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Araguaína, 12 de março de 2010. 

 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR  
  
Assunto: Projeto Político Pedagógico. 
 
 
                        Senhor (a) Diretor (a), 
 
1.  Neste momento em que as unidades escolares organizam seu planejamento é de 
primordial importância a revisão do Projeto Político Pedagógico – PPP, considerando-o como 
documento norteador do trabalho. 
2.  Este é o momento em que a unidade escolar precisa observar suas metas, avaliar 
os resultados das ações já realizadas e planejar as novas ações, de modo a que os objetivos 
propostos para o período sejam alcançados. 
3.     Os PPPs das unidades escolares da rede pública estadual devem ser elaboradas 
para um interstício de cinco anos, podendo incluir metas para curto e médio prazos. Neste 
período, a avaliação e o planejamento devem ser constantes, sem necessariamente ter-se que 
reformular todo o documento, tendo por prioridade os resultados de impacto pedagógico e não 
o mero cumprimento de uma tarefa burocrática. 
4.  O Plano de ação do PPP é o espaço apropriado para se registrar aquilo que se 
planejar em um determinado período: no nosso caso, para o período específico de um ano. 
5.  Este ano o Plano de ação contemplará os requisitos apresentados no anexo I, 
onde será informada, além da ação, a origem dos recursos que financiará (se Programa Escola 
Comunitária de Gestão Compartilhada, se PDE – Escola, se PDDE, se Acessibilidade, se Mais 
Educação e outras fontes). 
6.  De forma prática o que isto significa? 
7.  Significa que, em 2010, o recurso que atendia ao Projeto de Ensino e 
Aprendizagem – PEA será creditado na conta da Associação de Apoio com o intuito de 
financiar ações pedagógicas de sala de aula que a escola considerar prioritária, não havendo, 
portanto, a exigibilidade de um edital que regule a execução desse recurso, nem de prestação 
de contas separada. No entanto, as ações do PEA/2009 que ainda serão executadas em 2010, 
deverão ser (re) planejadas, executadas e sua prestação de contas será realizada conforme o 
Edital nº 03, de 13 de fevereiro de 2009 ou Edital nº 09, de 9 de junho de 2009. 
8.  As escolas cujo índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB esteja 
abaixo da média nacional devem continuar prevendo ações do PDE-Escola, agora no Plano de 
Ação do PPP, observando os critérios estabelecidos pelo MEC e, no momento oportuno, inseri-
las no  SIMEC. 
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9.  Desta forma, a escola deverá elaborar apenas um único instrumento para 
captação de recursos, pautando-se nas metas e nos objetivos propostos em seu PPP. Lembre-se 
de que o alcance das metas de curso prazo favorecem o alcance das metas de médio e longo 
prazo. 
 
10.             Os Supervisores deverão assessorar as Unidades Escolares, lembrando que: 
a)     escolas que possuem seus PPPs, em que, o ano de 2010 está previsto em seu interstício,       

deverão revisar o PPP e, se não houve qualquer necessidade de alteração, basta elaborar 
seu Plano de Ação, conforme Anexo I deste documento, observando os resultados 
apresentados nos instrumentos de avaliação que estruturam o diagnóstico (Perfil e 
Funcionamento da Escola – 2010 e Instrumento de Auto Avaliação); 

b)   escolas que possuem seus PPPs, em que, o ano de 2010 já não está previsto em seu        
interstício, deverão reelaborar um novo PPP, subsidiadas pelo Manual do PPP 2010. 

c)      escolas que não possuem PPP enquadram-se no item dois. 
11.  A secretaria da Educação e Cultura está revisando o documento norteador de 
elaboração do PPP e divulgará o Manual do PPP em seu site. 
    
 
 
  Atenciosamente, 
 
 
 
 

SHIRLEIDE QUEIROZ DE LIMA RAMOS 

Coordenadora Regional de Gestão Pedagógica 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


