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Lei 9394/96 - LDB

Art. 12. 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;

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na

educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica

que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.
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Por que político?

Veiga (1996, p. 13), “[...] é político no sentido de compromisso com a formação do

cidadão para um tipo de sociedade” logo, obriga-se a propor alterações na

organização do trabalho pedagógico da escola, num processo permanente de

reflexão e discussão de seus problemas, na busca de alternativas viáveis à

efetivação de sua intencionalidade que também é política. A educação não é

neutra. Dessa forma, algumas reflexões são fundamentais:

• Que cidadania esta Escola deseja construir?

• Quais princípios sustentam as práticas dos sujeitos presentes na escola?

• São princípios pautados na manutenção, transformação ou na resistência à

organização social?



Projeto Político Pedagógico

Por que pedagógico?

Por definir ações educativas, planos de ensino, planos de aula, que levam ao

cumprimento dos objetivos expressos.

De acordo com Moura (2001, p. 27), o projeto orienta as ações educativas a partir

de objetivos educacionais, pois “ele contém os elementos que definem a condição

humana: possui metas, define ações, elege instrumentos e estabelece critérios

que permitirão avaliar o grau de sucesso alcançado na atividade educativa”.
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PPP

• Instrumento de permanente reflexão

• instrumento que indica o rumo e a direção que a escola deve seguir para cumprir

as suas intenções educativas

• Pressupõe relativa autonomia da escola e da sua capacidade de delinear sua

própria identidade

• “eterno diagnosticar, planejar, repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar as

práticas educativas”

• Pode ser regulador ou emancipador
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“é preciso entender o Projeto Político Pedagógico da escola como um situar‐se no horizonte de

possibilidades na caminhada, no cotidiano, imprimido uma direção que se deriva de respostas

a um feixe de indagações tais como: que educação se quer e que tipo de cidadão se deseja,

para o projeto de sociedade? A direção se fará ao se entender e propor uma organização que

se funda no entendimento compartilhado dos professores, dos alunos e demais interessados

em educação” (1994, p. 42, citado por PADILHA, 2007, p.44).

“(...) na sua essencialidade um projeto político‐pedagógico opera com relações de

conhecimento e de poder, são as discussões em torno de uma mudança paradigmática que

centralizam as preocupações dos educadores no processo de reestruturação curricular

demandado pela exigência do próprio projeto em construção e pelas atuais políticas

educacionais.” (Santiago 2008, p. 142)


