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Elementos fundamentais para composição do PPPEI 

 I-Diagnóstico da comunidade local em que a escola se inserirá 

 - Marco situacional de todo o histórico da UEE; 
 

 Histórico da comunidade local; 

 Histórico da escola; 

 Estrutura física (retratar o espaço físico, destacando a funcionalidade 

dos ambientes relacionados com a fundamentação pedagógica de opção da 

escola) 

 

 Estrutura organizacional (descrever os diferentes serviços, com 

competências especificas, de tal forma que reflita o trabalho da escola de forma 

articulada e em parceria, ex:    constituição da equipe gestora e pedagógica- 

organograma;  

 Caracterização do   organograma- citar cada serviço expresso no 
organograma;  

 Demonstrativo de pessoal (apresentar um quadro contendo todos os 
funcionários, suas funções por categoria) 
 

II - Fundamentação teórico-filosófica e metodológica da Proposta 

Pedagógica; 

 
-Conjunto de conteúdos teóricos, ou seja, as concepções, conceitos e 

princípios que respondem as questões de natureza: 

 
          Filosófica 

• O que é educação?   

• O que é uma instituição escolar?   

• Que ser humano a comunidade deseja ajudar a formar?   

• Qual o contexto que a escola está inserida?   

• Que concepção de homem se tem?   

• Que valores devem ser definidos na sua formação?   

• Em que medida a escola contribui para a cidadania?   
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          Epistemológica 

 

• Como o estudante aprende?   

• Que teoria do conhecimento sustenta a proposta curricular?   

• O que significa construir conhecimento no campo da educação?   

• Qual a concepção de currículo, ensino e aprendizagem e avaliação?  

 

           Didático-Pedagógica 

 

• O que é ensinar?  

• Quais os melhores caminhos para a aprendizagem escolar do 

estudante?   

• Como o processo de ensino e de aprendizagem favorece o estudante 

na construção do conhecimento?   

 
III- Objetivos e fins da Instituição; 

   - Objetivo geral: Indica os resultados esperados com a finalidade de atingir o 

que se almeja na escola no campo sócio-educacional. 

  - Os Objetivos específicos: definir objetivos em relação aos problemas 

definidos quanto a: contexto e características da escola, resultados 

educacionais e convivência na escola, além de corresponder às 

especificidades de cada etapa de ensino ofertada na educação básica, dos 

objetivos já assegurados pela LDB, a Escola poderá acrescentar tantos outros 

que sejam necessários. É preciso assegurar a coerência do projeto, 

relacionando os objetivos educacionais acrescentados a cada problema 

identificado. (Importante que os objetivos sejam adequados à modalidade 

ofertada.)  

 - Metas (para cada objetivo específico, definir metas, ou seja, desdobramentos 

dos   objetivos que indicam os resultados esperados em termos quantitativos e 
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em determinados prazos. Além de quantificações dos objetivos sendo os 

parâmetros para atendimento dos mesmos).  

    - Visão (percepção, perspectiva, a finalidade que a Escola propõe). 

    - Missão(compromisso assumido no plano do  gestor).  

    IV- Descrição da organização curricular; 

   - Componentes curriculares da base nacional comum e parte diversificada, 

ementas das áreas do conhecimento ou disciplinas, cargas horárias, opções 

metodológicas e organizacionais, distribuição temporal e espacial dos 

componentes curriculares, formas de integração, atividades e projetos didáticos 

pedagógicos. 

  V- Descrição do processo de planejamento, acompanhamento e 

avaliação da Proposta Pedagógica e do desenvolvimento dos estudantes; 

 

- Redigir  um breve texto sobre currículo e a composição curricular, ou seja, 

como o currículo está estruturado: uma base nacional comum e uma parte 

diversificada, indicando a concepção das áreas de conhecimento e dos 

componentes curriculares, definindo as competências, habilidades e 

conteúdos, articulando as ações do PPP com os projetos estruturantes, da 

Secretaria Estadual da Educação, pois buscam a reestruturação dos 

processos e  gestão pedagógica, a diversificação e inovação das práticas 

curriculares e como consequência e foco principal, a melhoria das 

aprendizagens.  

A escola deverá conceber e fundamentar teoricamente o sistema de avaliação 

com base em educadores referenciados e na portaria nº 6562/2016, que 

possam assegurar princípios essenciais, levando sempre em consideração 

todo o processo de aprendizagem do estudante com vistas à sua promoção 

intelectual, bem como a humana, desenvolvendo sua auto estima, seu poder 

de crítica, legitimando a igualdade de oportunidades em todos os setores 
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educacionais. Além de avaliar a aprendizagem dos estudantes, é preciso 

também avaliar o desenvolvimento do PPP. É o momento de descrever como 

gestores, professores, funcionários de Escola estarão acompanhando e 

avaliando as ações definidas por todos os profissionais que fazem a Escola 

acontecer.  

O PPP deve ser de avaliado de forma contínua para permitir o atendimento de 

situações imprevistas, correção de desvios e ajustes das atividades propostas. 

Podem ser previstos momentos de avaliação (semestral, anual e bianual), com 

a participação de toda a comunidade escolar.  

VII - órgãos Colegiados; 

-Citar órgãos e colegiados existentes e como se dar sua composição. 

 
VIII - gestão escolar:  
 
 -Relação escola x comunidade, órgãos representativos dos segmentos 

escolares e nos   órgãos colegiados, liberdade de organização estudantil por 

meio de grêmios, instâncias de decisão e suas atribuições, direitos e deveres 

dos membros da comunidade escolar.  

 
 
 
 

 
 
 

Dicas!   
Na construção do PPP:   

a)  Fazer correção ortográfica geral do texto;    
b)  Na edição final utilizar as normas da ABNT (Atual);    
c)  Não esquecer a capa, do sumário, apresentação, justificativa e referências; 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 

Na etimologia da palavra, projeto vem do latim projectu e significa lançar para 

adiante. Político refere-se ao compromisso com a formação do cidadão para 

um tipo de sociedade, enquanto que pedagógico diz respeito às ações 

educativas da escola no cumprimento dos seus propósitos e intencionalidades.  

Segundo Veiga (2004, p. 37), “o Projeto Político Pedagógico é, em suma, um 

instrumento clarificador da ação educativa da escola em sua totalidade”. De 

posse dessa definição, entendemos o Projeto Político Pedagógico como um 

instrumento de gestão que possibilita o uso da autonomia da escola para 

considerar, na sua elaboração, a riqueza histórica, social, política e cultural do 

legado da comunidade a que pertence.  

O Projeto Político Pedagógico busca retratar a identidade da escola em sua 

especificidade, identificando em que momento da história ela se encontra, o 

que já construiu, ao tempo em que favorece o processo educativo para 

projetar-se para o futuro. Tem como papel a organização da prática educativa, 

dando uma unidade no que se refere sua concepção de educação. 

Fundamenta-se em princípios norteadores da ação educativa como: igualdade, 

liberdade, autonomia, qualidade, gestão democrática e valorização dos 

profissionais da educação.  

O princípio da igualdade diz respeito às condições de acesso e permanência 

na escola. Contudo, há o reconhecimento da importância do respeito às 

diferenças de gênero, raça/etnia, religiosidade, faixa etária, que também 

precisam ser consideradas no Projeto Político Pedagógico. Aprendemos com 

Boaventura de Sousa Santos (2002) que é necessário “defender a igualdade 

sempre que a diferença gerar inferioridade e defender a diferença sempre que 

igualdade implicar descaracterização”.  
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A liberdade refere-se ao ato de ser livre para a tomada de decisões com 

responsabilidade e autonomia. No que diz respeito ao Projeto Político 

Pedagógico da escola, são tomadas decisões para concretização da ação 

educativa, observando-se a legislação vigente e as necessidades do coletivo 

em atendimento ao bem comum  

A autonomia, por sua vez, diz respeito, sobretudo à capacidade da escola de 

gerenciar os processos de ensino e da aprendizagem, de forma que os/as 

professores/as tenham as condições necessárias para o exercício da prática 

docente e que os/as estudantes construam os conhecimentos necessários para 

sua inserção no mundo, de acordo com a faixa etária e etapa e/ou modalidade 

de escolarização.  

A qualidade é um princípio dinâmico e em permanente construção e diz 

respeito ao que a escola vai oferecer para todos/as, acionando recursos 

(humanos, materiais, físicos, sociais, financeiros, relacional, entre outros) que 

possibilitem a concretização do projeto proposto. Sendo dinâmico, muda com o 

tempo e deve atender aos interesses da comunidade local e especificidades de 

cada escola.  

O princípio da gestão democrática é a base da concretização do Projeto 

Político Pedagógico, pois a sua construção requer envolvimento, escuta 

efetiva, participação e engajamento de todos os segmentos da escola e da 

comunidade. Para tanto, há mecanismos que são fundamentais para 

efetividade da gestão democrática tais como: Colegiado Escolar, Lideranças 

Estudantis, Associações de Pais, entre outros.  

O princípio da Valorização dos Profissionais da Educação diz respeito às 

condições de trabalho (formação, remuneração, recursos físicos e materiais, 

entre outros), necessárias ao exercício das diferentes funções. Este princípio 

constitui-se em um dos pilares da qualidade de ensino socialmente 
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referenciada. A valorização dos profissionais perpassa pela garantia da 

formação continuada e em serviço, considerando a atuação de cada 

profissional no processo educativo.  

Assegurar a efetivação dos princípios mencionados possibilitará a atuação de 

uma escola democrática, autônoma e de qualidade que busca educar para uma 

transformação social e local.  

A elaboração do Projeto Político Pedagógico exige a estruturação de uma 

metodologia, de forma a contemplar o coletivo da escola: gestores/as, 

professores/as, estudantes, funcionários/as, pais/mães, responsáveis e 

comunidade local.  

 

 

O Projeto Político Pedagógico, enquanto documento norteador da ação 

educativa deve ser resultado de um trabalho coletivo que traduza os interesses 

e as necessidades da comunidade a que serve. Não pode ser um instrumento 

meramente burocrático e, sim, vivo no sentido de dialogar permanentemente 

com o contexto. Revisitar o Projeto Político Pedagógico, analisando o que já foi 

feito, o que precisa ser feito para ajustá-lo, quando necessário, são 

procedimentos fundamentais para que ele cumpra o seu papel de elemento 

estruturante da identidade da unidade escolar. 

 
 
 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INDIGENA 

   
 

O Projeto Político Pedagógico Indígena constitui-se como um documento de 

fortalecimento e qualificação da Educação escolar indígena no âmbito da 

Educação Básica, com vistas à educação específica e diferenciada que 

possibilite a afirmação étnica e cultural.  
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O PPPEI é documento fundamental da escola na busca constante pela sua 

identidade, por isso o envolvimento de toda comunidade escolar faz-se 

primordial para que os objetivos sejam alcançados. Dessa maneira, o PPPI 

deverá ser construído por meio de reuniões pedagógicas e grupos de estudos 

com focos específicos para fundamentar e organizar as discussões realizadas 

nas reuniões, também deverá ser organizado uma agenda de trabalho. 

 

O Projeto Político Pedagógico Indígena deve ser uma referência para o 

trabalho docente, por apontar as diretrizes que nortearão o processo de ensino-

aprendizagem em nossa escola, por isso, ele precisa ser incorporado pelos 

profissionais como prática pedagógica. Como o próprio nome diz, trata-se de 

um projeto que se pretende construir, reunindo um conjunto de objetivos que a 

comunidade escolar desejar alcançar. Para isso é necessário estabelecer as 

estratégias para que seja possível construir esse projeto e alcançar os 

objetivos. E no decorrer do processo, é indispensável que a comunidade 

escolar avalie se as estratégias adotadas estão sendo eficazes e se os 

objetivos estão sendo alcançados. 

 

Frente às transformações econômicas, políticas, sociais e culturais pelas quais 

está passando nossa sociedade contemporânea, é fato que a escola venha 

sendo questionada quanto ao seu papel formador de cidadãos. O mundo 

globalizado cada vez mais exige pessoas com diferentes habilidades e 

competências. O cidadão deve ser flexível, ter conhecimentos necessários para 

desenvolver as mais variadas funções, dominar a tecnologia e a informática e 

ser consciente de seus direitos e deveres.  

 

Neste sentido é notório que os povos indígenas também tenham acesso a uma 

educação qualificada que lhes permita existir enquanto cidadão. Diante dessas 

transformações na sociedade os povos indígenas vêm intensificando suas lutas 
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para que suas formas próprias de organização social, seus valores, tradições, 

saberes, sejam garantidos e fortalecidos no espaço escolar através do Projeto 

Político Pedagógico Indígena. 
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