




NINGUÉM CAMINHA SEM APRENDER A 

CAMINHAR, SEM APRENDER A FAZER O 

CAMINHO CAMINHANDO, REFAZENDO E 

RETOCANDO O SONHO PELO QUAL SE 

PÔS A CAMINHAR. 

PAULO 

FREIRE



PPP É PLANEJAMENTO,
PLANEJAMENTO  É 
PROCESSO CONTÍNUO 

DE REFLEXÃO E AÇÃO.



PLANEJAMENTO ATENDE AS 

SEGUINTES FUNÇÕES

 DIAGNÓSTICO

 OBJETIVOS E METAS

 TAREFAS

 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS

 RESULTADOS PREVISTOS



AMPARO LEGAL

• CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Art. 206, 208, 210);

• LDBEN  N° 9394/96 (Art. 12, 13 e 14);

• PLANOS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

• ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA;

• DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (Educação Básica: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Campo, Educação de Jovens e 
Adultos...);

• LEI MUNICIPAL N° 5.694/2010;

• DELIBERAÇÕES Nº 003/13, Nº 004/13 e  Nº 001/15,  DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL (Educação Básica: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Campo, Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Especial).



LDBEN 9394/96:

O artigo 12, inciso – I afirma que os estabelecimentos de

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu

sistema de ensino, terão a incumbência de:

I  - elaborar e executar sua proposta                

pedagógica.



Os artigos 13 e 14 definem as incumbências

docentes com relação ao projeto pedagógico.

Art. 13

I – participar da elaboração da proposta

pedagógica do estabelecimento de ensino.

Art. 14 

I – participação dos profissionais de educação 

na elaboração do projeto pedagógico da escola.



PROJETO PROJECTU (LATIM)=

Lançar adiante,

Plano,

Desígnio,

Intento.



É POLÍTICO por estar intimamente articulado ao

compromisso que a escola pública tem de lutar pela

socialização do conhecimento científico para a classe trabalhadora;

É POLÍTICO no sentido de compromisso com a 

formação do sujeito que tenha condições de compreender a 

consciência de classe em uma sociedade onde os interesses são

determinados pela lógica do lucro, pela classe dominante.



É PEDAGÓGICO porque a escola determina os

métodos e processos do ensino - aprendizagem, que

não são neutros, sendo portanto, os conhecimentos

científicos, artísticos e filosóficos, elementos centrais de 

referência para  a organização do ensino na escola

pública.



PPP

[...] O projeto, numa perspectiva progressista, é o meio

pelo qual os agentes diretos da escola tornam-se sujeitos

históricos, isto é, sujeitos capazes de intervir

conscientemente e coletivamente nos objetivos e nas

práticas de sua escola, na produção social do futuro da

escola, da comunidade, da sociedade” (LIBÂNEO, 2004a,

p.160).



Para que a construção do P.P.P. seja possível, 

NÃO é necessário convencer os professores, a equipe

escolar e os funcionários a trabalhar mais, ou mobilizá-los de 

forma espontânea, mas propiciar situações que

lhes permitam APRENDER A PENSAR e a 

REALIZAR O FAZER PEDAGÓGICO DE FORMA 

COERENTE.

(Ilma Passos Alencastro Veiga, 2006, Papirus Editora)



O PPP NÃO É SÓ DE 

RESPONSABILIDADE                    

APENAS DA GESTÃO DA ESCOLA 

.



Questionário Sócioeconômico e Cultural

Função: Subsidiar o planejamento, visualizar 

distância entre a realidade atual e o que temos 

como meta pautados na visão de homem, 

sociedade e escola presentes no Currículo.



DIAGNÓSTICO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

DADOS COLETADOS:

- Do PDDE, 

- nos resultados de aprovação e reprovação do ano anterior,

- dados Provinha Brasil - 1° e 5° anos / IDEB,

- resultado das avaliações da APPS e do Conselho Escolar,

- estrutura física, 

- realidade pedagógica,

- aspectos financeiros, 

- relacionamento escola x pais x comunidade em sua totalidade



A GESTÃO DEMOCRÁTICA repensar da estrutura de 

poder da escola, tudo em vista de sua socialização.

A SOCIALIZAÇÃO DO PODER propicia a prática da 

PARTICIPAÇÃO COLETIVA,  que:

- atenua o individualismo; 

- da reciprocidade, que elimina a exploração; 

- da solidariedade, que supera a opressão; 

- da autonomia, que anula a dependência de órgãos intermediários 

que elaboram políticas  educacionais das quais a escola é mera 

executora.



Nesse sentido, participar significa que todos podem e devem

contribuir, com igualdade de oportunidades. Para tanto, a escola

conta com instâncias colegiadas, entre elas, o Conselho de Escola,

a Associação de Pais, Professores e Servidores (APPS), Conselho

de Classe, etc. Portanto, participação requer o sentido da

construção de algo que envolve todos os interessados e que tem a

ver com EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. Ela é CONDIÇÃO

PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA.

(Ilma Passos Alencastro Veiga, 2006)



ECA - ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Art. 53, Parágrafo único.

É direito dos pais ou responsáveis ter ciência

do processo pedagógico, bem como participar

da definição das propostas educacionais.



O QUE EXPLICITAM AS DELIBERAÇÕES DO NOSSO SISTEMA 
ACERCA DO CONHECIMENTO QUE PAIS E ALUNOS DEVEM TER 

DO PPP?

DELIBERAÇÃO Nº 003/2013 – CME/CASCAVEL

Art. 44, § 2° No ato da matrícula a Direção da Instituição de 
Ensino dará  ciência ao aluno e/ou ao seu responsável legal do 
respectivo Regimento Escolar, que poderá ser consultado nas 

dependências da Instituição de Ensino a qualquer tempo.



DELIBERAÇÃO Nº 004/2013 CME/CASCAVEL

ART. 14, § 3º 

No ato da matrícula, o Diretor/Coordenador da Instituição de 
Ensino dará ciência ao responsável legal do respectivo 
Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar, que 
poderão ser consultados nas dependências da Instituição de 
Ensino a qualquer tempo.



Mobilizando a comunidade escolar para 

a elaboração do PPP 

Sugestões:

1. Elaboração de um livreto/jornal/cartaz (com imagens e 

diálogo) sobre o PPP, sua importância para a escola e 

necessidade da participação de todos (mobilização dos 

alunos para sua elaboração)



2. Elaboração de carta – convite, com explicações sobre o PPP;

3. “Panfletagem” na escola mobilizando para um dia de discussões sobre o 

PPP;

4. Dia de mobilização para elaboração do PPP Na escola;

5. Promoção de palestras, seminários, de troca de experiências com outras 

unidades escolares que estejam ou já tenham elaborado seu PPP;



6. Utilização de meios virtuais para divulgação da mobilização, especialmente 

entre os PAIS E ALUNOS;

7.  Divulgação por meio de jornais comunitários, Associação de Moradores  ou 

outros espaços;

8. Debates em sala de aula, organização de atividades culturais, centradas na 

discussão sobre a importância da participação, da democracia na escola, da 

elaboração do Projeto na escola, tornando-o a identidade da mesma.



 PPP - Para os alunos da escola no 

Currículo/Cascavel, na disciplina de 

história, há os eixos estruturantes 

trabalho, sociedade e cultura, no eixo 

sociedade, do 1° ao 5° ano, há o tema: 

normas de convivência e o subtema: 

estudo de leis



NOSSA META:

- Pais  que compreendam a função social da escola, a existência do 

PPP e, de modo geral e sintetizado, o que este documento explicita 

para que possam colaborar a favor do processo ensino-aprendizagem;

- Alunos que compreendam que no PPP está a identidade da escola e 

todas as metas a serem alcançadas para que eles tenham uma 

educação de qualidade. 



A ESCOLA PÚBLICA como parte constituinte do Estado – em seu nível federal, 

estadual ou municipal – é também espaço de tensão de classes [...] também 

espaço de construção de consciência, que tem por função dar acesso aos 

saberes sistematizados pela humanidade, [...]. 

Por serem os filhos da classe trabalhadora os que prioritariamente ocupam os 

bancos da escola pública, entende-se que ela é importante espaço de tensão de 

classes, e que sua função de transmissora dos saberes deva ser 

constantemente perseguida, pois será pelo entendimento acerca do mundo e seu 

funcionamento que poderemos construir as alternativas à lógica da exclusão. 

(Cascavel,2008).



REALIMENTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

ESTUDO



MOMENTOS DE ELABORAÇÃO OU REVISÃO

 O Projeto Político Pedagógico deve ser revisto periodicamente (é

mais comum isso acontecer de ano em ano), mas em alguns momentos a revisão é

essencial.

Por exemplo:

- quando ocorre mudança de grande parte do corpo docente ou do perfil da comunidade atendida;

- mudança na legislação vigente (Obrigatoriedade de matrícula na Educação Infantil, conforme Del.

003/2013 do CME, Art. 5º, Inciso II – “foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros

anos”);

- exclusão ou inclusão de novos Programas a nível Municipal, Estadual e Federal;

- Cronogramas das atividades;

- Calendário Escolar;

- ou ainda projetos elaborados pela própria Unidade Escolar.



PLANO DE AÇÃO
PLANO DE GESTÃO
PPP
REGIMENTO ESCOLAR



“O projeto da escola depende, sobretudo, da

ousadia dos seus agentes, da ousadia de cada

escola em assumir-se como tal, partindo da

“cara” que tem, com o seu cotidiano e o seu

tempo-espaço, isto é, o contexto histórico em

que ela se insere (...)”

Moacir Gadotti


