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1. Apresentação 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Classe Sobradinho dos 

Melos foi construído a partir de reflexões do grupo docente, servidores, pais de 

alunos, direção e coordenação, além dos estudantes que contribuíram com 

reflexão sobre a escola que possuem e qual eles gostariam de ter. Durante o 

processo, utilizamos reunião de coordenação para diálogo, questionário com os 

professores, pais e servidores e nos dividimos em grupo para estudar e 

registrar as impressões e resultado do estudo, por entendermos que é de 

fundamental importância pensar coletivamente para se agir coletivamente.  

Embora seja um princípio estabelecido na LDBEN 9394/96 nos artigos 

12 e 13, o PPP é antes de tudo uma grande necessidade da comunidade 

escolar que pretende partir da própria realidade para organizar o trabalho 

pedagógico, com planejamentos que representem as reais necessidades e 

interesses dos sujeitos envolvidos. O PPP tem por finalidade promover a 

construção do conhecimento e da autonomia dos estudantes e viabilizar a sua 

formação global. 

Este projeto visa organizar a dinâmica escolar para implementar ações 

que garantam a qualidade de ensino da escola. Levar-se-á em consideração a 

diversidade da comunidade escolar, na busca em desenvolver as habilidades e 

competências de forma que sejam significativas, para que os educandos 

possam atuar como agentes transformadores da sociedade e sejam cidadãos 

críticos, participativos capazes de competir em igualdade de condições na 

busca do próprio bem estar, de sua família, do respeito ao outro, a valorização 

e cuidado com o meio em que vivem. 

Além disso, atenderá aos princípios apontados por VEIGA (1995, p. 15) 

que são igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, valorização do 

magistério. Igualdade no que se refere à garantia não só de acesso, mas de 

permanência e êxito do aluno e, ainda, a qualidade pedagógica para todos os 

estudantes. Também, estabelecerá os princípios da Gestão Democrática como 

meio de repensar a escola em seu processo de inclusão e oferecer a 

possibilidade da comunidade escolar participar efetivamente e garantir a 
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transparência das decisões, bem como o encaminhamento pedagógico 

coletivo. 

Ainda segundo VEIGA (1994, p. 19), o princípio da liberdade ligado à 

construção da “autonomia remete-nos para regras e orientações criadas pelos 

próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas”, sem que essa 

liberdade e autonomia desrespeitem os limites da lei.  

Quanto ao princípio da valorização do magistério, é muito importante 

garanti-lo, pois, ele na verdade, garantirá o encaminhamento do projeto político 

pedagógico visto que a maioria das ações estará diretamente vinculada ao 

trabalho do docente em sala de aula e dessa maneira a formação do professor 

estará sempre no foco do próprio professor e da escola. 

Pensando dessa forma, a escola pretende ser reconhecida pelo esforço 

e empenho em buscar melhorias, pelo compromisso e competência do corpo 

docente e dos funcionários, elevando a qualidade do atendimento aos alunos e 

pais. E por estar em busca de novas formas de ensinar e aprender, por 

oferecer aulas dinâmicas e interessantes, além de elevar significativamente o 

índice do IDEB (5,2).Por fim, tornar-se referência em ensino nos quesitos 

qualidade e desempenho no Paranoá e no Distrito Federal. 

A seguir algumas fotos que mostram um pouco do trabalho realizado 

durante o ano na escola: 

• Culminância de projetos ao final dos bimestres; 

>Concurso de Leitura 
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• >Feira 

Dimelos
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• >Circuito De Ciências 

 


