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RESUMO 

A reflexão entre a teoria e a prática na construção dos saberes e as diversas 

formas de planejamento das instituições escolares estão sendo cada vez mais 

discutidos e estudados por estudiosos e educadores. Diante de tal estudo enfatizou-

se a importância do planejamento coletivo que contemple de forma democrática a 

escola que se almeja. Neste trabalho estudamos a importância e a dinâmica                                                     

do projeto político pedagógico dentro do ambiente escolar, podendo ser um fator 

estratégico para o sucesso dos resultados, pois as decisões promovidas pela gestão 

democrática e participativa vislumbram um melhor desempenho                               

nas instituições escolares. 

INTRODUÇÃO  

O projeto político pedagógico está garantido nos artigos 12,13 e 14 da Lei de 

Diretrizes e Bases LDB nº 9.394/96, que tratam sobre a autonomia da escola a partir 

da elaboração de sua proposta pedagógica baseada nos princípios de gestão 

democrática. A partir da nova LDB (9.394/96), o projeto político pedagógico deve ser 

elaborado com a participação e colaboração de todos os sujeitos escolares, 

incluindo alunos pais e comunidade (FERREIRA, 2007). O projeto político 

pedagógico é um elemento que detalha toda a organização do trabalho escolar, 

seus objetivos e suas metas, diretrizes, necessidades, as exigências legais, as 

expectativas da comunidade e a cultura escolar. (VEIGA,1995).O projeto político 

pedagógico pode ser comparado, de forma analógica a uma árvore. Ou seja 

plantamos uma semente que brota, cria e fortalece suas raízes, produz sombra, 

flores e frutos que dão origem a outras árvores e frutos... Mas, para mantê-la viva, 

não  basta regá-la, adubá-la e podá-la apenas uma vez (LIBÂNEO,2004,p.152). 

OBJETIVOS 

 Melhorar o índice de aprendizagem dos educandos;  Reconhecer o 

crescimento e progresso de cada aluno e incentivar a superação de desafios; 

Fornecer atividades individuais e coletivas para suprir as necessidades dos 

educando; Avaliar competências e habilidades dos alunos através de atividades 

diversificadas.O projeto político pedagógico visa apresentar de forma sistematizada 

os princípios e fundamentos da organização da unidade.  



METODOLOGIA 

Para facilitar as transformações sociais tão necessárias no âmbito escolar 

será feito o diagnóstico dos problemas pensando no futuro planejamento 

participativo e democrático. O planejamento passa por algumas fases para melhor 

organização e alcance nos resultados para a instituição escolar:  Planejar: processo 

que não para de acompanhar, avaliar, revisar, planejar novamente, para isso ele tem 

que ser flexível, permitindo ajustes sempre que necessário. Preparar: separar e 

registrar as decisões a serem tomadas pelos autores, e por todas as pessoas que 

vivenciam o dia a dia escolar  (isso inclui administração, professores, pais e toda a 

comunidade).Acompanhar: acompanhar todas as ações que são executadas na 

escola e caso necessário verificar o que precisa ser alterado para alcançar os 

objetivos propostos.Revisar : revisar todo o caminho  percorrido, o que foi favorável 

para o alcance dos objetivos e verificar que ações foram pouco influenciáveis nos 

resultados e em seguida iniciando um novo planejamento. O planejamento não é 

tarefa fácil. As dificuldades, as resistências, os limites e os obstáculos existem, mas 

através  do projeto político pedagógico, do planejamento participativo é possível 

construir a identidade da escola com os pais, professores, equipe de gestão e 

funcionários da escola com ações voltadas para o ensino de qualidade com o 

objetivo de formar sujeitos práticos reflexivos (PADILHA ,2001; VEIGA,1995).  

DESENVOLVIMENTO 

O espaço escolar é um ambiente de comunicação e desta forma é muito 

importante que ele contribua no desenvolvimento de uma relação eficaz com os 

funcionários, professores, pais, alunos e comunidade. Para que atinja seus objetivos 

é necessário que seja transparente e que envolva todas as partes envolvidas. Por 

meio dele a identidade da escola vai sendo construída e para isso é necessário 

considerar o que já existe como a cultura escolar, os métodos, a organização, os 

conteúdos, os planejamentos e ao mesmo tempo criar novos objetivos, para que a 

cultura da escola  tenha um significado .O que se deseja que esteja presente no 

projeto político pedagógico é o princípio da realidade pedagógica,  que se apoia na 

autonomia da escola 

RESULTADOS PRELIMINARES  



Diante destes fatores demonstrados através  deste embasamento teórico-

prático que o planejamento coletivo juntamente com a construção pedagógica 

tendem a provocar  uma ruptura com o passado (autoritário e burocrático) podendo 

alcançar uma concepção de cultura pedagógica de maneira positiva. Percebemos 

também que a falta de um projeto coletivo pode distanciar   todos os envolvidos 

tornando ações educativas algo solitário, desvalorizado e desmotivante que trazem 

como consequências de ensino um aprendizado fragmentado que não atende as 

necessidades reais dos alunos.  
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