivos locais, potencial esportivos-recreativos da
comunidade, da cidade ou da região. (DCNEB)

O currículo escolar no contexto deste documento está relacionado à qualidade
de ensino, assegurando a aprendizagem voltada para as necessidades e sucesso
do estudante em relação ao desenvolvimento das competências gerais da BNCC e
conforme o Documento Curricular do Estado do Tocantins.
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5 DIMENSÕES DO PPP
5.1 DIMENSÃO PEDAGÓGICA
Descreve o trabalho pedagógico da escola, visando à organização do espaço e
do tempo escolar, do processo de ensino e aprendizagem, do planejamento didático
dos professores, do desempenho dos estudantes na sala de aula, das atividades de
apoio técnico administrativo, das atividades que vinculam escola e comunidade e na
organização curricular.
A dimensão pedagógica abrange as competências e habilidades do DCT/BNCC,
mas também a dimensão do relacionamento professor - aluno, que dentro da proposta
democrática não pode presumir a participação de apenas um grupo de sujeitos, mas
de toda a comunidade escolar.
Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico deve subsidiar a formação
continuada e estratégias da prática pedagógica, sendo pautado em teorias claras e
que os educadores se identifiquem com elas.

5.2 DIMENSÃO ADMINISTRATIVA
Refere-se aos aspectos gerais de organização da Unidade Escolar, liderada pelo
diretor e envolve as relações e decisões da Associação de Apoio à Escola/Conselhos
Escolares - Conselho Educacional Comunitário. Nessa dimensão são abordadas
as concepções de gestão e gerenciamento dos recursos materiais, humanos e
pedagógicos.

5.3 DIMENSÃO FINANCEIRA
A escola trabalha com os recursos previstos e recebidos do Governo Federal,
Estadual, parcerias estabelecidas e captação de recursos, com a autonomia de gerir
a partir das etapas de planejamento, execução, monitoramento, avaliação do impacto
de sua aplicabilidade e prestação de contas à comunidade interna e externa.

5.4 DIMENSÃO JURÍDICA
Possibilita a escola conhecer a legislação vigente e elaborar normas e orientações
internas, proporcionando a aplicação de medidas efetivas e instrumentos que lhes
permitam exercer a autonomia e a efetivação dos princípios da gestão democrática no
processo de ensino e aprendizagem.
17

6 EIXOS PARA ELABORAÇÃO DO PPP
Para a construção/reestruturação do PPP, devem ser considerados três movimentos
básicos denominados de:
•

Ato Situacional - Movimento interno da escola, que possibilita conhecer

avanços, desafios e conflitos verificados por meio de diagnóstico e escuta da
comunidade interna e externa, com vista a definir as prioridades da Unidade
Escolar.
•

Ato Conceitual - Movimento de discussão com o Colegiado quanto a sua

concepção de educação, sociedade, homem, currículo, ensino, aprendizagem e
avaliação, em conformidade com o DCT/BNCC.
•

Ato Operacional – Movimento de tomada de decisões para atingir os

objetivos, metas definidas coletivamente pela Unidade Escolar.
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7 AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS
ATIVIDADES E AÇÕES
A avaliação dever ser um procedimento fundamental para verificar e medir o quanto
avançou e o alcance dos resultados previstos no PPP, identificando: potenciais,
qualidade e quantidade dos resultados pedagógicos, administrativo, financeiro e
jurídico; estabelecer procedimentos e medir a efetividade e os impactos dos programas,
projetos, ações e atividades.
A avaliação sob a perspectiva da unidade escolar envolve:
•

Colaboradores internos e externos;

•

Aspectos formais, estruturais e legais do projeto ou programa;

•

Análise formativa do plano de execução do projeto ou programa;

•

Verificação da implementação, se há consonância e alinhamento entre as

etapas de planejamento, execução e avaliação;
•

Somativa agregando valor na execução do projeto, verificando o andamento

das entregas intermediárias, a finalização para avaliar a efetividade do projeto.
A unidade escolar nesse processo avaliativo deve considerar a:
•

Avaliação de eficiência: medir a relação entre custos empreendidos e

resultados obtidos;
•

Avaliação de eficácia: verificar a relação entre as metas propostas com

dados de custos previstos e com as metas alcançadas e custos executados;
•

Avaliação de efetividade: medir o alcance de transformações desejadas, ou

seja, comparar a situação antes do projeto com a situação após sua implantação,
execução e resultados.
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8 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
8.1 EDUCAÇÃO BÁSICA
Com base no diagnóstico e na escuta da comunidade escolar e local, é hora de
definir o que deve ser trabalhado com vistas a alcançar os objetivos e metas de médio
e curto prazo. A construção dos projetos, ações e atividades deve apoiar no Documento
Curricular do Tocantins - DCT/BNCC para descrever os objetivos de ensino, as
metas de aprendizagem e a forma de avaliação que desenvolva as competências e
habilidades.
Ao realizar a reestruturação curricular, deve ser avaliado o contexto real da unidade
escolar (indígena, campo, quilombola, profissionalizante, integral, educação integral)
sua localização e direcionar prioridades para melhorar a formação integral dos alunos.
Nesse sentido, durante o processo de avaliação e implementação do PPP, ter como
prioridade fortalecer a educação básica e o aprendizado no desenvolvimento dos
alunos. Por isso, o currículo deve:
•

apresentar, além dos princípios da escola, o como ensinar, ou seja, quais

as estratégias metodológicas mais adequadas para o desenvolvimento das
competências gerais e específicas de cada componente curricular;
•

contribuir para a formação integral que considere os fundamentos éticos,

políticos, estéticos e as competências socioemocionais;
•

planejar estratégias que facilitem a compreensão, o entendimento da

realidade no contexto social, político, ambiental e cultural; o protagonismo; a
liberdade para explorar a curiosidade intelectual nas abordagens científicas; a
criação do senso estético, potencializando a valorização e o reconhecimento das
diferentes culturas e suas formas de manifestação;
•

explorar a utilização do conhecimento na linguagem falada, escrita, em

Libras, corporal, tecnológica e artística como forma de expressão pessoal;
conhecimento das tecnologias e suas formas de comunicação; emprego da
comunicação de forma crítica, ética e reflexiva;
•

considerar a análise das novas práticas escolares; as necessidades dos

alunos; o uso das tecnologias no ensino; a organização e definição de padrões
na unidade temática; avaliar o desempenho e estabelecer metas eficazes no
desenvolvimento da escola em cada área de conhecimento para o alcance das
20

mudanças esperadas.
•

O currículo, o planejamento escolar e a avaliação da aprendizagem são

procedimentos que seguem a mesma direção, de forma conjunta, ou seja, o
desenvolvimento de habilidades em cada campo de experiência na perspectiva
de avançar no processo de ensino e aprendizagem.
8.1.1

EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar que perpassa todas as
etapas e níveis de ensino, estando definida nas Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica. É relevante que as Unidades Escolares contemplem
ações no PPP que fortaleçam o atendimento das salas de recursos multifuncionais,
respeitando os princípios de igualdade de oportunidades educacionais e respeito
pelas diferenças e estilo de aprendizagem de cada estudante, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes
com Deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/
Superdotação.
A Resolução nº 004/2019 de 13 de fevereiro de 2019, em seu Art. 8º estabelece
que “As instituições privadas e as redes de ensino municipal e estadual devem
intensificar o processo de inclusão dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular,
garantindo condições de acesso e de permanência com aprendizagem, buscando
prover atendimento com qualidade referenciada”.
As unidades escolares devem se reestruturar com vistas, a novos conceitos,
ou seja, buscar redimensionar ações que de fato oportunizem a todos os alunos
com Deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/
Superdotação, possibilidade de ensino e aprendizagem que permita ampliar e construir
novos conhecimentos, a partir de mecanismos de apoio e ações diferenciadas, como
um espaço acolhedor, metodologias, materiais didáticos pedagógicos e recursos
tecnológicos que ampliem as possibilidades de aprendizagem e interação entre
estudantes, professores e o meio.
Desta forma, é necessário para o aluno, do Atendimento Educacional Especializado
(AEE):
•

Identificação das necessidades educacionais específicas dos estudantes.

•

Interação entre professor da sala regular e do Atendimento Educacional
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Especializado.
•

Sensibilização da escola, família e comunidade quanto ao acolhimento e

convivência no cotidiano escolar e fora dele.
•

Oportunizar formação continuada ao corpo docente em Língua Brasileira

de Sinais (Libras), sistema Braille e demais formações da área.
•

Buscar parcerias (ONG, Órgãos Públicos, Instituições Privadas), entre

outros.
•

Sendo, assim, é primordial o atendimento da Educação Especial para o

desenvolvimento da aprendizagem do aluno incluso.
8.1.2

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

A Educação de Jovens e Adultos assegura gratuitamente aos que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do estudante, seus interesses, condições de vida e
de trabalho, mediante cursos e exames.
A unidade escolar deve utilizar os seguintes procedimentos:
•

viabilizar a mobilização na comunidade interna e externa promovendo a

escuta das necessidades de atendimento, acesso e permanência do estudante
na unidade escolar.
conhecer a legislação e as diretrizes que norteiam a EJA;
•

garantir atendimentos aos estudantes promovidos parcialmente no Exame

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja),
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular a Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
Estabelecer prioridades nas ações, atividades e projetos com foco nos resultados
educacionais, considerando:
•

Participar e envolver dos estudantes nas ações da unidade escolar,

oportunizando o acesso aos espaços educativos (laboratório de informática,
vídeo, biblioteca, entre outros);
•

Prever a complementação de carga horária necessária ao turno noturno

regular e EJA, conforme previsto nas respectivas estruturas curricular.
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•

Buscar parcerias com a comunidade para a promoção de oficinas no

ambiente escolar.
•

A EJA tem finalidades e funções específicas de otimização do tempo para

cada seguimento que deverá:
•

Considerar os conhecimentos e experiências dos jovens e adultos,

vivências cotidianas individuais e coletivas;
•

Elaborar atividades em conformidade com a realidade sociocultural, os

interesses das comunidades indígenas e a perspectiva de presente e futuro;
•

Desenvolver ações que garantam a formação ampla, favorecendo o

desenvolvimento dos jovens e adultos para que possam atuar nas atividades
socioeconômicas e culturais de suas comunidades;
•

Estabelecer ações que promovam a construção do protagonismo e a

sustentabilidade de seus territórios/ comunidade.
No caso da EJA nas unidades prisional, a escola mãe deve observar as
especificidades das turmas na elaboração do PPP com definição de ações, projetos
e atividades que atendam ao processo de ensino e aprendizagem dos internos. As
unidades devem, em seu planejamento, assegurar a participação dos professores e
equipe gestora nas etapas de planejamento, monitoramento e avaliação.
8.1.3

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Considerações a serem observadas em todos os níveis e modalidades da Educação
Escolar Indígena, no Projeto Político Pedagógico em relação:
8.1.3.1 Educação Infantil
É uma etapa educativa e de cuidados que deve ser ofertada, porém, sendo uma
alternativa de cada povo indígena, respeitada a cultura, os saberes e tradições. Para
o povo que optar pela Educação Infantil, deverá ser promovido:
•

Inserir ações que oportunize a participação das famílias, dos anciões,

especialistas nos conhecimentos tradicionais, em todas as fases de implantação
e desenvolvimento da Educação Infantil;
•

Elaborar atividades que desenvolva a fluência do uso da língua materna e

fortalecimento da cultura ou tradições;
•

Estabelecer ações de valorização das práticas de educar e de cuidar de
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cada comunidade indígena como parte fundamental da educação escolar das
crianças de acordo com seus espaços e tempos socioculturais;
•

Indicar, no plano de ação do PPP, os materiais didáticos específicos de apoio

pedagógico, incorporando os aspectos socioculturais indígenas significativos e
contextualizados para a comunidade indígena de pertencimento da criança.
8.1.3.2 Ensino Fundamental
Deve constituir o processo de ensino e aprendizagem, respeitando o tempo e espaço
de formação para a cidadania indígena plena, articulada ao direito de aprender e à
igualdade, devendo garantir nas ações do PPP:
•

Condições favoráveis à construção do bem viver de suas comunidades,

aliando, em sua formação escolar, conhecimentos científicos, conhecimentos
tradicionais e práticas culturais próprias;
•

Acesso aos códigos da leitura e da escrita, aos conhecimentos ligados às

ciências humanas, da natureza, matemáticas, linguagens;
•

Desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas necessárias ao

convívio sociocultural da pessoa indígena com sua comunidade e com outras
sociedades;
•

Alinhamento do processo pedagógico às práticas educativas e às práticas

do cuidar, indissociáveis, visando ao pleno atendimento das necessidades dos
estudantes indígenas em seus diferentes momentos de vida: infância, juventude
e fase adulta.
8.1.3.3 Ensino Médio
Constitui meios de fortalecimento dos laços de pertencimento identitário dos
estudantes com seus grupos sociais de origem, favorecendo a continuidade
sociocultural dos grupos comunitários em seus territórios.
As ações do PPP deverão promover:
•

O protagonismo dos alunos indígenas, ofertando-lhes formação ampla,

que oportunize o desenvolvimento das capacidades de análise, tomada de
decisões, resolução de problemas, flexibilidade para o aprendizado necessário
às interações com o grupo de pertencimento e outras sociedades indígenas e
não indígenas.
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•

Condições necessárias para a construção da formação escolar,

conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais e práticas culturais
próprias de seus grupos étnicos de pertencimento, num processo educativo
dialógico e transformador para o bem viver em sua comunidade.
•

Ações colaborativas, consulta livre, prévia e informada sobre o tipo de

Ensino Médio adequado às diversas comunidades indígenas, realizando
diagnóstico das demandas relativas de cada realidade sociocultural indígena.
•

O uso de suas línguas, que constitui importante estratégia pedagógica

para a valorização e promoção da diversidade sociolinguística brasileira.
8.1.3.4 Educação Especial
Modalidade de ensino transversal que visa assegurar aos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação, o
desenvolvimento das suas potencialidades socioeducacionais em todas as etapas e
modalidades da Educação Básica nas escolas indígenas.
Para esta oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE), os sistemas de
ensino deverão:
•

Realizar diagnósticos da demanda por Educação Especial nas comunidades

indígenas, visando criar uma política nacional de atendimento aos estudantes
indígenas que necessitem de Atendimento Educacional Especializado.
•

Estabelecer ações que assegurem a acessibilidade aos estudantes

indígenas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades e superdotação;
•

Estabelecer ações que assegure o acesso aos conteúdos garantindo a

utilização de linguagens e códigos aplicáveis através do sistema Braille e da
Língua Brasileira de Sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa
e da língua indígena;
•

Realizar ações de pesquisa que desenvolvam estudos para identificar e

aprimorar a Língua Brasileira de Sinais e outros sistemas de comunicação entre
pessoas surdas indígenas em suas respectivas comunidades;
•

Viabilizar parcerias para assessoramento técnico especializado e apoio

da equipe da Unidade Escolar Indígena.
•

Realizar ações que assegure a igualdade de condições para o acesso, a
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permanência e a conclusão com sucesso dos alunos.
8.1.3.5 Currículo
Os saberes e práticas indígenas devem ancorar outros conhecimentos. Deve
pautar-se em questões que vão além do papel do professor, sendo necessário dar
importância à organização estrutural da escola dentro das comunidades indígenas.
•

As práticas pedagógicas de ensino devem ser adequadas ao cotidiano dos

alunos indígenas, e os conteúdos a serem trabalhados deverão ser abordados
em todos os níveis e modalidades de ensino.
•

Deve dar a relevância a seus costumes, sua cultura e, sobretudo, de sua

identidade social. Os saberes e práticas indígenas devem ancorar o acesso a
outros conhecimentos, de modo a valorizar os modos próprios de conhecimento,
investigar e sistematizar de cada povo indígena, valorizando a oralidade e a
história indígena.
•

A organização do currículo deverá ser elaborada a partir do contexto

socioeconômico e cultural da comunidade escolar respeitando a formação
intelectual e o contexto em que os alunos estão inseridos.
•

O currículo deverá desenvolver nos alunos o senso crítico e a capacidade

de criar estratégias de defesa das comunidades indígenas e fortalecer sua
identidade sociocultural.
•

A língua materna deverá ser a primeira língua “língua de instrução” para

preservação da identidade cultural dos povos indígenas para a manutenção de
suas crenças, valores e costumes.
•

Priorizar ações, projetos que nortearão a construção de conteúdos que

valorizem as diferenças culturais e mudanças históricas que contemplem:
experiências, diferenças culturais, visões de mundo e sociedade, aspectos
geográficos, situações de seus territórios, os conflitos de demarcação das terras
indígenas, as questões ambientais, conhecimentos sobre plantas medicinais,
animais silvestres e outros.
8.1.3.6 Educação Profissional e Tecnológica
Poderá ser realizada de modo interinstitucional em parceria e convênio firmado pela
Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) com as instituições
de Educação Profissional e Tecnológica; Institutos Federais de Educação, Ciência e
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Tecnologia; Instituições de Ensino Superior e outras instituições de ensino e pesquisa,
bem como com organizações indígenas e indigenistas, de acordo com a realidade
de cada comunidade, sendo ofertada, preferencialmente, nas terras indígenas que
deverá:
•

Articular os princípios da formação, da sustentabilidade socioambiental,

respeito à diversidade dos alunos;
•

Considerar as formas de organização das sociedades indígenas e suas

diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais;
•

Elaborar ações que contribuam para a construção da gestão territorial

autônoma, a elaboração de projetos, o desenvolvimento sustentável e a produção
de alternativas para as comunidades indígenas;
•

Proporcionar aos estudantes indígenas oportunidades de atuação em

diferentes áreas do trabalho técnico, necessárias ao desenvolvimento de suas
comunidades, como as da tecnologia da informação, saúde, gestão territorial e
ambiental, magistério e outras.
8.1.4

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

O mundo digital tornou-se uma realidade intrínseca, obtendo um papel de
destaque e importância na sociedade contemporânea. As Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs) ganham notoriedade nos diversos segmentos sociais e
profissionais, desta forma, a inclusão digital se torna indispensável para o bom
exercício da cidadania e qualificação para o mundo do trabalho.
Considerando o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE), nas
competências 4 e 5 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a meta 23 do
Plano Estadual de Educação do Tocantins (PEE) - Lei 2.977/2015, faz-se necessário
a inclusão de ações no Projeto Político Pedagógico (PPP) voltadas para o uso das
Tecnologias em todas as Unidades Escolares.
Nesse sentido, faz-se necessário a formação continuada de professores,
gestores, coordenadores e estudantes quanto à utilização pedagógica dos recursos
tecnológicos em prol de uma educação inovadora e contextualizada com a sociedade
contemporânea.
Assegurar no PPP ações voltadas para a utilização de metodologias ativas com o
uso de recursos tecnológicos digitais disponíveis nas escolas como meio facilitador
da aprendizagem criativa. Para isso é necessário adotar estratégias pedagógicas
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diferenciadas, tais como:
•

Executar as atividades do Programa de Inovação Educação Conectada;

•

Participar e promover a formação continuada dos profissionais da

educação nas oficinas e cursos pedagógicos, na modalidade presencial e
semipresencial através dos Recursos Educacionais Digitais (REDs) (Plataformas
Virtuais, Softwares, Aplicativos, Games, Vídeos, Portais Educacionais, etc.) e
metodologias ativas;
•

Propiciar a inclusão digital e social dos alunos, oportunizando melhores

condições para o acesso ao mercado de trabalho com o fortalecimento do uso
das TICs;
•

Fomentar a participação dos alunos em clubes de aprendizagem criativa,

propiciando a inclusão digital e social focados em robótica educacional, jogos
digitais, programação e produção audiovisual, contribuindo para o protagonismo
juvenil.
•

Mobilizar recursos tecnológicos como forma de registro, pesquisa e criação

artística;
•

Realizar feiras, seminários e oficinas sobre tecnologias digitais

educacionais;
•

Fomentar a participação do corpo discente e docente em concursos,

olimpíadas e maratonas tecnológicas;
•

Realizar intercâmbio entre unidades escolares e entidades de ensino

superior para compartilhamento de experiências.
As ações contribuirão para o desenvolvimento de práticas inovadoras no uso das
tecnologias educacionais e o fortalecimento do trabalho pedagógico desenvolvido
pela equipe escolar, ampliando a visão sobre o uso das tecnologias.
8.1.5

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

As ações de educação alimentar e nutricional no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar são de responsabilidade do ente público educacional, por meio de
práticas alimentares saudáveis e da oferta de refeições que atendam às necessidades
nutricionais dos estudantes durante o período letivo, visando ao desenvolvimento
biopsicossocial, à aprendizagem e ao rendimento escolar.
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O programa de alimentação executado na escola deve ser considerado instrumento
pedagógico, não só porque fornece uma parte dos nutrientes que o aluno necessita
diariamente, mas por se constituir em um espaço educativo contribuindo para a
produção de conhecimentos e para o desenvolvimento de práticas educativas
contínuas e concretas. Para tanto, deve-se implementar ações de Educação Alimentar e
Nutricional no ambiente escolar, contextualizadas com as atividades de operacionalização do
programa de alimentação, em interface com o currículo:
•

Teste de aceitabilidade - organização, tabulação, estatística, aplicação,

resultados, divulgação e intervenção.
•

Investigação do índice de adesão ao programa de alimentação -

organização, investigação, resultados, divulgação e intervenção.
•

Horta e meio ambiente escolar - projeto/ação que estimula os alunos

a refletirem sua relação com o ambiente em que vivem na construção de
princípios de responsabilidade e comprometimento com a natureza, o ambiente
escolar, a sustentabilidade do planeta, o aproveitamento seguro dos alimentos,
a preservação da água, a reciclagem de produtos diversos e a importância do
consumo de produtos sem contaminação.
•

Momento das refeições - organização, observação, investigação,

resultados e intervenção.
•

Agricultura familiar - planejar a aquisição de 20% da agricultura familiar,

realizar o cadastro no Programa Compra Direta da Agricultura Familiar em
parceria com o Ruraltins, valorizando a qualidade da alimentação.
•

Formação de boas práticas de manipulação de alimentos para

os manipuladores - higiene pessoal e do ambiente de trabalho, higiene dos
utensílios, dos equipamentos e dos alimentos.
•

Semana da alimentação escolar/dia mundial da alimentação/dia

nacional da alimentação escolar - trabalhar o PNAE nos seus pontos de
avanços e desafios detectados pela escola e em consonância com suas diretrizes
e os indicadores acima descritos.
8.1.6

FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO

A escola é um espaço de formação que oportuniza a realização de momentos
de aprimoramento profissional, proporcionando socialização e reflexão da prática
pedagógica em sala de aula. Neste sentido, é fundamental que envolva os professores
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e demais servidores nas formações continuadas de todas as etapas e modalidades da
educação básica ofertadas pela unidade escolar.
A unidade escolar deverá elaborar projetos/ações que promovam estudos
individuais ou coletivos, observando cuidadosamente os segmentos, as necessidades
temáticas, os programas e as políticas de formação, o currículo, as avaliações, entre
outros contextos de formação, tendo como instrumentos norteadores as diretrizes da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes.
Tendo em vista que a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes está
implementando a Política Estadual de Formação Continuada dos Profissionais da
Educação, ressaltamos a necessidade de a escola planejar suas ações de formação
e informar a DRE.
A DRE deve acrescentar as temáticas e a carga horária à sua proposta de formação,
e informar à Seduc via extrato de projeto no sítio www.seduc.to.gov.br de forma que,
todas as formações realizadas pela escola somem à carga horária total dos programas
e atendam aos parâmetros da referida política, com planejamento, aplicação dos
instrumentos de monitoramento e avaliação, bem como a certificação da formação.
Ratificamos a importância da formação continuada contemplada no PPP e em
conformidade com a Política, de forma que contribua significativamente nos processos
pedagógicos desenvolvidos na escola.
8.1.7

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Avaliação é um processo natural que deve acontecer na unidade escolar para que
o professor tenha uma noção dos conteúdos, conceitos e procedimentos, ou seja, o
objeto de conhecimento assimilado pelos alunos, bem como saber se as metodologias
de ensino adotadas surtiram efeitos na aprendizagem dos estudantes.
Nessa perspectiva, o planejamento coletivo e semanal deve demonstrar bons
resultados, proporcionando a interdisciplinaridade e a identificação de habilidades
comuns entre os componentes curriculares e possibilitando que a organização
e atuação dos professores, junto aos estudantes, sejam sistematizadas, com
atividades e projetos congruentes que contribuirão para o cumprimento do currículo e
desenvolvimento pleno das habilidades propostas.
Ao planejar, deve-se considerar a estrutura do plano anual apresentada nas diretrizes
curriculares da Seduc, bem como relacionar as habilidades a serem desenvolvidas a
cada bimestre com os descritores das avaliações externas aplicadas por meio do
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Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Tocantins (Saeto) e Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os resultados dessas avaliações devem ser
utilizados como insumos para o planejamento, replanejamento e monitoramento da
aprendizagem dos estudantes.
A avaliação da aprendizagem tem por finalidade diagnosticar os avanços e
dificuldades apresentadas pelos estudantes no desenvolvimento das habilidades e
competências, resultantes do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando
a intervenção em prol de um melhor desempenho educacional, considerando o
replanejamento de ações no PPP; as estratégias e ferramentas utilizadas em sala de
aula; a efetivação do planejamento do professor; priorizando aspectos qualitativos e
quantitativos.
Avaliação diagnóstica contribui para a promoção da aprendizagem por meio de
análise e adequação entre o programa de ensino e os conhecimentos dos estudantes.
Deve ser inserida no planejamento da unidade escolar realizada no início, meio e fim
das atividades letivas com o objetivo de:
•

início - observar quais as habilidades não foram desenvolvidas pelos

estudantes para subsidiar o planejamento do professor.
•

meio - monitorar a aprendizagem dos estudantes, bem como verificar

se as metodologias utilizadas foram suficientes para o desenvolvimento das
habilidades propostas e realizar o replanejamento.
•

final - analisar o desenvolvimento das habilidades propostas no

planejamento anual de forma a proporcionar novas metodologias, projetos,
estratégias e metas do ensino aprendizagem.
Avaliação processual – No âmbito das avaliações processuais/bimestrais, o docente
deve atentar-se ao objeto de conhecimento: conceituais, procedimentais e atitudinais,
levando em consideração que as habilidades a serem desenvolvidas podem ser
classificadas em objetivas ou subjetivas.
Habilidades Subjetivas - São conhecimentos individuais que podem variar de
estudante para estudante, em geral, não podem ser avaliadas de forma objetiva, ou
seja, a partir de uma avaliação padronizada.
Habilidades Objetivas - São conhecimentos comuns entre estudantes e podem ser
apreendidos a partir de avaliações padronizadas, devido a reprodutibilidade, isto é, à
capacidade de demonstração e confirmação independentes.
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Avaliação formativa - promove a aprendizagem por meio de feedback ágeis, úteis e
específicos para que o estudante compreenda o que pode fazer para aprender.
A BNCC detalha as aprendizagens essenciais e serem garantidas em cada etapa
da Educação Básica sendo que na Educação Infantil, são definidos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos por faixa etária, a fim
de que sejam garantidos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todas as
crianças dessa etapa.
No Ensino Fundamental, são definidas habilidades que devem ser desenvolvidas
a cada ano (ou bloco de anos) pelos alunos, para garantir o desenvolvimento, ao
longo de toda a etapa, de competências específicas de área e componente. Essas
competências específicas, por sua vez, explicitam como as dez competências gerais
se expressam nas áreas e nos componentes da etapa.
E no Ensino Médio também são definidas as habilidades que devem ser
desenvolvidas ao longo de toda a etapa. Assim, espera-se que cada professor possa
afirmar que as aprendizagens essenciais previstas foram garantidas a seus estudantes.
Mas isso só pode ser feito a partir de um conjunto de evidências demonstradas por
esses estudantes.
A coerência metodológica sobre a qual se fala é, justamente, a coerência necessária
entre as estratégias metodológicas utilizadas nas situações de aprendizagem e
aquelas propostas nas situações de avaliação formativa (seja uma avaliação de
processo, seja uma avaliação de resultados), assumindo a avaliação como inerente
ao processo de ensino e aprendizagem. Significa, então, oferecer ao aluno inúmeras
oportunidades para aprender e demonstrar suas aprendizagens (habilidades,
conhecimentos, valores e atitudes), de modo a acompanhar esse processo e, sempre
que necessário, reorientar as práticas pedagógicas (inclusive propondo ações
de recuperação paralela) para garantir essas aprendizagens.
Deste modo, é preciso uma adaptação no formato avaliativo, que atenda aos
fundamentos pedagógicos com foco no desenvolvimento de competências e no
compromisso com a educação integral, utilizando diversas estratégias e formas de
avaliação dos procedimentos realizados pelos estudantes.
A unidade escolar deve estabelecer sistemática de registro para assegurar a
verificação dos avanços no processo de ensino e aprendizagem. Deste modo, realizar
o monitoramento do ensino e aprendizagem; acompanhar o planejamento coletivo;
alinhar as avaliações internas às externas; identificar as habilidades e competências
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não desenvolvidas pelos estudantes de forma individual e coletiva. Deve garantir, no
planejamento coletivo semanal, a autoavaliação e propor novas ações e metodologias
que contribuam para o aprimoramento das práticas pedagógicas.
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9 SOBRE A ELABORAÇÃO/ (RE)ELABORAÇÃO
DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OU ESCOLA
QUE ATENDA A ETAPA
Os princípios, direitos e orientações contextualizam-se para a implantação da
BNCC e do Currículo do Território do Tocantins, na Etapa Educação Infantil, de acordo
suas especificidades.
Sobre a Educação Infantil, é importante lembrar o que expressam as Diretrizes
Curriculares Nacionais sobre os Princípios Éticos, Políticos e Estéticos:
PRINCÍPIOS ÉTICOS de valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
De acordo com Zilma de Oliveira (2018), eles lembram a importância de:
APOIAR a conquista de autonomia pelas crianças e pelos estudantes, desde as
crianças escolherem brincadeiras, materiais e atividades, para realizar cuidados
pessoais diários a participarem das atividades da escola;
FORTALECER a autoestima e os vínculos afetivos, combatendo preconceitos
relativos ao pertencimento étnico-racial, de homens e mulheres, classe social, religião,
bem como qualquer forma de violência;
ESTIMULAR o respeito a todas as formas de vida, incluindo a integridade de cada
ser humano e a preservação da flora, da fauna e dos recursos naturais;
ENFATIZAR valores como a liberdade, a igualdade de direitos de todas as pessoas
e entre homens e mulheres, assim como a solidariedade com indivíduos de grupos
sociais vulneráveis.
PRINCÍPIOS POLÍTICOS que asseguram à criança, desde o nascimento, os
direitos de cidadania, o exercício da crítica e o respeito à ordem democrática.
Para concretizar esses princípios políticos, a Instituição de Educação Infantil e
escolas que atendem à etapa precisam:
PROMOVER a participação crítica das crianças em relação ao cotidiano da unidade
e a fatos ocorridos na comunidade que chamem sua atenção.
POSSIBILITAR a expressão de seus sentimentos, desejos, ideias, questionamentos.
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GARANTIR uma experiência bem-sucedida de aprendizagem para todas as
crianças.
PRINCÍPIOS ESTÉTICOS de valorização da sensibilidade, da criatividade e da
ludicidade da criança, assim como da diversidade de manifestações artísticas e
culturais.
Em relação a esses princípios, o trabalho pedagógico na Instituição de Educação
Infantil e na Escola deve:
VALORIZAR o ato criador de cada criança e a construção de respostas singulares
em experiências diversificadas. Valorizar as expressões das crianças e dos estudantes
e as experiências diversas delas, na perspectiva de fortalecer a ideia de pertencimento
e, sobretudo, de ampliar os conhecimentos.
POSSIBILITAR que todas as crianças e todos os estudantes se apropriem de
diferentes linguagens e tenham disponíveis materiais para se expressar.
A construção do PPP remete a repensar o papel da educação infantil na sociedade
que se pretende formar, nas bases teóricas e legais que orientam e sustentam a
concepção de educação que a instituição pretende implementar e como materializar
isto no currículo, nos projetos e ações da instituição e das crianças. Para isto, o tempo,
os espaços e o trabalho educativo precisa ser repensado, bem como a ampliação
a concepção de que o aprendizado só ocorre na sala de aula com um professor
ensinando, para conceber a criança como sujeito que aprende nas interações com as
outras crianças, com os adultos, em todos os espaços internos e externos à escola.
Portanto, é necessário valorizar todo e qualquer espaço da instituição: interno ou ao ar
livre, assim como os espaços extramuros. Tudo é, potencialmente, território educativo,
portanto, sujeito a acolher a intencionalidade pedagógica.
O projeto político pedagógico é um documento que possibilita a autonomia da
instituição e, portanto, pode apresentar diferentes estruturas e elementos, considerando
o currículo vigente. Segue uma sugestão de estrutura sobre a elaboração/ (RE)
elaboração do projeto político pedagógico para instituição de educação infantil ou
escola que atenda a etapa:
•

Contextualização histórica e caracterização da escola

•

Informações que fortalecem a identidade da instituição

•

Diagnóstico de indicadores educacionais
Relação dos indicadores educacionais da escola. Ex.: demanda de
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crianças no território municipal e na comunidade, matrícula de crianças,
fluxo, professores e equipe com formação adequada, espaços da instituição,
entre outros.
•

Missão, visão e princípios da escola

•

Por que a instituição existe? (missão), o que quer ser? (visão) e o que

norteia as decisões? (princípios)
Pautados no desenvolvimento de um projeto em torno de discussões
democráticas e coletivas, tornando o processo de implementação
significativo para as crianças, para suas famílias e para seus profissionais.
Relembrar os princípios descritos nas DCNEI e definir que objetivos buscar
para oportunizar espaços de desenvolvimento para todas as crianças,
percebendo-as em sua singularidade, na perspectiva da sua formação
integral.
•

Fundamentação teórica e bases legais
Referência teórica que orienta a implementação de um trabalho
educativo, baseado na pedagogia, na qual os adultos tenham o papel
fundamental de escuta e reconhecimento das múltiplas potencialidades e
das “cem linguagens” de cada criança, capaz de conceber a premissa de
oportunizar tempo, espaço, materiais, contextos educativos, que favoreçam
a participação e o papel de sujeito ativo das crianças. Dispositivos legais
e normativos que respaldam a atuação da instituição na sua comunidade/
território.

•

Plano de ação
Quais são os projetos institucionais a serem realizados, atividades,
eventos pedagógicos e sua relação com os direitos de aprendizagem,
quais as formas de acompanhamento, avaliação do plano de ação, prazos
e responsáveis pela execução de cada ação.

Assim, a gestão da instituição de educação Infantil ou escola que atenda à etapa,
necessita de total sintonia e articulação com a Secretaria Municipal de Educação
(Semed), a comunidade escolar para, em conformidade com os documentos
normativos vigentes, elaborar ou reelaborar o PPP que contemple uma instituição
viva, real, acolhedora, que conceba a criança na sua singularidade.
Nesse sentido, observando o que compete à Semed e à instituição e refletir sobre
os seus processos: o que fazem? Como fazem? O que precisam aprimorar?
O papel da gestão é essencial nesse processo de articulação, promoção da autonomia
e garantia da efetividade dos princípios da gestão democrática. A elaboração ou (re)
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elaboração do PPP é uma ação obrigatória diante da aprovação da BNCC e do DCT.
Este deve orientar o trabalho da instituição, em consonância com os princípios teóricos
e legais que regem a Educação Infantil e assim definir a identidade e as diretrizes que
serão implementadas na Instituição de Educação Infantil ou escola que a atenda, com
vistas a instituir e materializar o novo currículo e refletir a vida e a realidade da própria
instituição, na perspectiva da formação integral das crianças.
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10 ESTRUTURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO
Capa - Identificação do Projeto e Unidade Escolar (UE)
Contracapa - Expediente institucional
Sumário
1. Apresentação
•

O que é o PPP?

•

A quem pertence e se destina?

•

Período de duração?

•

Processo de construção?

•

Objetivos e metas, missão, valores entre outros

2. Breve histórico da unidade escolar
•

Caracterização da escola – Lei de criação, funcionamento, perfil do corpo

docente/discente, ensino, aprendizagem e avaliação (critérios avaliativos e
pontuações).
•

Apresentar concepção filosófica e pedagógica da escola, sua identidade

e função social, o que a diferencia das demais; níveis de escolaridade de cada
profissional lotado na escola, níveis e modalidades de ensino.
•

Caracterização da comunidade - socioeconômico, político, cultural e

educacional.
3. Diagnóstico
•

consiste em promover escuta da comunidade (colegiados, pais, alunos,

servidores, parceiros) e analisar a realidade da escola em suas dimensões
pedagógica, administrativa, jurídica e financeira.
4. Dados de Aprendizagem
•

Contempla indicadores de acesso (matrícula, indicadores de fluxo;

indicadores internos e externos, análise e descrição da aprendizagem da turma).
•
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Identificar pontos fortes e dificuldades e definir prioridades pedagógica,

administrativa e financeira, índice de aprovação, reprovação e distorção idadesérie.
5. Missão, Visão e Princípios
•

direciona e dá forma ao futuro da escola, mostrando onde ela está e

assinala para onde quer chegar.
•

Permite que todos os esforços que a escola realiza em qualquer área –

administrativa, pedagógica, de apoio ao aluno, de gestão, relação com os pais e
comunidade, de infraestrutura, tenha unidade e sejam coerentes com o objetivo
de alcançar um desempenho superior.
•

Contempla elementos como propostos da instituição de ensino (missão);

o que a comunidade escolar quer conquistar (visão); e quais os valores que
norteiam a sua atuação (princípios).
6. Metas
•

definem os resultados que devem ser atingidos para que os objetivos

estratégicos possam ser alcançados.
•

Consiste na definição e descrição dos projetos, ações e atividades a serem

executadas para alcançar os objetivos e metas definidas.
7. Monitoramento e Avaliação
•

acompanhamento sistemático e contínuo do processo de desenvolvimento

das ações, averiguando se atendem aos objetivos propostos.
8. Anexos
•

consiste na sistemática de registro para: planejamento da equipe gestora;

Projetos específicos desenvolvidos pela UE; evidências (relatórios, fotografias,
escuta, ajuda memória, atas); calendário escolar específico e diferenciado,
conforme as festividades culturais da comunidade; entre outros.
9. Referências
•

Contempla fundamentação teórico que subsidiou na implementação do

PPP da unidade escolar.
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Projeto/ação/atividade

Início

Término

Responsável
Custeio

Capital

Custo

Responsável/ Líder:

Metas:

Objetivo:

Fonte

Resultado esperado

Educação Infantil (2018).

e apoio: Indicadores Nacionais de Qualidade da Educação Infantil (2004) e Parâmetros Nacionais de Qualidade da

Realizar o diagnóstico inicial para se estabelecer metas em relação à oferta. Sugestão de material para estudo

Nº

DIMENSÃO PEDAGÓGICA
EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL

alcançado

Resultado
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Projeto/ação/atividade

Início

Término

Responsável
Custeio

Custo
Capital

Fonte

Resultado
esperado

alcançado

Resultado

EJA 1º Segmento e Educação Especial.

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ensino Religioso) e Alfabetização de Adultos,

estudante nas áreas de conhecimento e componentes curriculares (Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas

Realizar o diagnóstico inicial para e estabelecer metas mensuráveis ou não que propiciarão o desenvolvimento integral do

Nº

Responsável/ Líder:

Metas:

Objetivo:

EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS INICIAIS

DIMENSÃO PEDAGÓGICA
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Projeto/ação/atividade

Início

Término

Responsável
Custeio

Custo
Capital

Fonte

Resultado esperado

alcançado

Resultado

EJA 2º Segmento e Educação Especial.

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ensino Religioso) e Alfabetização de Adultos,

estudante nas áreas de conhecimento e componentes curriculares (Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas

Realizar o diagnóstico inicial para e estabelecer metas mensuráveis ou não que propiciarão o desenvolvimento integral do

Nº

Responsável/ Líder:

Metas:

Objetivo:

EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS

DIMENSÃO PEDAGÓGICA
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Projeto/ação/atividade

Início

Término

Responsável
Custeio

Capital

Custo

Fonte

Resultado
esperado

alcançado

Resultado

EJA 3º Segmento e Educação Especial.

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ensino Religioso) e Alfabetização de Adultos,

estudante nas áreas de conhecimento e componentes curriculares (Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas

Realizar o diagnóstico inicial para e estabelecer metas mensuráveis ou não que propiciarão o desenvolvimento integral do

Nº

Responsável/ Líder:

Metas:

Objetivo:

EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO MÉDIO

DIMENSÃO PEDAGÓGICA
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Início

Término

Responsável
Custeio

Capital

Custo
Fonte

Resultado
esperado

alcançado

Resultado

(Ampliação, manutenção, despesas correntes)

lideranças estudantis, Acesso, Permanência, Aprovação, Aprovação, Distorção idade/ano e idade/série e Recursos financeiros

de ensino e aprendizagem envolvendo (Recursos Humanos, Patrimônio material e imaterial, Colegiados (AAE/CE, Grêmio Estudantil/

Realizar diagnóstico e estabelecer metas administrativa e financeira mensuráveis ou não com foco no desenvolvimento do processo

Descrição - Projeto/ação/atividade

Responsável/ Líder:

Metas:

Objetivo:

DIMENSÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
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Projeto/ação/atividade

Início

Término

Responsável
Custeio

Custo
Capital

Fonte

Resultado
esperado

alcançado

Resultado

carga horária e os dias letivos.

Protagonismo Juvenil). Estabeleça iniciativas internas envolvendo a equipe da unidade escolar ou parceiros externos, sem alterar a

pedagógica, administrativa e financeiro (Equipe Administrativa, Professores, AAE /CE, Equipe Gestora e Liderança Estudantil/

Realizar diagnóstico fazendo uso da escuta e autoavaliação em relação às necessidades de obter resultados nas dimensões

Nº

Responsável/ Líder:

Metas:

Objetivo:

FORMAÇÃO
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Projeto/ação/atividade

Início

Término

Responsável
Custeio

Capital

Custo
Fonte
esperado

Resultado

alcançado

Resultado

servidores e alunos) e a periodicidade de manutenção e funcionamento da unidade escola.

metas e estratégias internas em relação ao funcionamento da escola considerar: atos de funcionamento, registros (professores,

Realizar diagnóstico dos conhecimentos necessários da legislação vigentes considerando as estratégias do PEE e estabelecer

Nº

Responsável/ Líder:

Metas:

Objetivo:

DIMENSÃO JURIDICA - LEGISLAÇÃO VIRGENTE
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ANEXO I
Escuta da comunidade interna e externa para implementação do PPP
Técnica Deixe claro
Detalhamento da atividade
►► Orientar a equipe da DRE de como proceder na orientação da equipe gestora na
mobilização e realização da escuta da comunidade interna e externa, considerando
algumas estratégias como:
• Comunidade local – sugestão - Pesquisa do entorno
•

Levantamento dos espaços, equipamentos públicos e rede de apoio e

proteção;
•

Pesquisa sobre a história do bairro e patrono da escola;

•

Visitas e entrevistasregulares à comunidade local e diálogo com

avizinhança.
• Famílias – sugestão - Formulário impresso/Sugestões de perguntas
•

O que pode ser melhorado na escola?

•

Quais os projetos que mais gostam?

•

Quais entraves à participação no cotidiano da instituição?

• Alunos- sugestão - Ferramenta Google Docs/ Sugestões de perguntas
•

O que mais gostam na escola?

•

Quais as sugestões para melhorar as aulas, espaços e convivência?

•

O que mais incomoda na comunidade?

•

O que mais incomoda na escola?

• Equipe da unidade escolar - uso de registros/atas/ajuda memória
•

Reuniões de planejamento coletivo/organização;

•

Priorizar os estudos da BNCC;

•

Otimização do tempo e espaços escolares;

•

Alinhamento com a BNCC;
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•

Reuniões de equipe;

•

Demandas dos docentes;

•

Forças e fraquezas da escola.

• Como fazer e dar visibilidade ao processo?
•

Mobilizar a comunidade interna e externa;

•

Reunir em pequenos grupos com a mediação do diretor;

•

Encontros formativos com as famílias;

•

Rodas de conversa com os alunos;

•

Debates com a equipe;

•

Divulgação em redes sociais (blogs. Sites) sobre os movimentos gerados;

•

Murais e painéis com informes sobre os resultados.

• Desdobramentos dos resultados- fechamento do diagnóstico.
•

Estudantes- Assembleiascom representantes de classe e alunos

protagonistas;
•

Famílias- Reuniões pedagógicas e com membros da Associação de Apoio

à escola/Conselhos Escolares.
• Como a escuta aparece no PPP?
►► Orientar que os registros devem ser sistematizados conforme a estratégia
utilizada para compor o texto e auxiliar no planejamento das ações da unidade escolar
os instrumentos e registros;
►► Os registros referentes à escuta serão organizados como ANEXOS;
•

Ajuda memória das assembleias e reuniões escolares;

•

Registros dos combinados escolares (normas internas construídas

coletivamente, mecanismo de participação na escola);
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•

Atas;

•

Relatórios acompanhados freqüência;

•

Fotografias.

53

