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APRESENTAÇÃO
A escola, enquanto parte de uma rede de ensino, precisa estar em sintonia com as
políticas educacionais e com a comunidade em que está inserida. Para tanto, se faz necessária
uma constante reflexão relacionada ao contexto das suas ações e atividades, tendo em vista
que os últimos anos exigiram algumas adequações em suas práticas pedagógicas, com
enfoque na formação integral do estudante por meio de competências e habilidades.
Dentre as mudanças pelas quais passa a educação do país, devemos considerar a
implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, instituída pela Resolução no
Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministério da Educação no dia 22 de
dezembro de 2017, um documento que consiste na universalização do ensino para educação
básica brasileira, que “garante um conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes
brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das dez competências gerais para a
Educação Básica” (BNCC, 2017, p.5).
Além da universalização do ensino, a base passa a ser referência nacional para os
currículos das redes de ensino pública e privada, dos materiais didáticos, da formação inicial e
continuada para os professores, dos processos de avaliação da aprendizagem, e, também, da
(re)elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos – PPPs, este considerado um documento
central na efetivação da diversidade e das especificidades regionais dos currículos

das

escolas à luz da BNCC e do Referencial Curricular Amazonense (RCA,2019).
Considerando o Regime de Colaboração entre os sistemas de ensino na área de
educação, previsto nos arts. 211 da Constituição Federal e art. 8º ao art. 11 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (9394/96), o Ministério da Educação (MEC)
estabeleceu em abril de 2019 uma meta às redes públicas de todas as unidades federativas:
orientar em 70% a revisão dos Projetos Político Pedagógicos (PPP) revistos à luz da BNCC
e aprovados.
Com isso, a Parceria Técnica entre SEDUC/AM, CONSED/AM e UNDIME/AM,
publicada no Diário Oficial do Estado em 05 de abril de 2018, organizou a Comissão
Estadual de Implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Amazonas,
em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-AM), a Secretaria
Municipal de Educação – SEMED – o Conselho Estadual de Educação – CEE, o Conselho
Municipal de Educação – CME e a UNCME - União Nacional dos Conselhos Municipais
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de Educação, para, em conjunto, construir a estrutura de (re) elaboração dos Projetos
Político-Pedagógicos das redes públicas do território amazonense.
Concluído após os debates com os membros da comissão, a estrutura está
organizada de acordo com o Guia para Gestores Escolares: orientações para revisão do
Projeto Politico Pedagógico à luz dos novos currículos (MEC, 2019), da Base Nacional
Comum Curricular – BNCC e do Referencial Curricular Amazonense – RCA, uma
vez que estes documentos auxiliam as escolas públicas e privadas do Amazonas na
adequação dos seus currículos, com foco na formação integral desde a etapa da educação
infantil (direito de aprendizagem e desenvolvimento), até as etapas do Ensino Fundamental
e Médio (competências e habilidades), como garantia dos avanços nas aprendizagens
estudantes.
Pensando nas escolas da capital, dos municípios e das zonas rurais, a estrutura
apresenta itens básicos que fazem parte da organização do PPP, considerando que estes
possibilitam a interação, o compartilhar de saberes e as experiências que devem ser
contempladas no documento. Para tanto, cada item traz orientações claras e objetivas para que
facilite o trabalho da comunidade escolar, favoreça o trabalho coletivo, articule seu currículo à
Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) e ao Referencial Curricular Amazonense
(RCA, 29019), para que o documento represente a identidade e diversidade social e cultural
construídas em torno de um projeto comum.
Desejamos sucesso na caminhada, colocando-nos à disposição! Vamos lá?!

ESTRUTURA DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO: componentes essenciais.

Para que seja redigida de maneira assertiva, a estrutura que guia a (re)elaboração do
Projeto Politico Pedagógico apresenta 14 (quatorze) itens que orientam o trabalho da equipe
gestora das escolas. Na sequência, o anexo oferece sugestões de autores, cujos campos de
estudos orientam a escola na construção do PPP, com o objetivo de realizar uma produção
comunitária do documento. Por se tratarem de sugestões, a escola pode optar por outras fontes
e/ou referências.
Decretos, leis e referências de documentos oficiais também fazem parte do anexo, no
auxilio da elaboração da etapa da base legal, da fundamentação teórica e dos marcos
conceituais. Há também textos de apoio que alinham o PPP a BNCC e ao RCA. Além da
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sugestão de um modelo para apresentação física e digital do documento, apresenta
observações quanto às normas da ABNT.
Por tratar-se de uma ferramenta que exige ação coletiva, todo processo para (re)
elaboração do Projeto Politico Pedagógico necessita do envolvimento de gestores,
coordenadores,

pedagogos,

professores,

funcionários,

estudantes,

pais/familiares

e

representantes da comunidade.
“Aos professores da escola é fundamental a participação, tendo em
vista que a revisão do PPP permite o aprofundamento dos currículos e
o engajamento com o projeto da escola”.(MEC. Guia para
(re)elaboração do PPP para Gestores Escolares. 2019, p. 4)

ITENS: elementos básicos
1. APRESENTAÇÃO
O item deve contemplar o relato sobre os desafios da Gestão Democrática, os sujeitos
participantes, a importância do Projeto Político Pedagógico - PPP para a definição da
identidade da Instituição de Ensino e sua contribuição no processo de transformação social,
dentre outros temas que serão abordados com a finalidade de iniciar a elaboração/construção
do documento.
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Entidade Mantenedora: _
Amparo Legal (Ato de Criação ou Resolução):
Nome da Instituição de Ensino/Escola:
Endereço (físico, eletrônico):
Contato telefônico:
Etapas e Modalidades de Ensino da Educação Básica:
Código do INEP:
Horário de funcionamento:
3. JUSTIFICATIVA:
É o item que trata de responder à pergunta: por que fazer? Para tanto, a resposta deve
contemplar o motivo/problema/necessidade, esclarecendo as razões que justificam a
importância da construção do Projeto Político-Pedagógico. Embora a justificativa consista em
uma exposição sucinta, deve ser completa porque explicita e fundamenta a existência do PPP.
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Durante a elaboração da justificativa, é importante argumentar de forma clara, lógica e direta,
o porquê vale a pena construir o documento. Lembrando que a justificativa não pode perder
de vista o amparo legal à luz da Lei de Diretrizes e Bases (LDB/9394/96), Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Referencial
Curricular do Amazonas, o PNE (2014), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, os Indicadores de Qualidade etc. Recomenda-se um texto de, no mínimo, 1( uma ) e,
no máximo, 2 ( duas) laudas.
4.CONTEXTUALIZAÇÃO
4.1 Histórico
Etapa voltada para o relato do histórico da Instituição de Ensino/Escola de forma que a
identidade da escola se revele em seu histórico: ano de fundação, denominação, lideranças;
como foi criada? Por que a Instituição de Ensino foi criada? Quais foram os fatos, bem como
os dados sobre a criação ou /fundação da escola; o porquê de possuir a denominação; qual ou
quais lideranças históricas influenciaram a criação da escola. Portanto, a justificativa
evidencia os motivos, as condições iniciais, figuras homenageadas/patrono e outros dados
relevantes.
5.

LOCAL

Apresenta a descrição das características sociais, culturais e físicas da cidade, do bairro e/ou
do território, demonstrando a influência do contexto geral até as especificidades, chegando até
o local onde a escola está inserida. Também é interessante descrever a situação econômica e
educacional da comunidade, registrar os níveis de renda e as condições de trabalho, bem
como o acesso aos bens de consumo. No tocante às características da organização da gestão
pedagógica, expor como ocorre, descrevendo também o tempo de trabalho coletivo dos
professores. A autonomia dos estudantes, o horário, as atividades e como são desenvolvidas,
também fazem parte deste item. Descrever os espaços físicos, os equipamentos, a forma de
aquisição, a captação de recursos financeiros, os parceiros da gestão da escola (como
Conselho Escolar e grêmio estudantil) e os projetos desenvolvidos. Caracterizar os aspectos
culturais da comunidade escolar – (famílias, associações de bairro, etc.), incluindo a relação
dos responsáveis com a escola, para identificar e promover a diversidade e a cultura
amazônica, bem como as suas inter-relações.
6.DIAGNÓSTICO DE INDICADORES EDUCACIONAIS:
Diagnosticar é detectar especificadamente a realidade da escola e identificar as fontes dos
problemas a serem superados. Permitem que os problemas sejam identificados e que os
processos possam ser melhorados. Nesse contexto, o PPP surge como um instrumento que
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deve estar a serviço da evolução dos resultados educacionais. Para tanto, é imprescindível que
o documento apresente os indicadores da escola, pois eles orientarão as decisões para a
melhoria do desempenho dos estudantes e da qualidade do ensino e aprendizagem –
elementos que têm de estar projetados. Portanto, ao analisar os indicadores e a relação entre
eles, é possível avaliar como a instituição vem trabalhando e no que precisa melhorar.
6.1 Indicadores de Fluxo:
Indica a progressão de estudantes em determinado nível de ensino, em relação à condição em
que se encontra em determinado momento: aprovado/ promovido, reprovado/ repetente ou
evadido. É um item que permite uma análise relevante porque se refere aos dados de fluxo,
isto é, ao número de estudantes que progridem, ou não, na rede de ensino.
6.2 Indicadores da Aprendizagem:
São aqueles ligados diretamente ao processo de ensino/aprendizagem e avaliação, que
desenham o caminho percorrido por professores e estudantes. Trata-se da análise da
realidade/diagnóstico e suas especificidades. Explicita e reflete criticamente problemas e
necessidades da escola em relação ao ensino e aprendizagem, à organização do tempo/espaço,
relações dos resultados das avaliações externas, (Avaliação Nacional de Alfabetização-ANA,
Prova Brasil e Exame Nacional do Ensino Médio - Enem). A obtenção desses dados servirá
para apoiar a comunidade escolar a levantar os pontos fortes e os aspectos que precisam ser
melhorados na instituição. Estes, por sua vez, darão pistas para a definição da missão, visão,
princípios e valores, assim como de seu Plano de Ação.
7.PRINCÍPIOS NORTEADORES:
Dentre as finalidades do Projeto Politico Pedagógico, o papel da escola e a definição dos
caminhos a serem empreendidos exigem reflexões dos envolvidos no processo educativo.
Disto resulta que, durante a (re)elaboração do PPP, as ações da escola serão encadeadas em
um conjunto de princípios, elaborados e executados com a autonomia da gestão democrática,
que nortearão o ciclo da ação didático-pedagógica em torno da educação.
Em função disso, é necessário que os envolvidos compreendam que os princípios da
igualdade, qualidade e da liberdade, no Projeto Político Pedagógico, envolvem crenças,
convicções, valores e o conhecimento da comunidade, para que estabeleça a concepção da
educação e sua relação com a sociedade e sobre o homem que deseja formar. Portanto, os
princípios norteadores do PPP favorecem os envolvidos e os ajuda a pensar adiante, fazer
projeções e tomar decisões com propósitos humanos e políticos. Dessa forma, requerem
encaminhamentos de acordo com a:
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 7.1Visão de futuro - A Visão deve apontar para o futuro da Escola. Define a
expectativa que a escola manifesta em relação à sociedade, comunidade escolar e
local. A visão deve ser objetiva, porque define sua principal meta.
 7.2 Missão - A Missão deve responder “ao porquê” da escola existir. O texto deve ser
escrito de forma clara e sintética, porém, compreensivo. Uma vez que mostra onde a
escola está, ao apresentar a missão, seu sentido é a forma e direção que aponta para
onde a escola quer chegar. Para tanto, é importante identificar a função e o dever da
escola, seu propósito e como pretende atuar no seu dia a dia. Esse conhecimento é
fundamental para que a Escola se organize e alcance resultados cada vez melhores.
7.3.Princípios - É o momento em que a escola explicita os valores que norteiam a
prática pedagógica para formar os cidadãos consciente de seus direitos e deveres, quer
no exercício das responsabilidades, quer na busca dos seus objetivos, que deverão ser
expressos nos comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoa.


8.OBJETIVOS:
Os objetivos tornam explícita a finalidade do Projeto Político Pedagógico. Quando

elaborados com clareza e de forma ampla e duradoura, orientam a estrutura e o roteiro quanto
ao esclarecimento sobre o quê e quais os resultados se deseja apresentar, o que se pretende
fazer. Podem ser divididos em dois tipos:
 8.1 Geral: Explicita as intenções do Projeto Político Pedagógico, propósito central: O
que é pretendido com o Projeto Político Pedagógico? Que resultados serão
alcançados? Este deverá estar sempre coerente com a realidade observada que
direcionará o trabalho escolar.
 8.2 Específicos: São ações concretas que contêm o que se pretende fazer e o para quê;
devem estar em consonância com o objetivo geral. Expressam direcionamentos mais
limitados: que metas são pretendidas ao longo do trabalho? Qual a relação dessas
metas com a intenção principal do Projeto Político Pedagógico?

9. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E BASE LEGAL
A fundamentação teórica do Projeto Politico Pedagógico é um conjunto de finalidades
que indicam quais percursos a comunidade irá seguir. Em função disso, sua elaboração parte
da concepção de mundo e de educação, bem como reflete sobre o detalhamento de questões
especificas do contexto local, um dos pontos de partida para organização de um projeto mais
rico e diversificado.
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Destaca-se que o item deve ser elaborado de forma participativa, para que contemple
as expectativas do que se projeta para escola, relacionando-o à realidade. Lembrar que a
escolha do referencial teórico não torna o documento rígido, prescritivo, e, menos ainda,
limita a ação da gestão pedagógica, do professor e da comunidade. Ao contrário, deve
assegurar o direito à aprendizagem por meio de um conjunto de conhecimentos e
competências para o exercício da cidadania.
Destaca-se que a etapa da fundamentação teórica também contempla elementos como:
menções às bases legais (ex. DCNs, BNCC e RCA) e MARCOS CONCEITUAIS1 (.) Desse
modo, os PPP’s devem estar alinhados às propostas curriculares das redes estadual e/ou
municipal. Dessa forma, deve gerar compreensão de que o PPP é um documento embasado e
respaldado por diretrizes locais, estaduais e nacionais, que vão além da escola (GUIA PARA
GESTORES, MEC,2019).
Atentar para o momento de organizar a etapa da Educação Infantil e fazer referência
aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e aos campos de experiências, bem como
aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento; quanto à etapa do ensino fundamental,
deve fazer menção ao componente curricular por ano, apresentando objeto de conhecimento e
habilidades, de forma que avance no detalhamento de questões especificas e
complementares.2
10. PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação consiste em um instrumento de trabalho dinâmico, com o intuito de
propiciar ações que ressaltam os principais problemas a serem resolvidos por meio de
objetivos e metas a serem alcançadas, em períodos determinados. Contempla elementos
como: objetivos; as metas de resultados educacionais, materiais educativos necessários;
formas de avaliação da aprendizagem dos alunos e a da formação de professores. Sua
organização deve considerar problemas mais urgentes e mais graves, detectados no
diagnóstico educacional e na caracterização da comunidade escolar, estabelecendo, para cada
um, objetivos gerais e específicos e metas de curto, médio e longos prazos, para que, de fato,
o desenvolvimento ocorra no período programado.

1

Apresentam concepção de crianças, de educação, de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, organização do
tempo, do ambiente, etc. Para auxiliar e facilitar a compreensão, em anexo há um texto que trata dos marcos
conceituais.
2
Para auxiliar e facilitar a compreensão no anexo do roteiro, há um texto que trata da BNCC e do RCA.
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É essencial, também, definir os responsáveis pela implementação e acompanhamento
de cada prioridade e estimar os recursos necessários. É fundamental que o plano de ação
contemple, de forma explícita, a maneira como a escola se adaptará para a implementação do
currículo, alinhado à BNCC e ao RCA em todas as suas esferas: objetivos de aprendizagem,
metas, materiais didáticos, formação docente e avaliação.
Quadro 1. Organização do plano de ação

Materiais

Objetivos

Ação

Procedimento

Meta

Período

educativo

Responsá

s

vel pela

necessári

ação

Inicio

Térm

Avaliação

ino

os
São
os
objetivos
que a escola
deseja
alcançar,
tendo como
como foco a
aprendizage
m
e
desenvolvim
ento
dos
estudantes, a
formação
docente etc.

É o ato de
refletir
sobre
as
atividades
que definem
os objetivos
de
aprendizage
m, quais os
materiais
didáticos
utilizados,
bem como
as
dificuldades
.

É o modo
como algo é
executado, ou
como é feito o
processo
de
determinada
ação. Trata-se
das metas de
resultados
educacionais
(resultados da
ANA, Prova
Brasil
e
demais
avaliações
locais, tanto
para aspectos
cognitivos
como para as
competências
gerais
da
BNCC
e
RCA)

Element
o
do
Plano de
ação que
contempl
a
as
metas de
resultado
s
educacio
nais:
SAEBIDEB, a
ANA,
Prova
Brasil e
demais
avaliaçõe
s locais

Diretrizes
para a
escolha
e/ou
produção
autônoma
de livros e
materiais
didáticos
e
paradidáti
cos.

Equipe
ou
grupo

Tanto da
aprendizag
em
dos
estudantes
, além da
auto
avaliação
institucion
al,
como da
formação
de
professore
s.

Fonte: Organizadores PPP, (2019).

Quanto às metas, sua definição dá-se em termos quantitativos, e com um prazo determinado.
É o compromisso que a escol estabelece para sair da situação atual em direção à uma futura
situação (melhor, desejada). Pode-se dizer que a meta é parte significativa a das ações
desenvolvidas no decorrer do ano, ocupando expressivamente o Plano de Ação do
PPP.Exemplo de metas:
1. Reduzir o índice de abandono dos alunos da EJA de 26% para 16% no ano de 2020.
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2. Elevar o índice de aprovação geral da unidade de ensino de 67% para 75% no ano 2020.
3 Aumentar o índice de participação dos membros do Conselho Unidade de ensino de 55%
para 70% no biênio 2020/2022.
11. AVALIAÇÃO DO PPP:
O Projeto Politico-Pedagógico deve ser objeto de avaliação contínua, para permitir o
atendimento de situações imprevistas, correção de desvios e ajustes das atividades propostas.
Podem ser previstos momentos de avaliação (semestral, anual, bianual), com participação de
toda comunidade Escolar. Descreve o modo pelo qual a escola irá executar acompanhar e
avaliar as ações do PPP, sob a coordenação do gestor escolar.
Quadro 02: Estrutura Física da Escola
Ambientes

Quantidade

Ambiente

Quantidade

Ambiente

Quantidade

Sala de Direção

Auditório

Almoxarifado

Secretaria

Salas de Aula

Depósito
Merenda

Sala da Coordenação
Pedagógica
Sala dos Professores

Lactário
(creche)

Cozinha

Solário

Banheiro
(alunos)

Biblioteca

Brinquedoteca

Sala de leitura

Telecentro

Sala Multiprofissional
Sala de Recurso

Sala
de
Multifuncional

Recurso

Banheiro
(alunas)
Horta Escola
Banheiro
(funcionários)

Fraldário
Escovódromo

Quadra
Esportiva

Consultório
Odontológico

Refeitório

Rampas de acessibilidade

Fonte: organizadores PPP, (2019)

Observação: Acrescentar outros espaços que a Escola /CMEI/Creche possua.
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de

Quadro 03. Distribuição dos alunos por turno e ano/fase/série
Ano/Fase/ Série

Turma

Turno

Nº De Alunos

MAT

VESP.

NOT

INTEG

Fonte: organizadores PPP, (2019).
Quadro 04: Quantitativo de alunos atendidos em Sala de Recurso/Multifuncional

Turno do
Nº
Nome

Unidade

Atendimento

de ensino

Na Sala de

de origem

Recursos

Dias de
Atendiment

Deficiê

o

ncia

Tem
Súmula?

Frequento

Tem
laudo
medico?

u Sala de
Recursos
2019?

Fonte: organizadores PPP, (2019).

Quadro 05: Quantitativo de Funcionários
Carga Horária
Nº

Nome

Formação

Função

Acadêmica

Matricul
a

Tempo

20

40

60

de

h

h

h

atuação

Fonte: Fonte: organizadores PPP, (2019).
12. REFERÊNCIAS: É necessário que sejam organizadas de acordo com as Normas da
ABNT e que sejam incluídas todas as referências citadas no corpo do documento. Site:
Sobrenome do autor, nome do autor, título de texto, ano, link e data de acesso.
13. APÊNDICES: Documentos elaborados pela comissão: devem-se juntar, neste item, os
documentos produzidos pela unidade de ensino, como tabelas, gráficos, quadros,
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questionários, entrevistas, agenda de reuniões, projetos, plano de ação da elaboração do
Projeto Político-Pedagógico. Destacam-se aqui:
- Ata e imagens da reunião com a comunidade escolar, para elaboração e validação do PPP;
- Modelos de questionários utilizados para coletar dados.
Observação: Esses quadros configuram toda a identificação da escola, bem como informações
pertinentes ao contexto estrutural, recursos humanos e clientela da escola.

14. ANEXOS (sugestões)
Plano de Ação do Gestor
Plano de Ação Pedagógico
Plano de Metas do IDEB/ENEM/SADEAM
Projetos Escolares
Plano do PDDE/PDE/PROEMI/NOVO MAIS EDUCAÇÃO/PAGUE etc.
Atas das Reuniões do PPP
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ANEXOS
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1. SUGESTÃOPARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO

NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

MUNICÍPIO - AM
2019
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IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA
NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

MUNICÍPIO - AM

2019
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2. REGRAS DE FORMATAÇÃO: As regras de formatação são importantes porque
criam uma uniformidade, ou seja, um padrão, que é facilmente compreendido por
pesquisadores de todo o mundo. Por isso é essencial conhecer e estar atento aos
padrões exigidos e às regras da ABNT. Veja a seguir:
Margem superior: 3,0 cm.
Margem inferior: 2,0 cm.
Margem esquerda: 3,0 cm.
Margem direita: 2,0 cm
Já o espaço entre linhas deve ser 1,5 cm no decorrer do trabalho, com exceção das citações
longas, que são apresentadas em espaços simples e deslocamento de 4 cm em relação à
margem; vale ressaltar que todo o texto deve ser justificado. (seguir normas da ABNT).
NOTAS DE RODAPÉ: devem estar separadas do texto por uma linha fina e ter espaçamento
simples (1.0 entre linhas). A fonte deve ser: tamanho 10, e, caso haja mais de uma nota, elas
devem estar alinhadas, levando em consideração a primeira letra de cada uma.
FONTE: O corpo do texto deve ser digitado na cor preta, com fonte: tamanho 12. As mais
usadas costumam ser Arial ou Times New Roman. As exceções a essa regra são: Os textos
podem ser de outras cores somente para ilustrações. Toda escrita dos textos deve iniciar no
anverso da folha, ou seja, na frente. O documento deve ser impresso em folha tamanho A4,
branca ou reciclada.
NUMERAÇÃO DA PÁGINA: A contagem começa na folha de rosto, mas a
numeração com algarismos arábicos só deve começar a partir da parte textual e
continuar até o pós-textual. O número das páginas deve estar localizado no canto
superior direito, a 2 cm das bordas.
REFERÊNCIAS: Fontes de pesquisa consultadas pelo autor do trabalho.
Livro: sobrenome do autor (em caixa alta), nome do autor, título em negrito, edição,
cidade, editora e ano de publicação.
Exemplo: PELCZAR JUNIOR, J. M. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed.
São Paulo: Makron Books. 1996.
Site: sobrenome do autor, nome do autor, título do texto, ano, link e data de acesso.
Exemplo: MORETTI, Isabella. “Regras da ABNT para TCC: conheça as principais
normas”. 2014. Disponível em: <http://viacarreira.com/regras-da-abnt- para-tccconheça-principais-normas>. Acesso em: 02/01/2017.
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GANDIN, Danilo. Temas para um projeto político-pedagógico. ed. 11ª. Ed. Vozes,
1999.
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Vozes, Rio de Janeiro, 2016.
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político-pedagógico da escola. Ed. Cortez. ed 2ª. São Paulo, 2002. p. 77-93.
ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir. Projeto da escola cidadã: a hora da
sociedade. São Paulo, 1994.
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São Paulo, 2002.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola: Espaço do projeto político pedagógico.
Papirus. São Paulo, 1998. p. 23-31.
4. DOCUMENTOS LEGAIS:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.
Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.
Acesso em: 23 mar. 2017.
. MEC. Base Nacional Comum Curricular: educação é a Base. Disponível
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/imagens/BNCC_publicacao.pdf>. Acesso
em: 07 abr. 2017.
. MEC/SEB. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Brasília, 2010.
. MEC/SEB/DICEI. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União. Brasília, 1996.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em:
23 mar. 2017.
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília, 2013.
Disponível

em:

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13
448diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 16 out. 2017.
. MEC/SECADI/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica: diversidade e inclusão. Organizado por: Cléia Brandão Alvarenga
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Craveiro e Simone Medeiros. Brasília, 2013.
. MEC/SEB. Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Brasília,
2009.
LINK’S:<http://movimentopelabase.org.br/acontece/confira-o-guia-de-gestoresescolares-com-orientacoes-para-revisao-dos-pps/>
BNCC na Educação Infantil. Orientações para gestores municipais sobre a
implementação dos currículos baseados na Base em creches e pré-escolas.
<http://movimentopelabase.org.br/wpcontent/uploads/2019/06/BNCCEI_interativo_fi
nal.pdf>Acessado em: 12 Ago 2019. Conteúdo: fluxo de trabalho para a revisão do
PPP.
<https://www.qedu.org.br/>. Conteúdo: IDEB. Dados educacionais. Disponível em:
[s/d].
<https://fazsentido.org.br/>. [s/d]. Conteúdo Mobilização da comunidade escolar
externa (responsáveis, familiares, grupos sociais relacionados) para discussão e coleta
de contribuições.
5.LEGISLAÇÃO

PARA

REFERENDAR

O

PROJETO

POLÍTICO

PEDAGÓGICO
Legislação Nacional
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
Decreto N° 7.626 de 24 de novembro de 2011- Institui o Plano Estratégico de
Educação no âmbito do Sistema Prisional.
Decreto N° 1.044 de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre tratamento excepcional para
os alunos portadores das afecções que especifica.
Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Lei N.13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e
dá outras providências.
Lei N. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
Lei N. 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
Lei N. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
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com Deficiência.
Lei N.12.852, de 5 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre
os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o
Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.
Lei N.11.301, de 10 de maio de 2006. Altera o art. 67 da Lei N. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, incluindo, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º
do art. 201 da Constituição Federal, definição de funções de magistério.
Lei N. 11.525, de 25 de setembro de 2007. Acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei N. 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos direitos das crianças e
dos adolescentes no currículo do ensino fundamental.
Lei N. 9.475, de 22 de julho de 1997. Dá nova redação ao art. 33 da Lei N. 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
(Ensino Religioso)
Lei N. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Lei N. 10.287, de 20 de setembro de 2001. Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação.
Lei N. 10.709, de 31 de julho de 2003. Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei N.
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e dá outras providências. (Transporte Escolar)
Lei N. 10.793, de 1º de dezembro de 2003. Altera a redação do art. 26, § 3º, e do art.
92 da Lei N.9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional", e dá outras providências. (Educação Física)
Lei N. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade.
Lei N. 11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino
fundamental aos seis anos de idade.
Lei N. 11.645, de 10 março de 2008. Altera a Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei N. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
Lei N. 11.700, de 13 de junho de 2008. Acrescenta inciso X ao caput do art. 4º da Lei
N.9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar vaga na escola pública de
educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda
criança a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
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Lei N. 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei N.9.394, de 20 de dezembro de
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do
ensino da música na educação básica.
Lei N. 12.013, de 6 de agosto de 2009. Altera o art. 12 da Lei N. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, determinando às instituições de ensino obrigatoriedade no envio de
informações escolares aos pais, conviventes ou não com seus filhos.
Lei N. 12.014, de 6 de agosto de 2009. Altera o art. 61 da Lei N.9.394, de 20 de
dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que
se devem considerar profissionais da educação.
Lei N. 12.056, de 13 de outubro de 2009. Acrescenta parágrafos ao art. 62 da
Lei N. 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
Lei N. 12.287, de 13 de julho de 2010. Altera a Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino
da arte.
Lei N. 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e dá outras providências.
Lei N. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
Decreto N. 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis N. 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências.
Lei N.12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
formação dos profissionais da educação e dar outras providências.
Lei N. 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e do
adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de
tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei N. 13.006 de 26 de junho de 2014. Acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei N. 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação
básica.
Lei N.12.960, de 27 de março de 2014. Altera a Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para fazer constar a
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exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o
fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas.
Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 - Institui e orienta a implantação
da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das
etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.
Parâmetros Nacionais de Qualidade na Educação Infantil. Brasília, 2018.
Decreto N° 1.044 de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre tratamento excepcional para
os alunos portadores das afecções que especifica.
Resolução CNE/CEB N. 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos.
Resolução CNE/CEB N. 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana.
Resolução CNE/CEB N. 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica.
Resolução N. 2, de 28 de abril de 2008: Estabelece Diretrizes Complementares,
Normas e Princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da
educação básica do campo.
Resolução CNE/CEB N.5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil.
Resolução CNE/CEB N. 4, de 2 de dezembro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais
para o atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial.
Resolução CNE/CEB N. 02, de 19 de maio de 2010. Dispõe sobre as Diretrizes
Nacionais para a oferta da Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de
liberdade nos estabelecimentos penais.
Resolução CNE/CEB N. 03, de 15 de junho de 2010. Institui Diretrizes Operacionais
para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e
idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos
exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação
a Distância.
Resolução CNE/CEB N. 04, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CEB N. 7, de 14
de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos.
Resolução CNE/CEB N. 5, de 22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica.
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Resolução CNE/CEB N. 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.
CNE/SEB N. 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos.
Resolução CNE/CEB N. 3, de 16 de maio de 2012. Define Diretrizes para o
atendimento de educação escolar para populações em situação de itinerância.
Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CEB N. 8, de 20 de
novembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar
Quilombola na Educação Básica.
Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004.
Legislação Estadual:
Resolução CEE/AM N°20/2013. Altera as Matrizes Curriculares feita pela Secretaria
Estadual de Educação de Estado e Qualidade de Ensino (SEDUC).
Resolução CEE/AM N°75/2010. Dá orientação sobre a obrigatoriedade do Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira, africana e Indígena, nos estabelecimentos de
Ensino público e privado que oferecem a Educação Básica.
Resolução CEE/AM N°48/2015. Aprova a Emenda n. 03 ao Regimento Geral das
Escolas Públicas do Estado do Amazonas – Capital e Interior, que trata do processo da
avaliação do ensino e da aprendizagem e da recuperação final.
Resolução CEE/AM N°138/2012. Estabelece normas regulamentares para a oferta da
Educação Especial no Sistema de Ensino do Estado do Amazonas.
Resolução CEE/AM N°137/2014. Dá nova redação ao artigo 11 da Resolução
138/2012.
Lei N° 4183/16, de 26 de junho de 2015. Aprova o Plano Estadual de Educação.
Legislação municipal
Cada município acrescenta sua legislação específica.

6. TEXTO DE APOIO 1
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: como alinhar o documento à Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Referencial Curricular Amazonense
(RCA).
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo,
composto por um conjunto de referenciais, que definem as aprendizagens por meio
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das competências gerais, para a Educação Básica (BRASIL, 2017). Nesse contexto, a
BNCC traz como inovação a concepção de educação definida como educação integral,
ao promover as dimensões do desenvolvimento dos estudantes nos aspectos cognitivo,
físico, social, emocional e cultural, explicitadas no capitulo Introdutório do
documento.
Para o alcance dessas dimensões, a BNCC apresenta fundamentos universais
para a formação do estudante, independente do lugar em que estuda; desse modo, os
currículos devem garantir a formação integral por meio das competências e
habilidades desenvolvidas em cada área do conhecimento, com objetivo de aplicar
esses conhecimentos com criticidade, criatividade, criando oportunidade para vida dos
estudantes no século XXI.No entanto, é preciso considerar uma dimensão
diversificada envolvendo os conteúdos complementares de acordo com as
características regionais, culturais, sociais e econômicas, contextualizando-as em cada
escola.
Uma das ações que fizeram parte da implementação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) refere-se à construção dos currículos de cada Estado e Municípios,
em suas redes de ensino das escolas públicas e privadas (RCA, 2019), por meio do
Regime de Colaboração, que instituiu a construção dos Currículos, alinhados à BNCC.
Em função disso, o documento orientador do MEC (2019) para (re)elaboração
do o Projeto Político Pedagógico estabelece que o PPP de cada escola seja alinhado
tanto à Base Nacional comum Curricular como ao Referencial Curricular de cada
estado, sendo que o estado do Amazonas homologou o Referencial Curricular
Amazonense (RCA,2019) em atenção ao ProBNCC - Programa de apoio à
implementação da Base Nacional Comum Curricular
“cuja tarefa é o alinhamento de ações em torno da construção dos
currículos de cada Estado e municípios em suas redes de ensino, e,
consequentemente, das escolas públicas e privadas, para o
estabelecimento de relações cooperativas entre os entes federados,
por meio das Secretarias e Estaduais e Municipais de Educação.
(RCA- Referencial Curricular Amazonense -2019, p.18.).

De acordo com as orientações do Referencial Curricular Amazonense, o
currículo de cada escola será (re)organizado para atender a diversidade, os anseios das
crianças, dos adolescentes e dos jovens, para seu desenvolvimento pessoal, social e
profissional, das escolas estaduais e municipais (RCA, 2019), considerando as
competências gerais expressas nas áreas do conhecim
29 ento, cujo desenvolvimento deve
ser promovido ao longo da educação básica; para tanto, é fundamental que esteja
contemplado no PPP de cada escola, como garantia de seu alcance e efetivação.
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Referência nacional que orienta a formulação dos currículos das redes escolares
nacionais, a BNCC considera que a formação integral deve garantir os direitos de
aprendizagem articulando-a ao desenvolvimento de competências gerais, tendo como
ferramenta a mobilização de conhecimento (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
(BRASIL, 2017).
Imagem 1: formação integral por competência da Base Nacional Comum Curricular, BNCC.

Fonte: BNCC, (2017).

Durante o processo de (re)elaboração do Projeto Politico Pedagógico, é
importante que o documento esteja alinhado ao currículo, para que promova a
formação integral dos estudantes por meio das competências e habilidades expressas
tanto na BNCC como no RCA, tendo em conta que os objetos de conhecimento foram
organizados para contribuir com o planejamento do professor (RCA, 2019).
Para tanto, é importante identificar como as competências gerais dialogam com
as habilidades, (imagem 1), de modo que estejam articuladas em outras
áreas/dimensões do conhecimento, que serão trabalhadas progressiva, horizontal e
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verticalmente, ano a ano de escolaridade (RCA, 2019). Quanto à estrutura do RCA, o
componente curricular está dividido em unidades temáticas, e cada uma delas envolve
os objetos de conhecimento (entendidos como conteúdos, conceitos e processos),
sendo que cada componente apresenta competências especificas que contribuem com
as competências gerais, para promover a articulação entre as habilidades relacionadas
às áreas do conhecimento, conforme imagens 2 e 3.
Imagem 2:Estrutura do Referencial Curricular Amazonense - Quadros de organizadores
curriculares

Fonte: Referencial Curricular Amazonense, RCA, (2019).
Imagem 3:Estrutura do Referencial Curricular Amazonense - Quadros de organizadores
curriculares.

Fonte: Referencial Curricular Amazonense, RCA, (2019).

Desse modo, tanto a BNCC quanto o RCA orientam os fundamentos
pedagógicos, de modo que:
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 BNCC e RCA efetivam o compromisso no desenvolvimento integral do aluno,
com foco no desenvolvimento de competências e habilidades.
Para que a comunidade se aproprie dos documentos, sugere-se organizar
reuniões pedagógicas com os professores, os alunos e seus responsáveis, envolvendoos nos debates sobre o currículo, para analisar o que poderia ser melhorado, incentivar
o respeito à igualdade e a diversidade cultural. Considerando que a escola já
desenvolve competências e habilidades, a cultura, a experiência e a identidade local
devem estar contempladas, alinhando o currículo à BNCC e ao RCA, condizentes
com o presente e futuro das escolas do Amazonas, tanto da capital como dos
municípios, e das zonas rurais do estado.
Portanto, o PPP de cada escola deve assegurar a formação integral do estudante,
garantindo o convívio e aprendizagem com as diferenças e as diversidades, o
protagonismo e autonomia, criatividade e aplicação do conhecimento para resolução
dos problemas, de acordo com as competências gerais, respeitando as culturas
amazônicas e a educação para sustentabilidade ambiental, social e econômica.
REFERÊNCIAS:
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MEC/SEB. Guia para gestores escolares: orientações para revisão dos Projetos
Pedagógicos (PPP ou PP) à luz dos novos currículos. Versão preliminar, Brasil, Brasília,
2019.
MEC. CONSED. UNDIME. REFERENCIAL CURRICULAR AMAZONENSE.
RCA - Ensino Fundamental.Manaus,Am,2019.

7. TEXTO DE APOIO 2: MARCOS CONCEITUAIS
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs, 2013) serviram de fundamento para a
construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), documento responsável “por
orientar a organização, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas
as redes de ensino brasileiras” (BRASIL, 2013 p.6.). Nesse sentido, um dos princípios das
DCNs é o acesso à educação fundamentada nos valores, na justiça social, na pluralidade, na
solidariedade e na sustentabilidade, por conter considerações que constituem a inclusão e a
diversidade.
Em função disso, o documento orientador para (re)elaboração do PPP do MEC (2019)
apresenta os Marcos Conceituais, um conjunto de conceitos organizados a partir das DCNs,
que possibilita a inclusão e reconhecem a escola como um espaço plural. Daí a necessidade da
elaboração do Projeto Político Pedagógico que contemple o tipo de educação, formação dos
sujeitos, os principio da escola, de forma que colabore com educação integral da comunidade
que atende.
Ao elencar os marcos conceituais durante a (re)elaboração do PPP, a escola assegura
o acesso, a inclusão e a permanência dos sujeitos do campo, indígenas, quilombolas, dos
povos tradicionais, dos ribeirinhos, afrodescendentes, trabalhadores urbanos e rurais, pessoas
com deficiência, da comunidade local, que, em conjunto com as propostas pedagógicas, a
BNCC e o Documento Referencial do Amazonas(RCA), colaboram com oportunidades
educacionais expressas na diversidade, sobretudo para conclusão da educação básica.
Para assegurar o ensino e a aprendizagem e fundamentar o currículo, o quadro número
06 (um) apresenta os marcos conceituais, de acordo com as definições das modalidades da
EJA e da Educação Escolar Quilombola; de criança, de jovens, de juventude, da educação
infantil e ensino médio (que compõe a educação básica); além da concepção de escola; de
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educação e educação integral e de ensino fundamental. Considerando os Marcos Conceituais
de acordo com o perfil dos grupos, da comunidade, o tipo de ensino que oferta durante a
(re)elaboração do PPP, a escola organiza/elabora o diagnóstico/levantamento, desdobrandoos de acordo com as características: se de ensino fundamental, médio, educação infantil,
modalidade etc, articulados aos saberes e fazeres das redes escolares estaduais e municipais
do Amazonas .Caso a escola atenda crianças indígenas, apresentar suas características, sua
cultura, como vivem, como aprendem, modos e costumes etc. O mesmo vale para educação
escolar quilombola, Educação do Campo, e outras. Se a escola atender à educação infantil, é
importante que o marco conceitual dessa etapa utilize os termos que a baseiam: os campos de
experiência, porque carregam a base de interação e os direitos de aprendizagem e
fundamentam o desenvolvimento infantil.
Ao observar o Marco Conceitual e a concepção de criança que a BNCC e o RCA
apresentam, retoma a concepção de criança presente nas diretrizes para a educação infantil e
avança na concepção de aprendizagem e desenvolvimento; acena para o fato de que a
educação infantil precisa ser respeitada, porque a criança é sujeito com diferentes ritmos e
aprendizagem; ao enfatizar a concepção de criança, enfatiza também o papel do professor
como co-protagonista que favorece experiência provocadora de educação para a criança: é
uma forma de garantir o respeito e a valorização sobre como a criança aprende, fazendo uso
das múltiplas linguagens.
Quadro 06: Concepção dos Marcos Conceituais
No.

MARCOS

CONCEITOS A PARTIR DAS DCNs/ BNCC

01

Crianças

02

Adolescente

03

Juventude

04

Educação

Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura (BNCC, 2017, p.37 em consonância com a Res.
CNE/CEB 5/2009).
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do adolescente
como sujeito em desenvolvimento com singularidades e formações identitárias e
culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de
contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social. BNCC, 2017,
p.60 em consonância com a Res. CNE/CEB 7/ 2010)
Condição sócio-histórico-cultural de uma categoria de sujeitos que necessita ser
considerada em suas múltiplas dimensões, e que não estão restritas às dimensões
biológica e etária, mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de
atravessamentos sociais e culturais, produzindo as culturas juvenis ou muitas
juventudes (BNCC, 2018, p. 463, em consonância com o Parecer CNE/CEB 5/2011).
A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205, reconhece a educação como direito
fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade. Determinar que a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
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pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(BNCC, 2017, p.10 em consonância com a CRFB, 1988).
Educação
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral
com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de
Integral
processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os
desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e
juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de
existir (BNCC,2017, p. 14-15).
Educação
Primeira etapa da Educação Básica, a Educ. Infantil é o início do processo
Infantil
educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a
primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se
incorporarem a uma situação de socialização estruturada (BNCC, 2017, p.36 em
consonância com a Res. CNE/CEB 5/2009)
Organização As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um
dos tempos,
mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde pequenas,
espaços,
procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e
ambientes
noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram curiosidade sobre o mundo físico
(seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as
transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e sua manipulação etc.) e
o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que
conhece); como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus
costumes; a diversidade entre elas, etc. (BNCC, 2017, p.42-43 em consonância com a
Res. CNE/CEB 5/2009).
Ensino
O Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da Educação
Fundamental
Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes
que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a
aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Essas
mudanças impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa de
escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente
entre as etapas da Educação Básica, mas também entre as duas fases do Ensino
Fundamental: anos iniciais e anos finais (BNCC, 2017, p. 57 em consonância com a
Res. CNE/CEB 7/ 2010).
Ensino Médio O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, direito público subjetivo de todo
cidadão brasileiro (BNCC,2018, p.461 em consonância com a Res. CNE/CEB
3/2018).
Educação de A Educação de Jovens e Adultos (EJA) destina-se aos que se situam na faixa etária
Jovens
e superior à considerada própria, no nível de conclusão do Ensino Fundamental e do
Adultos
Ensino Médio (Res. CNE/CEB 4/2010).
Educação
A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e
Especial
modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista
no projeto político-pedagógico da unidade escolar (Res. CNE/CEB 4/2010).
Educação
A Educação Profissional e Tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação
Profissional e nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões
Tecnológica
do trabalho, da ciência e da tecnologia, e articula-se com o ensino regular e com
outras modalidades educacionais: EJA, Educação Especial e Educação a Distância
(Res. CNE/CEB 4/2010).
Educação do Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação rural está prevista com
Campo
adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região,
definindo-se orientações para três aspectos essenciais à organização da ação
pedagógica: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos estudantes da zona rural; II - organização escolar
própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (Res.
34

14

15

16

CNE/CEB 4/2010).
A Educação Escolar Indígena deve se constituir num espaço de construção de
relações interétnicas orientadas para a manutenção da pluralidade cultural, pelo
reconhecimento de diferentes concepções pedagógicas e pela afirmação dos povos
indígenas como sujeitos de direitos (Res. CNE/CEB 5/2012).
Educação
a A modalidade Educação a Distância caracteriza-se pela mediação didático
Distância
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem; ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Res. CNE/CEB
4/2010).
Educação
A Ed. Quilombola é desenvolvida em suas terras e cultura, requerendo pedagogia à
Escolar
especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu
Quilombola
quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e
os princípios que orientam a Educação Básica brasileira (Res. CNE/CEB 4/2010).
Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) e BNCC (2017).
Educação
Escolar
Indígena
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TEXTO DE APOIO 3- BASE LEGAL - A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a configuração administrativa do país
passa a considerar os municípios como ente federado com as mesmas prerrogativas de
autonomia dos estados. Mais adiante, com a regulamentação implantada pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDBEN N. 9.394/1996, a autonomia dos municípios se
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consolida também na área da educação, embora os municípios possam manter com os estados
um sistema único:
Art. 11 Os municípios incumbir-se-ão de:
[...]
Parágrafo único. Os municípios poderão optar, ainda, por se integrar
ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único
de educação básica.

A Construção do Projeto Político-Pedagógico denominado de Proposta ou Projeto
Pedagógico conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ LDBEN (artigos 12
e 14, Lei N.9.394/1996), requer compromisso com a gestão democrática da Educação,
proposta pela Constituição Federal de 1988 como um dos princípios do ensino, vejamos:
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VI – gestão democrática do ensino público na forma da lei.

O artigo 14 da LDBEN N. 9.394/96 e seus respectivos incisos determinou aos sistemas
de ensino a definição de normas para a gestão democrática do ensino público estabelecendo
princípios para essa efetivação, observemos:
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.

Notamos que um dos princípios da gestão democrática (inciso I) é a participação dos
profissionais da educação na elaboração do36pr ojeto pedagógico da escola. Referida
participação é retomada pela Resolução CNE/CEB N. 02/2017, que aprovou a Base Nacional
Comum Curricular.
Art. 6º As propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino,
para desenvolvimento dos currículos de seus cursos, devem ser
elaboradas e executadas com efetiva participação de seus docentes, os
quais devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as
respectivas propostas pedagógicas, nos termos dos artigos 12 e 13 da
LDB.
Parágrafo Único. As propostas pedagógicas e os currículos devem
considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando ao seu
pleno desenvolvimento, na perspectiva de efetivação de uma
educação integral.
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Conforme o referido dispositivo, a participação dos docentes na elaboração do Projeto
Pedagógico (PP) torna-se importante, a fim de que possam organizar seus planos de trabalho
para o cumprimento do currículo e em consonância com a respectiva Proposta Pedagógica.
Outra norma que deixa expresso o estímulo à participação da comunidade escolar na
formulação do Projeto Pedagógico e outros documentos é a Lei 13.005/2014, que aprovou o
Plano Nacional de Educação – PNE, na meta 19, estratégia 19.6
Meta 19 – [...]
(Estratégia 19.6) - estimular a participação e a consulta de
profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação
dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de
gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos
pais na avaliação de docentes e gestores escolares;

Essa orientação também foi seguida pela Lei 4.183, de 26 de junho de 2015, que
aprovou o Plano Estadual de Educação do Amazonas – PEE/AM, estabelecendo o prazo de
cumprimento a partir do primeiro ano de vigência, como segue:
Meta 19 – [...]
Estratégia 7 – Assegurar a participação efetiva de todos os
profissionais de educação, estudantes e pais, na construção de Projeto
Político-Pedagógico ou Proposta Pedagógica, planos de gestão
escolar e regimentos escolares, a partir do primeiro ano de vigência
deste PEE/AM.

A rigor, a gestão democrática é ponto fulcral na construção do Projeto Político
Pedagógico, pois nele, a comunidade escolar deixa registrado seu compromisso com o avanço
desse processo, pelo qual todos almejam alcançar a melhoria da educação.

37

DICAS PARA (RE)ELABORAÇÃO DO PPP

É importante que a escola conheça e siga as etapas do processo de elaboração do PPP,
para que possa construir um documento coletivamente. As sugestões a seguir pretendem
auxiliar tanto as escolas da capital, como as do interior do estado, para o que avancem no
processo de (re)elaboração do PPP.
 ETAPAS DA ORGANIZAÇÃO: Motivar e sensibilizar a comunidade para o início
de construção do PPP requer participação, engajamento e compromisso de todos os
envolvidos neste processo. Para tanto, promover o momento por meio do diálogo
sobre a necessidade de (re)elaborar o Projeto Político Pedagógico.
 ETAPA para criação da Comissão Organizadora: é a comissão que será
responsável pelo processo de (re)elaboração do documento; podem fazer parte da
comissão o Gestor, Pedagogo/apoio pedagógico e representatividades de professores,
alunos, pais/ responsáveis, demais funcionários da escola e comunidade, que serão
escolhidos entre seus pares com os devidos registros em Ata. Essa Comissão será
responsável para coordenar as atividades, sistematizar as discussões, organizar o texto
preliminar do documento e apresentá-lo ao grupo para análise e sugestões. Para que as
ações sejam exitosas, é necessário que a comissão organizadora se planeje e elabore
um cronograma de ações.
 ETAPA PARA O PLANEJAMENTO: metodologia e cronograma de ações: Após
formação da comissão, deverá ser elaborado o cronograma de ações com todas as
atividades programadas com os segmentos da comunidade escolar (professores,
pais/responsáveis, estudantes, funcionários, representantes da sociedade civil
organizada e outros) para o desenvolvimento das etapas de construção do PPP,
oportunizando o envolvimento de todos no processo.
 A equipe gestora de cada escola deve coordenar o processo de (re)elaboração do
PPP: Para gerar a articulação do Referencial Curricular Amazonense-RCA e da Base
Nacional Comum Curricular -BNCC aos currículos, o PPP deve ser construído de
maneira democrática e participativa de forma que se dê voz a todos: professores,
funcionários, estudantes, famílias, grupos e representações de pais e professores e
comunidade do entorno, em geral.
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 Tendo em vista que a (re)elaboração do Projeto Político Pedagógico permite o
conhecimento e o aprofundamento da Base e do RCA aos currículos, o engajamento e
a participação dos professores da escola são fundamentais; porém, sugere-se que os
professores não sejam responsáveis pela condução de processos como a redação do
documento ou a organização de consultas populares, mas que seja priorizada sua
participação durante a oferta de formação continuada referente à BNCC e ao RCA.
 O processo mais intensivo da (re)elaboração dos PPPs deverá ser o Plano de Ação
com foco na implementação para dos currículos alinhados à BNCC e ao RCA.
 É fundamental que a comunicação seja efetiva e transparente desde o início do
processo até a divulgação do documento final.
 Estudo dos principais aspectos do Referencial Curricular Amazonense no contexto da
implementação da BNCC ao currículo local e do papel do PPP.
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