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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

O Projeto Político Pedagógico significa uma ação intencional com execução de um sentido explícito,

compromete-se com a formação do cidadão para que seja capaz de atuar dentro da sociedade de forma crítica

e consciente através da execução e concretização da ação pedagógica. Nesse sentido o presente trabalho visa

apresentar a importância deste documento para o desenvolvimento das atividades de ensino e o caminho a

seguir no contexto escolar.

CONCLUSÃO

O Projeto Político Pedagógico se fundamenta pela

organização do ensino, enfatizando o compromisso

da gestão escolar com a qualidade da educação. A

elaboração e implementação do Projeto Político

Pedagógico deve levar em consideração a realidade

escolar e analisar as peculiaridades de cada

instituição. (OLIVEIRA, 2013).

Para que isso ocorra, é necessário o trabalho em

conjunto da escola com toda comunidade escolar,

pressupondo a participação de professores, pais,

alunos, funcionários, pedagogos e diretores para

auxiliar na argumentação e concretização,

garantindo o direito à educação e à aprendizagem

significativa, tornando o aluno sujeito ativo no

processo de ensino e aprendizagem formando-se

um cidadão histórico-social-critico. (VEIGA,2002).

Nesta perspectiva o desenvolvimento do PPP

caracteriza a identidade de determinada instituição.

Neste documento estão presentes informações

como: dados da instituição; constituição do espaço

físico; recursos didáticos pedagógicos;

funcionamento da escola; realidade escolar; análise

Figura 1: Projeto Político Pedagógico

Fonte: Site professor Paulo oliveira.blogspost.com
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Desta forma pode se concluir que o projeto político

pedagógico é essencial para a efetivação do ensino e

da aprendizagem, auxiliando os professores no

planejamento e avaliação e promovendo aos

educandos formação qualificada.

da gestão escolar; legislação educacional em vigência;

projetos desenvolvidos pela escola.

O planejamento e a organização do PPP proporciona

avanços e melhorias para a ação educativa,

articulando as atividades de ensino e cumprindo as

intenções e os propósitos da escola, propiciando um

trabalho coletivo na tomada decisões com base na

realidade escolar. Definem objetivos, métodos e

estratégias de ensino para atender as demandas da

sociedade em que está inserida. Diante disso, a escola

torna-se um espaço público de debate, reflexões e

diálogo coletivo. (VEIGA, 2002).


