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O que é esse documento chamado “PPP”?

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas

aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado projeto político-

pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, as próprias palavras que compõem o nome do

documento dizem muito sobre ele:

• É Projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de

tempo.

• É Político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes,

responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os

rumos que ela vai seguir.

• É Pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao

processo de ensino e aprendizagem.



Documento orientador para discussão do 

PPP 2017

“...o PPP deve refletir e comunicar os processos e percursos pelos quais cada

uma das unidades tem traçado as suas rotas”.

“... o PPP se coloca como importante instrumento para comunicar as ações

desenvolvidas nas escolas.

“... segundo Vasconcellos (2007) o PPP se caracteriza por dois aspectos: este,

que se identifica com o caminho a percorrer, e, portanto, está em pleno

andamento; e outro, derivado desse caminhar, que se relaciona com a

sistematização refletida e organizada do caminho percorrido...”.



• “A avaliação de 2016 é um ponto de partida para o delineamento das

ações a serem realizadas no ano de 2017”.

• “A partir daí, coloca-se como tarefa traçar, de forma coletiva, as metas,

as ações e as estratégias que serão implementadas”.

• “Cada segmento da unidade escolar precisa estar contemplado no PPP,

desde os funcionários, os bebês, as crianças, os jovens e os adultos, até, e

inclusive, a comunidade na qual a escola está inserida, garantindo assim

o direito de aprendizagem de todos”.

Documento orientador para discussão 

do PPP 2017



CONCLUIMOS QUE...

O processo de escrita, revisão e edição dos textos que

compõem o PPP é COLETIVO.

Após a conclusão do documento é fundamental que

TODOS O CONHEÇAM e que o mesmo possa ser

compartilhado e retomado com a EQUIPE e

COMUNIDADE ESCOLAR, sempre que necessário.



Prazos para revisão e entrega do PPP

DATA: AÇÃO:

01/03 DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DO PPP 2016 E ELABORAÇÃO

DOS INDICATIVOS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS.

24/03 ENVIO DA VERSÃO ATUALIZADA PARA OP.

20/04 DEVOLUTIVA E DISCUSSÃO DOS PARECERES DA OP.

28/04 ENTREGA DA VERSÃO FINAL



Mãos a obra!!! Vamos participar...

Subgrupos para construção/ revisão de textos do nosso PPP:

ROSA

SALA 10

AMARELO 

SL. COORDENAÇÃO

VERDE

LABORATÓRIO

AZUL 

SALA DE HTP

LARANJA 

BEI

Tema para 

redação:

Período de 

adaptação e 

acolhimento.

Tema para 

redação:

Concepção 

pedagógica

Tema para 

redação:

Práticas 

pedagógicas: 

Integração entre 

diferentes turmas 

e segmentos.

Tema para 

redação:

Gestão 

democrática: 

concepção, APM, 

Conselho

Tema para 

redação:

Gestão 

democrática: 

Caracterização da 

comunidade e 

participação.

OBS: Os pais que estiverem presentes serão divididos para contribuírem na reflexão junto às equipes.



AVALIAÇÃO 2016 DO PPP DA UNIDADE 

ESCOLAR.

• Recomendamos antes da escrita dos grupos fazer a leitura do texto 

“Análise e reflexão das avaliações realizadas pela equipe escolar no ano 

de 2016”,verificando os itens que são pertinentes ao tema do seu 

grupo.

• Indicamos que o todos os textos apresentem:

- Metas para 2017.

- Ações/ estratégias para o cumprimento das metas.


