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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO DO INEP 

MUNICIPIO                                                                                                                                       DRE  ANO  

ITEM  Muito 
fraca 0% 

Regular 
50% 

Bom 
75% 

Muito 
bom 
100% 

1-Estruturação do Projeto Político Pedagógico      

Capa 

Identificação: Título (P.P.P.) Nome da Escola, DRE, município, logomarca (se tiver) ano de vigência.      

Contracapa 

Expediente institucional     

Período de implementação     

Sumário 

Indicar de forma resumida os principais aspectos do PPP com a indicação das páginas.     

2-Apresentação  

O que é o PPP?      

A quem pertence e se destina? Período de duração.     

Processo de construção     

Objetivos e metas     
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Missão, valores entre outros elementos     

3-Breve histórico da unidade escolar  

Caracterização da escola – Lei de criação, funcionamento, perfil do corpo docente/discente, ensino, 
aprendizagem.  

    

Processo de avaliação - dar ênfase aos critérios avaliativos, fazer referências ( Conceitual, Procedimental e 
Atitudinal). 

    

Currículo – diretrizes curriculares, BNCC / DCTO     

Concepção filosófica e pedagógica da escola, sua identidade e função social.      

Níveis de escolaridade de cada profissional lotado na escola, níveis e modalidades de ensino.     

Caracterização da comunidade - socioeconômico, político, cultural e educacional.     

4- Diagnóstico  

Promover escuta da comunidade de forma sistematizada com os colegiados, pais, estudantes, professores 
servidores e parceiros. 
 

    

Analisar a realidade da escola em suas dimensões pedagógica, administrativa, jurídica e financeira.     

Escuta ativa dos estudantes e servidores para implementação das ações, projetos e ações para o novo 
tempo resultado da pandemia. 

    

5- Dados da Aprendizagem  

Contemplar indicadores de acesso apresentando matrícula, indicadores de fluxo; indicadores internos e 
externos, análise e descrição da aprendizagem da turma. 

    

Identifica pontos fortes e dificuldades e define prioridades pedagógica, administrativa e financeira,      
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 Indica índice de aprovação, reprovação e distorção idade- série.     

6. Missão, Visão e Princípios 

Direciona a perspectiva de futuro da escola, mostrando onde ela está e assinala para onde quer chegar.     

Permite que os esforços pedagógico, administrativo e financeiro que garante apoio ao estudante, a 
gestãodas relações com os pais/ responsáveis, comunidade interna e externa, a infraestrutura e/outros 
tenha unidade e coerência com o objetivo esperado e alcançado. 

    

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. 

    

7- Metas 

Define os resultados que devem ser atingidos para que os objetivos estratégicos possam ser alcançados 
considerando o período de pandemia e pós pandemia . 
 

    

Apresenta na definição e descrição dos projetos, ações e atividades a serem executadas para alcançar os 
objetivos e metas definidas pelo colegiado da instituição  
 

    

8-Monitoramento e Avaliação 

Descreve de forma clara e objetiva como acontecerá o acompanhamento sistemático e contínuo do 
processo de desenvolvimento das ações. 

    

 Descreve a periodicidade de monitoramento averiguação de atendimento dos objetivos propostos.     

  Muito fraca Regular Bom Muito 
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0% 50% 75% bom100% 

Plano de ação  

Dimensão pedagógica      

Descreve objetivos de aprendizagem, metas e responsável pela dimensão.      

Sistematiza projetos/ ações /atividade planejadas, realizadas e replanejadas considerando período de 

pandemia e pós pandemia para as aulas não presenciais e presenciais.  

    

Realiza diagnostico inicial e continuo para estabelecer prioridades pedagógicas por área /componente 

curricular para cada modalidade e nível de ensino. 

    

Descreve nos projetos aspectos cognitivos, competências da BNCC e outros aspectos do cotidiano 

escolar. 

    

Descreve na avaliação diagnóstica nas etapas: início observar as habilidades para subsidiar o plano dos 
professor, meio monitorar a aprendizagem observando as metodologias utilizadas no período e pós 
pandemia e fim  analisar os avanços para estabelecer novas estratégias  para o ano sequente .  

    

Descreve o processo avaliativo considerando a avaliação processual visando atentar ao objeto de 
conhecimento: conceituais, procedimentais e atitudinais. 

    

Considerar as habilidades subjetivas, ou seja, conhecimentos individuais e as objetivas que são 
conhecimentos comuns entre estudantes.  

    

Descreve em relação a avaliação formativa durantes e pós pandemia  por meio de feedback  formativos  

e específicos para o estudante. 

    

Descreve nos projetos, ações, atividade planos /roteiro de estudo.      

Avalia o atendimento dos estudantes da educação especial da unidade escolar.     
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Dimensão administrativa/ financeira  

Realiza diagnostico e escuta da comunidade para estabelecer as metas e objetivos administrativos e 

financeiros.  

    

Descreve nos projetos, ações e atividades priorizando o processo de ensino e aprendizagem, o 

patrimônio material e imaterial , as relações interpessoais , o clima organizacional da escola  

    

Descreve as iniciativas dos colegiados nos projetos, ações e atividades no planejamento, 

acompanhamento e avaliação dos impactos na unidade escolar.  

    

Estabelece ações de manutenção, reforma, ampliação e despesas frequentes da unidade escolar.       

Estabelece prioridade para ações de cuidados com o ambiente e a saúde no espaço escolar 

considerando os servidores, estudantes e familiares.  

    

Estabelece estratégias presenciais ou não presenciais para realização das reuniões da AAE /CE de 

planejamento, monitoramento e prestação de contas.  

    

Formação  

Estabelece prioridades para as reuniões e formações de iniciativa da unidade escolar.      

Descreve os objetivos, metas e responsável pela dimensão.      

Descreve iniciativas de formação para AAE/CE, lideranças estudantis,equipe gestora.     

Descreve o acompanhamento das ações de formação da equipe escolar.      

Descreve o acompanhamento e avaliação dos impactos das formações no espaço escolar.     

Dimensão jurídica – legislação vigente  
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DIMENSÃO 

 

Objetivos: 

Metas: 

Responsável/ Líder 

Nº Projeto/ação /atividade  Responsável  Resultado Esperado  Resultado Alcançado  Evidências  

      

      

Descreve a legislação vigente no contexto pedagógico, administrativo e financeiro.      

Descreve as estratégias do Plano Estadual de Educação.      

Estabelece prioridades de acompanhamento sistematizado da CH, registro das aulas e planejamento no 

SGE durante e pós pandemia.  

    

Estabelece metas e objetivos para o funcionamento da unidade escolar considerando os atos, os 

servidores e estudantes.  

    

Descreve o período de revisão das ações projetos e atividades do PPP conforme orientações, decretos e 

pareceres durante e pós pandemia. 

    

Descreve ações projetos e atividades relacionadas a inclusão, alimentação escolar,livro didático, 

educação ambiental e saúde e outros como olimpíadas, educação financeira, educação fiscal .  

    

Para fechamento bimestral / anual - articular o envolvimento do Conselho Educacional e Comunitário/AAE/CE 
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______________________________________                  ______________________________      __________________________ 

             Diretor de Unidade Escolar                                             Coordenador Pedagógico                          Presidente da AAE/CE 

 

 

_____________________________________                        _____________________________           _________________________ 

                   Representante de pais                                                  Representante dos estudantes                Representante da comunidade  

 



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N 
Palmas – Tocantins – CEP 77.001.910 
Tel: +55 63 3218 1400|1419 
www.seduc.to.gov.br  

 

 

 

INSTRUMENTO PARA A ORGANIZAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO             

BIMESTRAL/ANUAL 2020/2021 

 
 

 

_____________________________________ 

 

Representante da equipe administrativa  

                                                                                                                                     _____________/________/___________ 

 

 

 


