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REFLEXÃO

• Qual é o quadro atual da escola?

• Aonde queremos chegar e como 

fazer para ir da atual realidade à meta 

desejada?



• A construção do PPP é uma exigência 

legal, onde se imprime a identidade da 

escola, de suas concepções e de seus 

objetivos educacionais.

• Define a natureza e os papéis 

socioeducativos, cultural, político e 

ambiental da instituição, constituindo 

responsabilidades para todos, para a 

plena execução dos objetivos 

estabelecidos.



• HISTÓRICO

leitura

• Diagnóstico da realidade

Atualmente 283 alunos, 73 crianças são 

atendidas no modalidade de Educação Infantil e 210 

crianças no Ensino Fundamental, dentre eles alunos 

que necessitam de atendimento especial e alunos 

com defasagem idade/série.

95% dos alunos dependem do transporte 

escolar



OBJETIVOS DA 
INSTITUIÇÃO

• A Escola da Torre, sendo uma Escola 

do Campo, tem como missão, 

assegurar uma educação qualificada 

e prolongada, respondendo aos seus 

projetos individuais e contribuindo, 

dessa forma, para o desenvolvimento 

e bem-estar social.

• Criar situações de aprendizagem 

dentro da Educação Integral



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

• Ler e escrever com compreensão na idade certa

• Oportunizar aos alunos acesso as tecnologias

• Chegar ao índice satisfatório na avaliação da 
Provinha Brasil 

• Desenvolver as competências e as habilidades 
necessárias

• Estimular, o compromisso com valores humanos e 
sociais

• Promover a integração escola-família-comunidade

• Oportunizar a formação de cidadãos autônomos e 
críticos



• Desenvolver o respeito a dignidade, a liberdade, e 

aos direitos fundamentais

• Oportunizar uma educação igualitária

• Atingir o índice 0% de evasão escolar

• Reduzir as distorções série/idade

• Reduzir totalmente o índice de reprovação

• Ampliar a nota/resultado no IDEB



ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO
• Organização do trabalho em ciclos : nos ciclos de 

aprendizagem, a duração dos ciclos  tende a ser 

mais curta (2 a 3 anos) e há previsão da 

reprovação ao final de cada ciclo.

• Organização dos tempos e espaços: o espaço e 

tempo de coordenação pedagógica trouxe um 

ganho dentro do desenvolvimento cognitivo e 

intelectual do aluno. Formação continuada, a 

avaliação formativa, processual e diagnóstica dos 

alunos, projetos interventivos, reagrupamentos, 

reforço.



Relação escola-
comunidade

• Existem eventos destinados a inteirar a 

comunidade escolar como festas, 

confraternizações mensais, reuniões, passeios.

• EQUIPE ESPECIALIZADA E OUTROS PROFISSIONAIS

• Nossa escola conta apenas com um pedagogo e 

um psicólogo itinerante na sala de recursos



ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR 1º CICLO

• A Educação Infantil é contemplada por eixos 

integradores cuidar e educar, brincar e interagir, 

envolvendo os eixos transversais que nortearão o 

trabalho, sendo que o objetivo é levar a criança ao 

mundo do letramento sistematizado de forma 

lúdica e dinâmica respeitando o ritmo e 

desenvolvimento humano da criança.



ORGANIZAÇÃO DO 2º 
CICLO

• Os eixos integradores deste ciclo são 

alfabetização, letramento, ludicidade e dentro do 

Currículo em Movimento o aluno se apropriara dos 

conhecimentos sistematizados.

• No 1º bloco vem as quatro práticas pedagógicos 

essenciais para a alfabetização, (memorização, 

cópia, caligrafia, ditado) bem como garantir a 

criança a partir de seis anos de idade, a aquisição 

do letramento na perspectiva da ludicidade e do 

seu desenvolvimento global.



PLANO DE AÇÃO
• GESTÃO PEDAGÓGICA

• A direção acompanha de perto o trabalho para 

que juntos todos tenham consciência da realidade 

de cada turma e da escola como um todo. As 

coordenações coletivas serão às quartas feiras no 

matutino e vespertino, onde acontece repasse de 

informações, estudos, debates, planejamento 

coletivo e avaliativo.



• PLANEJAMENTO ATIVO:

• Planejamento por ciclo, de forma que os 

professores do 1º ciclo dialoguem e os dos blocos 

do 2º ciclo dialoguem.

• REAGRUPAMENTO E PROJETO INTERVENTIVO:

• Acontecerá duas vezes por semana com suporte 

dos coordenadores, no período integral de aula.



• GESTÃO ADMINISTRATIVA

• Há um controle de uso consciente de materiais e 

patrimônio de uso coletivo, realizado pela equipe 

gestora.

• Escola bonita não deve ser apenas um prédio 

limpo e bem planejado, mas um espaço no qual se 

intervém de maneira a favorecer sempre o 

aprendizado, fazendo com que as pessoas possam 

se sentir confortáveis e consigam reconhecê – lo

como um lugar que lhes pertence.



ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO

• A avaliação é um dos componentes constituintes 

da gestão democrática, tanto na forma como se 

dá a prática da avaliação como no seu processo.

• Na Educação Infantil, a avaliação deve ser 

realizada por meio da observação e do 

acompanhamento do desenvolvimento integral da 

criança, sendo que seu resultado é registrado em 

relatório individual e apresentado semestralmente.



• No Ensino Fundamental a verificação deve ser feita 

compreendendo a avaliação do processo de 

ensino – aprendizagem, que objetiva diagnosticar 

a situação de cada aluno nesse processo, bem 

como o trabalho realizado pela Instituição de 

Ensino.

• A avaliação, portanto, será formativa, contínua, 

diagnóstica, cumulativa prevalecendo o aspecto 

qualitativo.



• Como o PPP está dentro de um perspectiva em 

movimento e em ciclos, ela não poderia ser 

estática e rígida, assim ao final de cada bimestre 

será feito uma avaliação coletiva do trabalho, 

trazendo algumas mudanças ou alterações de 

forma flexível, sempre respeitando a lei vigente e as 

orientações que foram construídas neste 

documento pelo grupo escolar. Os registros serão 

feitos através de atas



PROJETOS
• Plano de Ação do professor readaptado

• Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio a 
Aprendizagem

• PROJETOS ESPECÍFICOS 

• 1- Comemorando e Aprendendo

• 3 – Conte outra vez: sala de leitura e biblioteca

• 4 – Mundo do letramento

• 5 – Soletrando

• 6 – Oficinas da Educação Integral (Informática, 
cinema/cultura/desenho)

• 7 –Reforço emergencial português

• 8 – Reforço emergencial matemática
• 9 – Centro Olímpico



NOVOS PROJETOS
• Festa Junina

• Feira Cultural

• Plenarinha (o mundo do brincar)

• Semana de adaptação da Educação Infantil

• Informática (doação do STJ)


