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REPRESENTAÇÕES DA COMUNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO PROJETO 

POLITICO PEDAGÓGICO 
 

OBJETIVOS: 
 
 Reconhecer o Projeto Político Pedagógico da escola como uma maneira de 

organizar todo o trabalho escolar e as interações decorrentes dessa 
construção. 

 Resgatar a memória docente enquanto dimensão formadora e 
transformadora da práxis pedagógica. 

 Compreender a dimensão curricular como um processo historicamente 
social, capaz de contribuir para a formação de sujeitos instituintes.  

 Identificar a importância da interdisciplinaridade na elaboração de projetos 
pedagógicos. 

 Refletir sobre o sentido e o significado da avaliação como processo 

formativo, interligado ao trabalho escolar. 

Reflexões apresentadas ao grupo para socialização: 
 

1) Tendo como fundamentação teórica o Projeto Político Pedagógico da 
escola, como devemos entender a relação: 

 
Escola / Comunidade: Socialização 

 Primeiro meio social para tentar uma transformação na comunidade; 

 Considerando a região por ser zona rural, a escola toma maior importância 
social; 

 Escola e comunidade deveriam estar mais unidas, pensar em um meio de 
trazer as famílias; 

 Projetos como: palestras para família, escola aberta, etc; 

 Acolhimento, eventos, parceria, participação nas atividades. 
 

Gestores / Alunos 

 Gestores estarem presente no dia a dia dos alunos; 

 Contribuir com orientações para os alunos, não só pedagógicas, mas 
também de vivências; 

 Socializar mais informações sobre a vida dos alunos para os docentes, de 
forma ética; 

 Apoio à resolução de problemas e auxílio aos professores, alunos e pais; 

 Trabalhar valores, respeito e limites; 

 Ser o elo na relação de amizade, com autoridade sem autoritarismo.  
 

 
 
 
 
 
 
Professor / Alunos 

 Os docentes devem estar presentes no dia a dia dos alunos;  

 Compreender a individualidade do aluno e conhecer sua história de vida.  
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 Ter mais conexões entre Anos Iniciais e Anos Finais;  

 Carinho, atenção, firmeza, respeito, gestão com acordos pedagógicos; 

 Mediador, trabalhar com Assembleias, rever os deveres dos alunos e 
também os direitos. Qualquer tipo de problema com o aluno, entrar em 
contato com os responsáveis. 

 
Funcionário / Aluno 

 Trabalho pró-ativo, participativo, integrando professores,alunos e 
funcionários; 

 Alunos devem ter respeito e participação no trabalho dos funcionários; 

 No trabalho coletivo os funcionários devem participar de forma ativa;  
 
 

2) (REFLEXÃO) Instrumento e processo de organização da escola; consiste 
numa atividade de previsão de ação a ser realizada, implicando definição 
de necessidades a atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, 
procedimentos e recursos a serem empregados, tempo de execução e 
formas de avaliação. É uma “bússola” que norteia planejamentos, ações, 
cronogramas com metas a curto, médio e longo prazo. 
 

 Professor, aluno e pais se apropriarem do PPP, utilizando linguagem 
comum a todos; 

 Contrato de direitos e deveres para alunos, professores e pais (socializar 
no início do ano letivo); 

 Porte e organização dos materiais de uso diário, por parte dos alunos. 
 

 
3) (REFLEXÃO) Como práticas positivas de organização e gestão 

apontamos como essenciais as características de liderança dos 

gestores, práticas de gestão participativa, clima de trabalho adequado na 

escola, relacionamento positivo entre os membros da escola, 

oportunidades de reflexão, troca de experiências entre os professores. 

 

 Gestão participativa positiva; 

 Clima de trabalho em ambiente tranquilo e adequado. 

 Pontos positivos: estrutura de apoio pedagógico, equipamentos, salas de 

apoio, sala de informática. Relacionamento entre os membros da escola. 

 Pontos negativos: falta de materiais para atividades diferenciadas. 

 Fortalecer a relação gestores/professores melhorando o apoio troca de 

informações diversas, clima de trabalho e informações pedagógicas; 

 Relação professor/professor: melhorar a troca de informações, criar parcerias 

produtivas, melhorar o respeito mútuo e ser pró-ativo, com mais oportunidades 

de reflexões. 
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4) (REFLEXÃO) Em vez de gestão participativa, é gestão com participação, 

que não se restringe à participação no conselho de escola, reuniões, 

votações, etc., mas de formas de organização e gestão com caráter 

eminentemente pedagógico, implicando a definição de objetivos 

educativos a serem assumidos pela equipe, a mobilização do corpo 

docente em torno de objetivos comuns, a formação continuada no 

contexto do trabalho, a valorização de grupos de estudos e de 

discussões, a busca de metas comuns em torno dos procedimentos 

didáticos, a ligação entre os conceitos aprendidos nas matérias e as 

condições concretas das vidas dos alunos. 

 

 Gestão coletiva como uma coluna vertebral representando os seguintes 

aspectos: identidade própria, autonomia, respeito, valorização e motivação; 

 Engrenagem dinâmica com aprimoramentos e participação pedagógica; 

 Uma só voz. 

 

5)  (REFLEXÃO) Entende-se que a escola desenvolve relações interpessoais 

que conduzem a atitudes e expectativas positivas em relação aos alunos; 

que coloca o aluno como foco de suas preocupações positivas. Como 

um local propício para o desenvolvimento intelectual e para a formação 

da personalidade dos alunos. Compromisso é não deixar o aluno sair da 

sala com o mesmo conhecimento que trouxe. 

 

 Foco no aluno com atitudes e expectativas positivas, com desenvolvimento 

intelectual e de personalidade; 

 A escola conduz para a relação interpessoal sadia.  

 

6) A organização do Projeto Político Pedagógico da escola: um processo 

identitário de construção coletiva. 

 

 É um projeto que esta sendo discutido, conversado e reformulado anualmente. 

 

7) Formação de professores. 

 

 Em  ATPC’s  1h/aula direcionada a formação dos professores; 

 Novos conhecimentos para os problemas do dia a dia, 

 ATPC’s  de formação integrados, uma vez por mês, com Anos Iniciais e Anos 

Finais. 

 

8) Como elaborar projetos pedagógicos a partir da realidade da escola? 

 

 Conhecer a comunidade considerando seus problemas, envolvendo a 

família na escola; 
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 Conhecer para saber lidar, mas sermos a janela aberta para novos 

conhecimentos e ações; 

 Projetos que ajudem a transformar a comunidade. 

 

9) Uso pedagógico do documentário (Plano de Ensino, Currículo Oficial, 

Rotinas, etc.) 

 

 Plano de Ensino bimestral; 

 Currículo Oficial do Estado; 

 Rotinas; 

 O que norteia: o tempo, o espaço e o desafio à perfeição. 

 
10) Elencar possíveis concepções sobre o planejamento participativo e o 

projeto pedagógico. 
 

 Socialização / troca de informações entre Anos Iniciais e Anos Finais. 
Novos conhecimentos. 

 
 

11) Construir, coletivamente um texto que justifique a importância do 

Projeto Político Pedagógico para a organização do trabalho escolar.  

 

 O PPP é a identidade da escola, o norteador, o polo, a história. Ajuda no 

desenvolvimento e expectativas para um bom trabalho. 

 

12) Definir estratégias metodológicas para as ações coerentes com o 

Projeto Político Pedagógico. 

 

 Discutir metodologias e trocas de experiências em ATPC’s e reuniões 

pedagógicas. 

 

13) Como desenvolver a gestão de sala de aula, de corredores, logística 

(materiais e salas ambientes) que realmente esteja coerente com o 

Projeto Político Pedagógico? 

 

 Avaliação com métodos, participação, conteúdo e atitude. 

 

14) Alicerce Pedagógico do PPP: “Desenvolver competências e habilidades”. 
 

 O PPP é o norteador que leva ao desenvolvimento das Competências e 
Habilidades. 
 

15) Alicerce Pedagógico do PPP: “Leitura” 

 

 É muito importante para alavancar o desenvolvimento das Competências 

Leitora / Escritora. 
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16) Alicerce Pedagógico do PPP: “Aprendizagem significativa” 

 

 Conscientização do aluno sobre a importância da escola; 

 Maior integração entre todos; 

 Considerar a Educação Infantil. 

 

 

17) Alicerce Pedagógico do PPP: “Avaliação”. 

 

 Gestão de sala de aula; 

 Loigística; 

 Planejamento; 

 Tempo. 

 
REFLEXÕES: 

- Todos aqueles que estão envolvidos no processo educativo, têm de estar 
envolvidos no processo avaliativo, não só como avaliadores, mas também 
como avaliados. (KRAMER, 1995). 
 

    Sim. A avaliação é um processo contínuo, ou seja, a todo momento  estamos 
avaliando e sendo avaliados. 

                  
 - Avaliar é construir o conhecimento por vias heurísticas de descobrimento. 
Quem avalia com intenções formativas quer conhecer a qualidade dos 
processos e dos resultados. (MÉNDEZ, 2002). 
 
 O processo de avaliação tem que ser formativo (o importante é o processo,       o 
resultado é o produto final, esse é uma consequência do trabalho). 

 

- A avaliação ocorre ao longo dos processos, é diversificada, já que há 
muitos ambientes de interação; é mais centrada na pessoa, e a prática da 
autoavaliação é, muitas vezes, a melhor opção para estudantes interessados 
em verificar seu próprio rendimento (RAMAL, 2001). 
 
Iniciar processo de autoavaliação contínua. 
 
- Os métodos de avaliação escolar são construídos a partir de teorias da 
educação que traduzem as diferentes concepções de homem, sociedade, 
educação, processo ensino-aprendizagem e trabalho docente. (OLIVEIRA, 
2005). 
A avaliação é um diagnóstico, uma via de duas mãos. 

 

“A educação é para o desenvolvimento humano integral, e não para formar 
seres dóceis, automatizados, sem visão futura, capaz somente de manipular 
os demais, produzir, vender e contentar-se com a pseudodemocracia”. 
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