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“Todo projeto escolar só será escola indígena se for pensado, planejado,

construído e mantido pela vontade livre e consciente da comunidade. O

papel do Estado e outras instituições de apoio devem ser de

reconhecimento, incentivo e reforço para este projeto comunitário. Não se

trata apenas de elaborar currículos, mas de permitir e oferecer condições

necessárias para que a comunidade gere sua escola. Complemento do

processo educativo próprio de cada comunidade, a escola deve se constituir

a partir dos seus interesses e possibilitar sua participação em todos os

momentos da definição da proposta curricular, do seu funcionamento, da

escolha dos professores que vão lecionar,do projeto pedagógico que vai ser

desenvolvido, enfim, da politica educacional que será adotada”.

Gersem dos Santos, professor Baniwa, AM.



• Etimologicamente, vem do latim projectu, que significa

lançar para diante.

• É a própria organização do trabalho pedagógico escolar

como um todo, em suas especificidades, níveis e

modalidades.



• É Político por que diz respeito à arte e à ciência de

governar. Ele prevê e dá uma direção à gestão da escola,

e pressupõe a opção e compromisso com a formação do

cidadão para um determinado tipo de sociedade

• É Pedagógico por que diz respeito à reflexão sistemática

sobre as práticas educativas: dá sentido e rumo às

práticas contextualizadas culturalmente.



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

DAS ESCOLAS INDIGENAS



• É o instrumento que define o “ser” da escola, a sua

identidade, o modelo pedagógico que é aplicado, os

objetivos, a metodologia do ensino, o perfil do aluno

que deseja formar, o perfil dos educadores, as

estratégias de avaliação dos processos de ensino e

aprendizagem, contemplando a diversidade em todos

os seus aspectos: sociais, culturais, políticos,

econômicos, de gênero, geração e etnia.



• “O projeto representa a oportunidade de a direção, a

coordenação pedagógica, os professores e a comunidade

tomarem sua escola nas mãos, definir seu papel

estratégico na educação das crianças e jovens, organizar

suas ações, visando atingir os objetivos a que se

propõe. É o ordenador, o norteador da vida escolar”.

J.C. Libâneo



“O projeto pedagógico da escola depende, sobretudo, da

ousadia dos seus agentes, da ousadia de cada escola em

assumir-se como tal, partindo da ‘cara’ que tem, com o seu

cotidiano e o seu tempo-espaço, isto é, o contexto histórico

em que ela se insere.

Projetar significa ‘lançar-se para frente’, antever um futuro

diferente do presente. Projeto pressupõe uma ação

intencionada com um sentido definido, explicito, sobre o

que se quer inovar.”.

Moacir  Gadotti



• Pensar em Projeto Político Pedagógico para qualquer

escola, pressupõe que os educadores tenham um

espaço onde possam se manifestar, que o processo da

escola e suas experiências acumuladas sejam

refletidas no texto, que haja uma definição anterior

sobre qual a concepção de Projeto Político Pedagógico

será defendida pelo grupo.



• Quando os professores e a comunidade se reúnem

para pensar organizadamente sobre o seu fazer, é o

começo de uma atividade coletiva que quase

certamente terá a “escrita” do projeto pedagógico da

escola como resultado.



PROJETO PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA E A LDB.



Eixos

FLEXIBILIDADE

Art.12 e 13 .. Ação coletiva

Art. 14 ... gestão democrática 

conforme peculiaridades ...

Art. 15 ... progressivos graus 

de autonomia ...

Art. 23 ... enturmação, 

reclassificação, calendário

AVALIAÇÃO  

Art. 9º ... avaliação 

institucional ...

Art. 24 ... progressão, 

aproveitamento da 

avaliação da 

aprendizagem ...

LIBERDADE

Art. 3º ... pluralismo de 

concepções, gestão 

democrática ...

Autonomia

garantida construída

GESTÃO 

DEMOCRÁTICA
RESPONSABILIDADE E 

COMPETENCIA



PRINCÍPIOS NORTEADORES DO

PROJETO PEDAGÓGICO 



• Igualdade de condições para acesso e

permanência na escola;

• Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

• Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas;



• Respeito à liberdade e apreço a tolerância;

• Gestão democrática do ensino público, na forma da lei

e da legislação do sistema de ensino;

• Valorização da experiência extra-curricular;



DIMENSÕES DO PROJETO 

PEDAGÓGICO.



• Pedagógica – Diz respeito ao trabalho da escola como um

todo em sua finalidade primeira e a todas as atividades,

inclusive à forma de gestão, à abordagem curricular e à

relação escola – comunidade.

• Administrativa – Refere-se àqueles aspectos gerais de

organização da escola como: gerenciamento do quadro

de pessoal, registro sobre a vida da escola etc.



• Financeira – Relaciona-se às questões gerais de

captação e aplicação de recursos financeiros.

• Jurídica – Retrata a legalidade das ações e a relação

da escola com outras instancias do sistema de ensino

– Municipais, Estadual e Federal.



PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

DO PROJETO PEDAGÓGICO.



• Relação entre a escola e a comunidade – possibilita

a participação de todos os segmentos nas decisões

da escola.

• Gestão democrática – pressupõe a participação de

todos os trabalhadores envolvidos na escola para

ajudar na definição de rumos, bem como do

Colegiado Estudantil e Conselho Escolar



• Democratização do acesso e da permanência, com

sucesso, do aluno na escola –pressupõe um ensino

de qualidade para todos.

• Autonomia – É entendida como capacidade de

governar-se dentro de certos limites, definidos pelas

legislações e pelos órgãos do sistema educacional.



• Qualidade de ensino para todos – pressupõe uma

preocupação do gestor democrático com a construção

de uma escola que valorize as relações estabelecidas

pelos indivíduos em seu cotidiano.

• Organização curricular – Visa assegurar uma

aprendizagem para as necessidades e o sucesso do

aluno. Neste sentido o currículo precisa ser

considerado como eixo central da discussão na escola.



A CONSTRUÇAO COLETIVA DO 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO.
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A escola precisa:

Formular objetivos

Ter um plano de ação

Meios de execução

Critérios de avaliação

Levantar diagnóstico



PARTES DO PROJETO 

PEDAGÓGICO

1ª PARTE: MARCO SITUACIONAL

DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE LOCAL.

2ª parte: MARCO TEORICO

Fundamentação teórico-filosófica e 

metodológica da Proposta Pedagógica

3ª parte: MARCO OPERACIONAL

Objetivos e  fins da Instituição,organização 

Curricular,planejamento ,acompanhamento

e avaliação  da proposta pedagógica. 



PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO

Concepção de currículo, 

ensino e aprendizagem.

Critérios de acesso e de 

promoção dos alunos 

avaliaçãoAmbiente educativo e 

comunidade local

Ambiente físico,

Estrutura física

Gestão escolar



SUGESTÃO-ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DOPROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS INDÍGENAS

1. Identificação da escola

Nome, endereço, localização, situação legal, modalidade de

ensino, quadro de pessoal, etc.



2. Diagnóstico da realidade atual da escola:

 índices do IDEB;  

 resultados de aprovação, reprovação, evasão escolar;  

condições físicas da escola;  

carências de recursos humanos;  

Causas que justificam situações de violência; 

-



3. Apresentação e/ou justificativa

• Foco - razões e relevância da proposta para a comunidade
escolar, tomando como referência a filosofia, metas e objetivos
educacionais,

4. Filosofia da escola

• Foco na concepção da educação que a escola propõe (ideal
de cidadão)

• Direcionado para os aspectos normativos e informativos
gerais, diante da função social da escola

• Perpassa pelos valores éticos, morais, sociais, religiosos,
etc.



5. Objetivos gerais e conteúdo programático

Relato sintético sobre as mudanças que se esperam ocorram ao

longo do processo educativo

Têm caráter mediato

Apresenta conhecimentos, hábitos e atitudes que serão

incorporados e apreendidos

São elaborados por disciplina e série

Apresentação dos conteúdos: no plano ou posteriormente



6. Metas/Visão/Missão

Metas -Desdobramentos para cada objetivos específicos que

indicam os resultados esperados em termos quantitativos e

em determinados prazos.

Visão – percepção, perspectiva, a finalidade que a escola

propõe.

Missão – compromisso assumido no plano do gestor.



7.Ações/Atividades e Recursos Ações Estratégicas

• Devem ser de responsabilidade de todos.

• Devem ser claras, variadas e unificadas



Visualização global do que será desenvolvido

Segurança, tranquilidade e racionalização do trabalho

Programação antecipada do trabalho

ATIVIDADES MESES

JAN FEV MAR ABRI   MAIO JUN

8. Cronograma de atividades internas e de integração

escola/comunidade



• Prever e prover estratégias para acompanhamento e 

retroalimentação; 

- qualidade do trabalho docente

- rendimento escolar

- critérios de avaliação, promoção e recuperação

- trabalho da escola: curricular, de gestão escolar, etc.

9. Avaliação


