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CONCEITOS E CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO – PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Navegar é preciso, viver não é preciso.” 

Fernando Pessoa 
“Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?” 

Bíblia Sagrada: 1 Coríntios 14:8 
A importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele passa a ser uma 

direção, um rumo para as ações da escola. É uma ação intencional que deve ser 
definida coletivamente, com consequente compromisso coletivo. 

BETINI, Geraldo Antônio. 
 

  



 
 

PRESSUPOSTOS DE UM PPP 

 

Ter um Projeto Político-Pedagógico construído com cuidado é essencial 

para que toda a comunidade escolar conheça os objetivos educacionais que 

a instituição pretende atingir e os meios disponíveis para tanto. 

Trabalhar coletivamente, apesar de ser muito mais vantajoso para a 

escola como um todo, não é uma tarefa sempre fácil. Mas é pela ação coletiva 

que a escola se fortalece, revelando sua capacidade de se organizar e produzir 

um trabalho pedagógico de melhor qualidade. 

Muito além de ser uma exigência normativa, o Projeto Político-Pedagógico 

é antes de tudo um instrumento ideológico, político, que visa, sobretudo, à gestão 

dos resultados de aprendizagem por meio da projeção da organização e 

acompanhamento de todo o universo escolar. 

Em seu artigo “A Construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola”, Betini 

(2005) nos aponta que: 

 

 “O projeto político-pedagógico mostra a visão macro que a 

instituição escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e 

estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades 

pedagógicas, como às funções administrativas”. 

 “O projeto político-pedagógico faz parte do planejamento e da 

gestão escolar”. 

 “A questão principal do planejamento é então, expressar a 

capacidade de se transferir o planejado para a ação”. 

 “Assim sendo, compete ao projeto político-pedagógico a 

operacionalização do planejamento escolar, em um movimento 

constante de reflexão-ação-reflexão”. 

A construção coletiva do projeto pedagógico deve ocorrer visando, antes 

de tudo, à instalação de uma autonomia construída e dialogada na escola, e não 

meramente para cumprir um dispositivo legal. Essa autonomia, sim, deve ser 

criada em torno de um projeto educativo que vise, primordialmente, à melhoria 

da qualidade do ensino e ao sucesso da aprendizagem do aluno. Essa é a razão 

que torna importante a construção do projeto pedagógico. 



 
 

 A autonomia significa a capacidade de a escola decidir o seu próprio 

destino, porém permanecendo integrada ao sistema educacional mais 

amplo do qual faz parte. 

 

AS BASES LEGAIS DO PPP 

 

A LDB (Lei nº 9394/96), em seus art.12, 13 e nos seguintes incisos do art. 

14, estabelece a orientação legal de confiar à escola a responsabilidade de 

elaborar, executar e avaliar seu projeto pedagógico. A legislação define normas 

de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 

suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios estabelecidos pelo 

art.14: 

 

I. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

equivalentes. 

 

 A participação efetiva dos professores e especialistas na elaboração 

do Projeto Político-Pedagógico promove uma dimensão democrática 

na escola e nessa perspectiva, as decisões não centralizadas no 

Gestor cedem lugar a um processo de fortalecimento da função 

social e dialética da escola por meio de um trabalho coletivo entre 

todos os segmentos participantes e a comunidade escolar, por meio 

de seus representantes. 

O projeto pedagógico sempre parte do que já existe na escola e propõe 

outros significados à sua realidade. Em função disso, ele se torna, ao mesmo 

tempo, um dever e um direito da escola: 

 Um dever por se tratar do elemento responsável pela vida da escola 

em seu tempo institucional. 

 Um direito porque, por meio dele, a escola consolida sua autonomia 

e os seus vários atores podem pensar, executar e avaliar o próprio 

trabalho. 



 
 

 

O PPP EM SUA DIMENSÃO PLENA 

 

O Projeto Político-Pedagógico não se mostra como um mero documento 

estático a ser “guardado na gaveta”, mas como um instrumento dinâmico e 

democrático capaz de representar e orientar a vida da escola. Essas dimensões 

são permeadas pelos aspectos socioculturais característicos da realidade na 

qual a escola está inserida. A sua compreensão pode transformar a escola em 

um espaço de mudanças, a partir do trabalho coletivo e da vontade dos seus 

próprios atores. 

A associação entre teoria e prática é fundamental para traduzir o cotidiano 

escolar e sistematizar a discussão de um projeto pedagógico que leva em conta 

a escola em suas várias dimensões – pedagógica, administrativa, financeira e 

jurídica, as quais devem ser percebidas e compreendidas de forma articulada, 

interligada. Vamos identificar cada uma dessas dimensões? 

 Pedagógica – Diz respeito ao trabalho da escola em sua finalidade 

primeira e a todas as atividades desenvolvidas tanto dentro quanto 

fora da sala de aula, 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, do 

patrimônio físico, da merenda dos demais registros sobre a vida 

escolar, etc. 

 Financeira – Relaciona-se às questões gerais de captação e 

aplicação de recursos financeiros, visando sempre à sua 

repercussão em relação ao desempenho pedagógico do aluno. 

 Jurídica – Retrata a legalidade das ações e a relação da escola com 

outras instâncias do sistema de ensino – municipal, estadual e 

federal – e com outras instituições do meio no qual está inserida. 

Além de estar amparada pelo Regimento Interno que passa a 

fundamentar legalmente todas as ações da instituição. 

Observe, na figura a seguir, como essas dimensões estão relacionadas.  



 
 

 

 

PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO DO PPP 

 

O conselho escolar responsável pela elaboração ou mesmo atualização 

do Projeto Político-Pedagógico deve se orientar por um problema-pergunta:  

 

 Qual cidadão queremos ajudar a formar para a sociedade que 

buscamos ter? 

 

Buscando uma qualificação do ensinar e do aprender, o Projeto Político-

Pedagógico é um conjunto de princípios orientadores que vão dizer para onde a 

escola vai, o que será a escola, o que a identificará em relação a outras escolas, 

que tipo de aluno e que tipo de cidadão ela vai ajudar a formar. 

 

 Projeto Político-Pedagógico: sua ideia norteadora é a criação de uma 

identidade institucional formal, construída coletivamente. 



 
 

 

 

1º PRINCÍPIO OU NÍVEL DO PPP 

 

O primeiro nível da estrutura de um PPP são sua missão, visão e objetivos 

estratégicos: 

 

 A MISSÃO 

A missão define o que é a escola hoje, seu propósito e como pretende atuar 

no seu dia-a-dia. Sintetiza a identidade da escola, a sua função social 

orientando a tomada de decisão e garantindo a unidade da ação e o 

comprometimento de todos na ação pedagógica. A missão deve ser objetiva, 

sucinta, clara, informando o que a escola é e o que está fazendo. 

Exemplo: Nossa escola tem por missão assegurar um ensino de qualidade, 

garantindo o acesso e a permanência dos alunos, formando cidadãos críticos 

e participantes, capazes de agir na transformação da sociedade. 

 

 A VISÃO 



 
 

“Uma imagem viva de um estado futuro ambicioso e desejável, relacionado 

com o cliente, e superior em algum aspecto importante, ao estado atual”. 

(Whiteley) 

 

 OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS OU ESTRATÉGICOS 

Os objetivos estratégicos são as situações que a escola pretende atingir 

num dado período de tempo. Indicam áreas, ou dimensões, nas quais a escola 

concentrará suas preocupações, seus esforços e suas ações refletindo as 

prioridades decorrentes da escola que se quer, e que vamos construir. 

Exemplos: 

1. Melhorar e fortalecer o relacionamento da escola com a comunidade local. 

2. Diminuir o índice geral de reprovação e de abandono. 

3. Promover a qualificação de professores e demais funcionários. 

 

 Está é a primeira ideia: a identidade institucional. 

Esse é um ponto que todos os profissionais da escola devem ter clareza. Quando 

falamos de identidade, estamos dizendo das características da formação do seu 

aluno, ou seja, os valores, os pensamentos, sua formação profissional que a 

comunidade sabe que o aluno carrega consigo por ter sido educado naquela 

escola. 

 

 Quais são as marcas que essa escola quer deixar em seus alunos? 

 

2º PRINCÍPIO OU NÍVEL DO PPP 

 

O segundo nível do Projeto Político-Pedagógico são os seus 

fundamentos, podemos citar 3 grandes fundamentos no PPP. 

 

1. O 1º grupo de fundamentos podemos chamar de éticos-políticos. 

Vão determinar exatamente os valores explícitos que a escola vai adotar. 

Explicito porque, de modo geral, a honestidade, o formar um cidadão bom e 



 
 

participativo já são pressupostos. Mas, para que a escolar tenha a sua identidade 

e o seu diferencial, ela terá que debruçar na escolha de seus valores.  

 Exemplo de valores explícitos: competência profissional de todos que 

atuam na escola. Resolução de demandas diversas por meio de 

argumentação sólida e sempre que possível por escrito e 

fundamentada. 

 

2. O 2º grupo de fundamentos podemos chamar de epistemológicos. 

A escola trata do conhecimento. Na verdade, tudo que se faz na escola é 

oferecer informações que estão disponíveis na sociedade, para que por meio 

delas o aluno construa o seu conhecimento como uma, entre outras, 

interpretação de mundo.  

Pode haver escola que entende que o mundo narrado deve ser antes de tudo 

descrito, em uma visão tradicionalista de escola. A escola pode ser o local onde 

fazemos modelos que representam o mundo então fluido.  

 Problematizar a realidade por meio dos conteúdos. 

A visão epistemológica da escola é a visão sobre o que é o conhecimento 

que irá orientar o professor em todo seu comportamento em sala de aula 

coerente com essa opção epistemológica.  

 

3. O 3º grupo de fundamentos podemos chamar de didáticos-pedagógicos. 

O PPP deve explicitar que tipo de relação o professor terá com seu aluno. 

Se em um modelo adotado aparece a ideia de que todo o conhecimento é uma 

construção social mediada pelo professor, então não caberá uma prática em que 

o professor será apenas transmissor de informações.  

Será o professor um educador que provoca? Ele procura responder a grande 

linha da educação contemporânea que é a construção interativa do 

conhecimento, bem como a relação entre os atores na construção do 

conhecimento? Neste sentido, temos a interação entre professor-conhecimento-

aluno.  

 



 
 

3º PRINCÍPIO OU NÍVEL DO PPP 

 

Todos estes grupos de fundamentos, relacionados anteriormente, estão 

entrelaçados e irão marcar profundamente o terceiro nível que são os projetos 

setoriais. 

  

 O PPP tem que dizer quais são os setores da nossa escola.  

O primeiro setor é o da educação infantil, o segundo setor é o da pré-

escola, o terceiro setor do ensino fundamental que se divide em anos iniciais e 

anos finais e o quinto setor o ensino médio.  

 

A separação por setor nos diz sobre os conjuntos de características que 

cada setor guarda em si. Neste sentido, para cada setor se irá descrever: quem 

é o meu aluno, qual a metodologia que devo usar para esse aluno que tenho, o 

que pressupõem que o aluno saiba e o que não sabe, quais são as estruturas 

dos conteúdos conceituais que ele tem que aprender, como irá construir os seus 

passos na educação.  

Devemos caracterizar o setor, sabendo distinguir as fases de 

aprendizagem dos alunos. Dessa forma, a escola orienta o professor na forma 

que ele vai trabalhar e agir, dentro das capacidades cognitivas nos operatórios 

do mundo abstrato e concreto. 

Neste nível, temos então a caracterização do grupo, o modelo de trabalho, 

ou seja, a metodologia de trabalho que, também, nos guiará na avaliação desse 

grupo e por fim temos uma caracterização do setor. 

 

4º PRINCÍPIO OU NÍVEL DO PPP 

 

Dentro de cada setor existem as “disciplinas”.  

 

 O PPP deve trabalhar explicitamente cada disciplina.  

Aqui reside o trabalho entre o coordenador pedagógico e o professor em 

seu projeto disciplina em que o coordenador pedagógico irá promover em 



 
 

conjunto com o docente os traços do projeto disciplina para a sua área de 

conhecimento em fundamento com os parâmetros nacionais curriculares – PCN. 

Cada área do conhecimento possui distintos objetivos, ou seja, cada área de 

ensino possui suas nuances metodológicas de ensino. 

Como o próprio PCN prevê, haverá uma parte fixa do currículo que o torna 

comum a todos os alunos do país e suas partes específicas que trata da 

particularidade do local onde se situa a escola e sua comunidade. 

 

 Vou ensinar que dois mais dois são quatro ou vou indagar se dois mais 

dois são quatro? A situação será verdade em uma situação em específico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Que o Projeto Político-Pedagógico não seja letra morta, mas letra 

viva na escola.  

 Ele está sempre em processo, em perene construção.  

 O PPP não é um projeto acabado, mas é construído e reconstruído. 

 Ele não é um produto final, mas um projeto, ou seja, sempre em 

construção, cada vez mais amadurecido. 



 
 

 O projeto pedagógico pode orientar o trabalho da escola por meio de 

diversas formas de planejamento, todas elas integradas no diálogo 

e na busca de solução dos problemas da escola com base na ação 

coletiva – alunos, professores, gestores, pessoal técnico-

administrativo e de apoio, pais e comunidade local. Juntos, todos 

estarão procurando alternativas para promover inovações no 

cotidiano escolar. 
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 “O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário” 

Vidal Sassoon  
“Mais importante do que quanto você ganha, é como você gasta”  

Conrado Navarro 
 

  



 
 

A ESCOLA PÚBLICA COMO UMA UNIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Para Moreira e Rizzoti (2009), “a gestão de recursos financeiros na escola 

é um assunto que vem recebendo cada vez mais atenção por parte dos gestores 

da educação, em função do movimento de descentralização administrativa e 

pedagógica [...]”.  

Para Almeida (2009), as escolas “são unidades administrativas que 

podem pertencer a estruturas diferenciadas, de acordo com a forma de governo 

que estão vinculadas”, que podem ser municipal, estadual ou federal. 

De acordo com Moreira e Rizzoti (2009), “essa unidade não funciona 

isoladamente, pois necessita de meios para manter sua estrutura física e seus 

recursos materiais e humanos.” Para os mesmos autores, são utilizadas duas 

formas de aplicação de recursos:  

 

 Centralizada: “compreende a maior parte dos recursos financeiros, e é 

realizada por uma instância administrativa à qual a escola está submetida 

hierarquicamente, em geral a Secretaria de Educação”. 

 Descentralizada: quando realizada por uma Unidade Executora, 

associada à escola, também conhecida como Caixa Escolar. Ela é uma 

“instituição privada, sem fins lucrativos, constituída exclusivamente com o 

intuito de atuar junto às escolas, em conjunto com a administração 

pública, para servir como canal adicional de captação, administração e 

controle dos recursos financeiros”.  

A escola está vinculada a uma administração central, com o dever de 

atender a todas as obrigações legais, funcionais, operacionais e de ordem 

hierárquica que lhe cabem, como especifica o direito administrativo brasileiro. 

(MOREIRA e RIZZOTI, 2009). 

Conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, são cinco 

os princípios que regem a administração pública brasileira: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 



 
 

FONTES DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 

 

Para que a educação pública possa ser prestada, é necessário que os 

governos se organizem e realizem um planejamento, que é então concebido em 

leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), definindo as receitas e as despesas a 

serem executadas. 

Conforme definição no artigo 211, parágrafos 2º e 3º, da Constituição 

Federal de 88, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

na educação infantil, enquanto os estados e o Distrito Federal atuarão de forma 

idêntica nos ensinos fundamental e médio.  

Segundo o artigo 212, a União deve aplicar, anualmente, ao menos 18%, 

e os estados, o Distrito Federal e os municípios, no mínimo 25% da receita 

proveniente de impostos, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, 

também conhecido como “mínimos constitucionais”. 

O parágrafo 5° do artigo 212 diz que educação básica pública terá como 

fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, 

recolhida pelas empresas na forma da lei, e repassadas de forma automática, 

sem necessidade de convênio ou outro instrumento similar, em contas bancárias 

específicas, abertas, exclusivamente, no Banco do Brasil, em favor dos entes da 

Federação (art. 8º, 1º e 2º do Decreto-lei nº 1.805, de 1º de outubro de 1980). 

Uma importante fonte é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que 

atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Foi instituído pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela 

Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo ano, convertida na Lei 

nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelos Decretos nº 6.253 e 6.278, de 13 e 

29 de novembro de 2007, respectivamente. Como na contribuição social do 

salário-educação, na distribuição desses recursos são consideradas as 

matrículas nas escolas públicas, apuradas no último censo escolar realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC). 

Existe também um conjunto de programas que visam financiar ações 

específicas, com repasses efetuados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), na qual quatro se destacam: 

 



 
 

 PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar): oferece alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas 

as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa a 

estados, municípios e escolas federais, recursos financeiros, efetuados 

em 10 parcelas mensais, para a cobertura de 200 dias letivos. 

 PROINFANCIA (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil): 

instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, visa garantir o 

acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da 

infraestrutura física da rede de Educação Infantil. Tem como principais 

eixos a construção de creches e pré-escolas, além de aquisição de 

mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física 

escolar da educação infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, 

geladeiras, fogões e bebedouros. 

 PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar): consiste na 

transferência automática de recursos financeiros para custear despesas 

com veículos e embarcações, ou contratação de terceiros, utilizadas para 

o transporte de alunos da educação básica que residem em área rural. 

Assim como o PNAE, são feitos em dez parcelas anuais. 

 PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola): tem por finalidade prestar 

assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de 

contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. 

Também visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar. 

Existem também as Ações Agregadas, que englobam várias ações, 

porém possuem finalidades e públicos-alvo específicos, embora a 

transferência e gestão dos recursos sigam os mesmos moldes 

operacionais do PDDE. As mesmas são agrupadas em três tipos de 

contas da seguinte forma: 

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC


 
 

 

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

 

A realização correta do Censo Escolar é primordial, pois é com base nele 

que o governo federal se programa para realizar a transferência de recursos. 

 

GESTÃO FINANCEIRA DO PDDE 

 

Na rede Municipal de Educação de Matozinhos, a maior parte dos 

recursos é executada pela Secretaria, ficando sob a responsabilidade das 

escolas a aplicação dos recursos do Programa Dinheiro Direta na Escola (PDDE) 

e de suas Ações Agregadas. 

De acordo com Resolução FNDE nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, os 

repasses dos recursos ocorrerão em duas parcelas anuais, sendo a primeira 

parcela efetivada até 30 de abril, e a segunda parcela até 30 de setembro.  

Conforme a Resolução FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013, o cálculo do 

PDDE Básico é feito pela soma do valor fixo e valor per capita, conforme abaixo: 

 

a) Valor Fixo: 

Escola Pública Urbana com UEx - R$ 1.000,00; 

Escola Pública Rural com UEx - R$ 2.000,00; 

 

b) Valor per capita: 

Alunos de escolas urbanas ou rurais com UEx - R$ 20,00; 

Alunos de escolas urbanas sem UEx - R$ 40,00; 

Alunos de escolas rurais sem UEx - R$ 60,00; 

Alunos público alvo da educação especial em escolas públicas - R$ 80,00; 

 



 
 

Deve-se informar ao FNDE, por intermédio do sistema PDDEWeb, 

os percentuais de recursos que desejarão receber em custeio e/ou capital no 

exercício subsequente ao da informação.  

A categoria de custeio destina-se a cobrir despesas relacionadas à 

aquisição de material de consumo e contratação de serviços. Já a parcela de 

capital deve ser empregada na aquisição de materiais permanentes. A Portaria 

n° 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional 

-  Ministério da Fazenda é importante referencial para auxiliar na correta 

classificação. 

Os recursos do PDDE podem ser empregados nas seguintes finalidades: 

a. Implementação de projetos educacionais; 

b. desenvolvimento de atividades educacionais; 

c. avaliação de aprendizagem; 

d. manutenção, conservação e pequenos reparos de infraestrutura física da 

escola; 

e. material de consumo; 

f. material permanente e 

g. despesas cartorárias. 

Não é permitido empregar os recursos do PDDE para implementar ações 

que já estejam sendo financiadas pelo FNDE. Também não podem ser usados 

em: 

a. Gastos com pessoal; 

b. gêneros alimentícios; 

c. livros didáticos e de literatura já distribuídos pelo FNDE por meio do PNLD 

e do PNBE; 

d. passagens e diárias; 

e. combustíveis, materiais para manutenção de veículos e transportes para 

atividades administrativas; 

f. flores, festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios, 

presentes, etc. 

g. reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas; 



 
 

h. despesas de qualquer espécie que caracterizem auxílio assistencial ou 

individual (uniforme, material escolar, etc.) 

i. pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa; 

j. tarifas bancárias; 

k. pagamento de tributos, exceto os incidentes sobre os bens adquiridos 

e/ou serviços contratados. 

De acordo com o previsto na Resolução FNDE nº 9, de 2011, os 

procedimentos para utilização de recursos podem ser facilmente resumidos em 

apenas seis passos: 

 

Primeiro passo: Levantar e selecionar as necessidades. Deve-se consultar 

a comunidade escolar quanto ao que deve ser adquirido com recursos do 

programa. O resultado deverá ser registrado em ata e divulgado em mural, 

boletim, site da escola etc. O objetivo é incentivar a participação e o controle 

social, garantindo maior transparência no uso do dinheiro público. 

 

Segundo passo: Realização de pesquisas de preços. Após levantar as 

prioridades, deve ser realizada a pesquisa de preços, sendo obrigatórios, no 

mínimo, três orçamentos. As três melhores propostas deverão ser indicadas no 

formulário “Consolidação de Pesquisas de Preços”, a fim de apurar os menores 

preços de cada item. Se não for possível realizar três orçamentos, os motivos 

devem ser registrados em ata. 

 

Terceiro passo: Escolha da melhor proposta. Para selecionar a proposta mais 

vantajosa, devem ser considerados os seguintes critérios: a) menor preço obtido 

para cada item ou lote cotado ou menor preço global; b) melhor qualidade do 

produto ou serviço, ou seja, a qualidade do produto ou serviço deve ser bem 

avaliada para que atenda às necessidades da escola e c) prazos e condições de 

entrega de produtos ou serviços devem ser satisfatórios, ou seja, devem ser 

compatíveis com as necessidades da escola. Quando não for viável a compra 

ou contratação com base no menor preço por item ou lote, os motivos para 



 
 

aquisição ou contratação com base no menor preço global da proposta devem 

ser registrados em ata. 

 

Quarto passo: Aquisição e/ou contratação. Após avaliar as propostas e definir 

os fornecedores ou prestadores de serviço, poderá realizar a compra ou 

contratação. Na entrega do produto ou após a realização do serviço, a entidade 

deve exigir a apresentação de documento fiscal (nota fiscal, cupom fiscal, fatura 

etc).   No caso de serviços realizados por pessoas físicas, poderá ser aceito 

recibo, desde que dele constem, no mínimo, as especificações dos serviços, o 

nome, CPF, RG, endereço, telefone e a assinatura do prestador. Os pagamentos 

das despesas devem ser efetivadas somente após a prestação do serviço ou a 

entrega do bem adquirido, por meio de cheque nominativo, transferência 

eletrônica (DOC, TED, entre contas do Banco do Brasil), ordem bancária ou 

Cartão PDDE.  

 

Quinto Passo: Tombamento dos bens permanentes. As Unidades 

Executoras devem preencher o Termo de Doação dos bens permanentes 

adquiridos ou produzidos com recursos do programa, para incorporação ao 

patrimônio da Entidade Mantenedora (prefeitura, secretaria de educação), que 

procederá ao tombamento do bem, afixando plaquetas ou etiquetas nos 

correspondentes bens. 

 

Sexto Passo: Guarda da documentação. Toda a documentação das 

aquisições e contratações deverá ser mantida em arquivo, na sede da escola 

beneficiária, durante o período de 10 anos a contar da data de publicação da 

análise da prestação de contas do FNDE pelo TCU.  

 

Formulários da prestação de contas 

 Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos 

efetuados. 

http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=10440:demonstrativo-da-execu%C3%A7%C3%A3o-da-receita-e-da-despesa-e-de-pagamentos-efetuados-formul%C3%A1rio
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=10440:demonstrativo-da-execu%C3%A7%C3%A3o-da-receita-e-da-despesa-e-de-pagamentos-efetuados-formul%C3%A1rio


 
 

 Relação de bens adquiridos ou produzidos. 

 Conciliação bancária. 

 

Em relação às Ações Agregadas, alguns possuem uma lista de itens 

financiáveis, como o Atleta na Escola, porém existem outros que necessitam da 

elaboração de um conjunto de ações, como o Mais Educação. O planejamento, 

execução e prestação de contas seguem as mesmas regras do PDDE. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa unidade teve como objetivo apresentar a escola pública enquanto 

órgão da administração pública, que deve pautar sua atuação com vistas à 

prestação de educação com qualidade, atendendo aos requisitos previstos em 

lei, e sua vinculação a uma entidade hierárquica superior. 

Tratamos, também, das variadas fontes de recursos que financiam a 

educação pública, e que devem ser objetos constantes de controle social, assim 

com a importância do planejamento para execução do PDDE e Ações Agregadas 
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III MÓDULO 

 

 

A GESTÃO PÚBLICA E A GESTÃO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem 
ensino.” 

Paulo Freire 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”  

Albert Einstein 



 
 

MODELOS ORGANIZACIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Apesar de caracterizado pela formalidade, impessoalidade e 

profissionalismo, no decorrer da década de 80, o modelo burocrático weberiano 

foi considerado inadequado para o contexto institucional contemporâneo por sua 

presumida ineficiência, morosidade, estilo autorreferencial, e descolamento das 

necessidades dos cidadãos (Barzelay, 1992; Osborne e Gaebler, 1992; Hood, 

1995; Pollitt e Bouckaert, 2002ª) (apud SECCHI, 2009). 

De acordo com Secchi (2009), “a administração pública gerencial, ou nova 

gestão pública é um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e a 

gestão da administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia e 

competitividade”. 

O “Governo Empreendedor”, estilo pragmático de Gestão Pública, tem 

uma abordagem inspirada na teoria administrativa moderna, trazendo para os 

administradores públicos a linguagem e ferramentas da administração privada1. 

A Governança Pública disponibiliza plataformas organizacionais para 

facilitar o alcance de objetivos públicos tais como o envolvimento de cidadãos na 

construção de políticas, fazendo uso de mecanismos de democracia deliberativa 

e redes de políticas públicas2. 

É importante destacar que um modelo não visa o rompimento com o anterior, 

mas aprimorá-lo, onde cada modelo é dotado de suas respectivas qualidades. 

 

GOVERNANÇA PÚBLICA E GESTÃO ESCOLAR 

 

O conceito de “governance” surge, com maior ênfase, voltado para a 

gestão pública e pela voz do Banco Mundial. Governança nasce na e para a 

esfera pública. Ele aparece pela primeira vez em um documento oficial em 1992, 

                                      
1 Ibidem. p. 355.  
 
2 Ibidem. p. 360.  

 



 
 

em um relatório do Banco Mundial intitulado Governance and Development, e 

define governança como a maneira com a qual o poder é exercido na gestão dos 

recursos sociais e econômicos de um país, visando seu desenvolvimento.  

A adoção de boas práticas em Governança Educacional demanda 

engajamento e compromisso dos diferentes atores de cada um dos sistemas 

educacionais (steakholders), sobretudo dos alunos, pais e outros membros da 

comunidade em que a escola está inserida3. 

A gestão escolar constitui-se na área de intercessão conceitual e 

operacional para viabilizar a adequada e efetiva implantação da governança 

educacional. Por sua vez a governança educacional demanda e acentua a 

profissionalização da gestão escolar e a adoção de um novo paradigma em 

gestão4. 

É urgente começar a assimilar o movimento no qual, cada vez mais daqui 

para frente, a gestão escolar estratégica, mais do que sobre a primazia da 

qualidade, do resultado e da rentabilidade, centrar-se-á sobre a agilidade em 

adaptar-se a novas situações, contextos e demandas5. 

Implantar a governança educacional para uma gestão escolar estratégica 

e inovadora pressupõe: clareza de identidade e objetivos; posicionamento 

político institucional; planejamento estratégico; pessoas para uma administração 

competente (formação - capacitação de gestores); demanda/disponibilidade de 

capital; contínua atualização e desenvolvimento tecnológico6. 

A gestão escolar, hoje, é infinitamente mais complexa, com desafios mais 

amplos e maiores riscos. No futuro imediato as boas práticas em gestão escolar 

                                      
3 Ibidem. p. 7.  
 
4 Ibidem. p. 8.  
 
5 Ibidem. p. 8.  
 
6 Ibidem. p. 9.  
 



 
 

não serão mais apenas uma opção política, mas um imperativo social e 

econômico global7. 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA E GESTÃO ESCOLAR 

 

 

Gestão participativa pode ser definida como uma parceria entre os 

gestores e a comunidade escolar em que ambas as partes se mobilizam e 

participam das decisões tomadas pela escola.  

Quando a administração é feita de modo centralizador, engessado e 

burocrático, vários aspectos da pluralidade cultural da comunidade em que a 

escola se insere são deixados de lado. Não significa que o gestor seja ruim, e 

sim que ele pode não ter contato com realidades diferentes da sua, o que dificulta 

a compreensão das necessidades dessas pessoas. 

Para que todas as demandas da sociedade sejam cumpridas, é 

fundamental que todas as suas camadas tenham voz. Isso significa que a 

qualidade do ensino e a formação de alunos preparados para descobrir o seu 

lugar no mundo dependem da colaboração de todos. 

Como bônus, a gestão democrática ensina ao aluno a importância de 

participar das decisões que envolvem seus interesses e suas necessidades e os 

prepara para defender o interesse comum e fazer valer seus direitos também 

fora da escola. 

 

CONSELHOS ESCOLARES COMO IMPORTANTE FERRAMENTA 

DE CONTROLE SOCIAL 

 

                                      
7 Ibidem. p. 9.  
 



 
 

O Conselho Escolar é composto por diferentes agentes: diretor, 

funcionário, professor, especialista, representante de alunos, família (pais, mães, 

tutores). Estes segmentos fortalecem a participação dos demais representantes 

de lideranças da comunidade local da escola em que atua o conselho. 

As atribuições do Conselho Escolar resumem-se em 5 conceitos: 

Deliberativa, Consultiva, Fiscalizadora, Mobilizadora e Pedagógica. Entenda o 

significado de cada atribuição do conselho escolar: 

Deliberativa: é a função de tomada de decisão sobre as diretrizes, ações 

pedagógicas, administrativas, recursos financeiros, aplicação quanto ao projeto 

político pedagógico da escola. O conselho pode, por exemplo, discutir e decidir 

sobre prioridades para aplicação de recursos da escola e das instituições 

auxiliares; 

Consultiva: é a função de analisar assuntos relacionados à comunidade 

da escola, as diretrizes, questões pedagógicas, administrativas e financeiras 

dentro do escopo de sua competência. O conselho pode, por exemplo, propor 

alternativas de solução para problemas de natureza administrativa e pedagógica; 

Fiscalizadora: é a função de fiscalizar a administração escolar, os 

recursos e ações pedagógicas e garantir que estejam dentro da legalidade. O 

conselho pode, por exemplo, analisar os relatórios anuais da escola, analisando 

seu desempenho em face das diretrizes e metas estabelecidas. Pode ainda 

discutir e analisar sobre as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os 

funcionários, servidores e alunos da unidade escolar. 

Mobilizadora: é a função de engajar a comunidade escolar para promover 

melhoria da qualidade do ensino, do acesso, permanência e aprendizagem dos 

estudantes. O conselho pode criar, por exemplo, programas especiais visando à 

integração entre a escola, família e comunidade; 

Pedagógica: é a função de identificar necessidades, problemas e 

alternativas que promovam melhor desempenho das práticas pedagógicas, e 

também melhoria da sociedade e da escola em si. 



 
 

O Conselho Escolar pode exercer um papel relevante na gestão escolar 

(pedagógico-administrativa) contribuindo para a construção e implementação do 

projeto político-pedagógico da escola e para o alargamento do horizonte cultural 

dos estudantes.  

Nesse processo, o Conselho Escolar, ao atuar plenamente, no sentido de 

contribuir com a ampliação das oportunidades de aprendizagens dos estudantes, 

não só se fortalece como instância de controle social como também auxilia a 

escola pública no cumprimento de sua função social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta unidade teve como objetivo apresentar os modelos organizacionais 

aplicados aplicadas a Administração, assim como fazer sua abordagem a gestão 

das unidades escolares.  

Foi destacada a importância da participação ativa dos colegiados escolares, 

base para uma gestão participativa no ambiente escolar,  
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GERENCIANDO O ESPAÇO FÍSICO E O PATRIMÔNIO 

DA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A gestão de recursos materiais na escola é um conjunto de práticas que 
situam o espaço escolar e todos os seus recursos materiais a serviço do 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica que garanta formação e ensino 
de qualidade." 

Ricardo Chaves de Rezende Martins e Rui Rodrigues Aguiar 

  



 
 

 

PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL 

 

Para Martins e Aguiar (2009), “cuidar do patrimônio, planejar o uso dos 

espaços e dos recursos, providenciar reparos ou reposição de bens materiais, 

solicitar novos equipamentos e mobiliários, adquirir bens, contratar serviços e 

gerir a utilização do material de consumo são atividades que ocupam boa parte 

do tempo do profissional dedicado à gestão escolar [...]”. 

Para Abreu (2014), “o espaço físico e o patrimônio da escola conformam 

a estética e o ambiente escolar e, assim, geram motivação nos alunos para a 

aprendizagem e melhoria no clima escolar. Portanto, a gestão do espaço físico 

e do patrimônio torna-se relevante no âmbito da Gestão Escolar.” 

Os bens permanentes (mesas, cadeiras, estantes, armários, etc), e o 

prédio constituem o patrimônio material da escola. Porém, há também o 

patrimônio imaterial, que é constituído: 

“(...) pela identidade da escola, historicamente 

construída em sua relação com a comunidade, a 

partir de seu projeto pedagógico e de sua evolução 

ao longo do tempo. Esse projeto é a marca da escola 

como instância educacional e política, bem cultural e 

referencial histórico na comunidade em que está 

inserida. Uma escola é resultado de um conjunto de 

experiências acumuladas, do trabalho de muitas 

pessoas que lutaram por ideais, desenvolveram 

planos e projetos, alcançaram êxitos e amargaram 

fracassos. Há, pois, toda uma trajetória que, 

gradativamente, vai constituindo o patrimônio 

imaterial da escola. E ele se revela por meio de 

muitos elementos: os símbolos escolares (a 

bandeira, o hino, o uniforme etc.), os principais 

projetos de ensino-aprendizagem, o material didático 



 
 

utilizado, os movimentos cívicos que liderou ou de 

que participou, as festas promovidas, a participação 

em apresentações culturais, esportivas, trabalhos 

comunitários, o perfil de seus alunos, a qualidade de 

seus mestres etc.” (MARTINS E AGUIAR, 2009) 

Essas duas dimensões devem caminhar juntas, uma vez que são 

complementares, pois “só faz sentido existir o prédio se a instituição nele 

abrigada desempenha com clareza seu papel na comunidade ao longo de sua 

existência, cumprindo sua função social”.8 

 

GESTÃO DO PATRIMÔNIO E A GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

A credibilidade e a identidade da escola perante a comunidade se 

consolidam pela qualidade do ensino que oferece decorrente da consistência de 

seu projeto político-pedagógico. O patrimônio imaterial da instituição, que é de 

toda a comunidade, constrói-se, também, em suas condições efetivas de 

funcionamento. 9 

O patrimônio material bem formado e bem gerido é condição para o 

desenvolvimento do processo pedagógico com qualidade, constituindo a 

principal marca da escola na comunidade. 10 

“A gestão dos recursos materiais da escola requer competências que 

garantam a sua eficiência, cuidando para que os meios estejam realmente a 

serviço das necessidades pedagógicas da escola.” (ABREU, 2009). 

 

A ESCOLA E A REDE ESCOLAR 

 

                                      
8 Ibidem p.16 
9Ibidem p.23 
10 Ibidem p.23 



 
 

A existência, o tamanho, a localização de uma escola são determinados 

pela necessidade de atendimento da demanda por ensino em determinada 

localidade ou região, e por uma série de fatores que constituem as dimensões 

ou variáveis fundamentais do planejamento da rede escolar.11 

Para elaboração do Plano de Atendimento Escolar, é levado em 

consideração, entre outros pontos, o aumento da demanda por vagas, a 

continuidade do fluxo de alunos e os dados coletados no cadastramento escolar. 

Em Minas Gerais, são elaborados pelas Superintendências Regionais de Ensino 

e as Secretarias Municipais de Educação, o Plano de Atendimento Escolar deve 

sempre ser respeitado, pois visa a atender adequadamente a demanda do 

município, levando em consideração a capacidade de cada rede. 

Salas superlotadas, fusões de turmas e alunos sem mobiliário para 

assistir às aulas são apenas um dos muitos transtornos ocasionados quando há 

descumprimento do planejamento previsto. 

 

A UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

ESCOLAR 

 

A utilização, manutenção e conservação do patrimônio escolar cons-

tituem-se em importantes diferenciais na gestão escolar. Não é raro en-

contrarmos, dentro de uma mesma rede de ensino, escolas construídas na 

mesma época e com os mesmos padrões arquitetônicos, em diferentes 

condições de uso, manutenção e conservação. A diferença entre a gestão do 

patrimônio em uma e outra escola decorre de vários fatores: como a sua 

localização, a participação da comunidade e, sobretudo, a forma como sua 

equipe gestora planeja e organiza o trabalho escolar.12 

Podemos afirmar que, antes de qualquer gasto, temos de fazer um bom 

planejamento das atividades, identificando assim as necessidades em termos de 

                                      
11 Ibidem p.30 
12 Ibidem p.63 



 
 

dimensões, tamanho, durabilidade, transporte, montagem e segurança dos 

recursos materiais da escola. Os gastos de uma escola pública com os recursos 

e serviços necessários ao seu funcionamento se inserem no conjunto das 

despesas públicas.13 

 

DICAS DE USO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA 

 

Para que o processo de aprendizagem aconteça, é necessário que o 

ambiente seja propício. Segundo Almeida (2009) “Prevenir o desgaste, planejar 

a conservação e engajar a comunidade escolar na detecção de problemas é a 

garantia de uma boa gestão dos recursos físicos e materiais”.  

De acordo com Amaury Meller Filho (apud ALMEIDA, 2009) “O patrimônio 

compõe a identidade e a imagem da escola e, por isso, ele precisa estar sempre 

em ordem, sob pena de colocar em risco a segurança das pessoas e o projeto 

pedagógico”. 

As dicas a seguir são simples, e colaboram de forma significativa para o 

uso e a manutenção dos prédios escolares: 

 

● Cantina: 

 

✓ A quantidade, validade e condições sensoriais dos gêneros alimentícios 

devem ser conferidas durante o recebimento dos mesmos; 

✓ Quando a despensa de gêneros alimentícios for compartilhada com a 

guarda de vasilhames, esses devem estar em prateleiras distintas; 

✓ Deve-se utilizar o sistema PVPS (Primeiro que Vence é o Primeiro que 

Sai). Para auxiliar neste controle, pode-se utilizar etiquetas com nome do 

produto e data de validade dos mesmos; 

                                      
13 Ibidem p.64-65 



 
 

✓ O uso do uniforme (calça comprida, blusa com manga, sapato fechado, 

touca e jaleco/avental) deve ser observado, pois garante a segurança 

sanitária do alimento e física do manipulador; 

✓ O acesso à área de manipulação de alimentos é restrito aos funcionários 

do setor; 

 

● Salas de aula, ambientes pedagógicos e ambientes administrativos: 

 

✓ Analisar se a iluminação está adequada e providenciar a troca de 

lâmpadas, caso necessário; 

✓ Verificar se há vidros quebrados e providenciar a substituição, para que 

se garanta a segurança de alunos e servidores; 

✓ Atentar para a presença de umidade, com vistas à preservação de 

materiais e documentos; 

✓ Ficar atento a possíveis problemas nas redes elétrica (fiação exposta) e 

hidráulica (entupimento de pias, lavatórios e sanitários), e 

providenciar/solicitar a reparação; 

 

● Ambientes externos, de recreação e outros: 

 

✓ Realizar a limpeza de telhados, calhas, canaletas e outros sistemas de 

drenagem pluvial, principalmente antes de períodos de chuva; 

✓ Efetuar a limpeza das caixas d’agua a cada 6 meses; 

✓ Comunicar a necessidade de poda de árvores; 

✓ Providenciar a manutenção e/ou inutilização de materiais metálicos 

enferrujados; 

✓ Não permitir a acumulação de materiais inservíveis, principalmente 

conjuntos escolares, para evitar a proliferação de doenças; 

✓ Ao identificar trincas e rachaduras, principalmente em vigas, pilares e 

lajes, solicitar a vistoria urgente. 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A gestão do espaço físico e do patrimônio são tarefas que requerem 

qualificação necessária aos gestores escolares, devido a não serem próprios da 

área do magistério, porém com significante influência no processo de 

aprendizagem dos alunos. Preservar o patrimônio imaterial também se 

apresenta como importante desafio.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Daniela. Manutenção do patrimônio escolar. Gestão Escolar. 

Disponível em <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/771/manutencao-do-

patrimonio-escolar>. Acesso em 17 de junho de 2018. 

 

ABREU, Claudio Renato Souza. A formação de gestores e as competências 

para a gestão do espaço físico e do patrimônio da escola: o caso da 

Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas. Universidade Federal 

de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais, 2014. Disponível em < 

https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/636/1/claudiorenatosouzaabreu.pdf>

. Acesso em 17 de junho de 2018. 

 

MARTINS, Ricardo Chaves de Rezende, Aguiar, Rui Rodrigues. Progestão: 

Como gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola? Módulo VII. - 

Brasília: Consed – Conselho Nacional de Secretários de Educação, 2009. 

Disponível em  

 

 

 

https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/636/1/claudiorenatosouzaabreu.pdf

