
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2011 

 

 

 

                                                            Estabelece  normas para  a   organização  

                                                            e elaboração  da   Proposta   Pedagógica 

                                                              das escolas   pertencentes  ao   Sistema 

                                                          Municipal de Ensino. 

                                                                      

 

 

 

      O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA PETRÓPOLIS, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, diante do que define a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei  9394/96 em seu art. 12, inciso I e art. 14, inciso I;  

a Lei Nº 2880/2001 que cria o Sistema Municipal de Ensino em seu art. 9º e art. 12, 

inciso I e a Resolução nº 04, de 13 de julho de 2010, do Conselho Nacional de 

Educação,  

 

 

RESOLVE: 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

       Art. 1º A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua 

identidade, que se expressa na construção de sua Proposta Pedagógica.  

 

       Parágrafo Único: Cabe à escola articular a construção de sua proposta 

pedagógica,  em consonância com o Plano Municipal de Educação, o Regimento 

Escolar e os Planos de Estudos. 

 

       Art. 2º A elaboração e o acompanhamento da execução da proposta pedagógica 

devem contar com a participação dos profissionais da escola, pais e alunos. 

 

        § 1º Para a concretização dos fundamentos da gestão democrática, a escola 

organizará  comissão de trabalho para  elaboração, execução, acompanhamento e 

avaliação da referida proposta.  

 

        § 2º Esta comissão deve contar com, no mínimo,  três professores e o supervisor 

pedagógico escolar,  que será seu coordenador e membro nato.  

 



        § 3º O mandato dos membros deve ser de, no mínimo, dois anos, sendo suas 

reuniões, diretrizes, acompanhamentos e avaliações registradas em ata. 

 

        § 4º Após a elaboração da Proposta Pedagógica da Escola, a mesmo deve passar 

por apreciação e conhecimento de toda a Comunidade Escolar. 

 

        § 5º O Conselho Escolar, órgão que representa a Comunidade Escolar,  aprovará 

a Proposta Pedagógica e fará o acompanhamento  da execução da mesma. 

 

 

       Art. 3º A Proposta Pedagógica deve contemplar: 

 

 

I. o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, 

contextualizados no espaço e no tempo; 

II. a concepção sobre educação, conhecimento e avaliação da 

aprendizagem; 

III. as bases ou princípios  norteadores da organização do trabalho 

pedagógico; 

IV. os objetivos da unidade escolar, o papel sócio-educativo, artístico, 

cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia, diversidade cultural 

que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular; 

V. o programa de acesso, acompanhamento,  permanência dos 

estudantes  e de superação da retenção escolar; 

VI. o programa de formação e planejamento dos profissionais da 

educação; 

VII. as ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo 

de avaliação interna e externa; 

VIII. o Calendário Escolar; 

IX. regras de convivência;  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

     Art. 4º A discussão da Proposta Pedagógica parte do Marco Referencial, no 

qual, sendo importante  considerar questões como:  

 

I. O que funcionou e o que não funcionou no ano anterior ao planejado? 

II. O que é o ideal e o que temos? 

III. Como elevar o nível de aprendizagem? 



IV. Com que conceitos de cidadania, solidariedade e companheirismo 

queremos trabalhar?  

V. Dentre as tendências da sociedade, quais têm maior impacto na escola? 

VI. Qual o modelo de sociedade que deve servir como rumo para os passos 

dos envolvidos, elaboradores e executores do projeto? 

VII. Como se relaciona  a escola com o processo transformador da sociedade? 

VIII. Que alianças serão feitas? 

IX. Como se aumenta ou diminui a força dos objetivos da Proposta? 

(objetivos prioritários) 

X. Em que consiste o educar e, em consequência, qual o ideal para a prática 

educativa da escola? 

XI. O que é qualidade de ensino? 

XII. O que quer dizer educação inclusiva? 

XIII. O que significa ensinar para a diversidade cultural? 

XIV. Em que consiste  o atendimento às características individuais  dos alunos 

da escola? 

XV. Que princípios serão destacados para a avaliação da escola? 

XVI. O que se entende por currículo? 

XVII. Qual é o currículo desejado? 

XVIII. Qual o papel das tecnologias educativas na escola? 

XIX. Como é concebida a pesquisa na formação dos alunos e dos professores? 

XX. Que tipo de relações interpessoais são estabelecidas no cotidiano escolar? 

XXI. Como está a escola em relação aos resultados e processos desenvolvidos 

nas políticas públicas e nos programas do Governo Federal e Municipal? 

XXII. Que tipo de avaliação nós desejamos? E qual nós praticamos? 

XXIII. Que tipo de currículo nós almejamos? Qual nós possuímos e como temos 

trabalhado com ele? 

XXIV. Como desejamos a organização administrativa da nossa escola? Como 

ela é na realidade?   

XXV. Como desejamos os Planos de Estudos e como são na realidade? 

XXVI. Como desejamos o Regimento Escolar e como ele é efetivamente? 

 XXVII.Como desejamos que seja a comunicação na nossa escola? 

XXVIII.Como a comunicação é realizada no cotidiano? 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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        Art. 5º O diagnóstico, juízo sobre a realidade da escola, deve apontar como de 

fato é o cotidiano da escola, apontando o resultado das reflexões do Marco 

Referencial, podendo incluir: 

 

I. dados quantitativos que mostrem uma descrição pormenorizada  sobre o 

número de alunos por ano e idade, o número de portadores de 



necessidades especiais, alunos em defasagem idade/série, índices de 

aprovação/reprovação entre outros que a escola julgar relevante; 

II. levantar dados e informações para conhecer interesses, sentimentos, 

problemas, tendências, temas polêmicos e outros; 

III. oportunizar, para a elaboração  de futuras  ações, um espaço de discussão 

com a comunidade e profissionais da educação, sobre os problemas 

levantados durante a discussão do Marco Referencial; 

 

Parágrafo Único. Propõe-se, para clareza do diagnóstico, utilizar um instrumento 

onde conste: 

a- problemas e temas polêmicos;  

b- idéias e sugestões para superar estes problemas;  

c- propostas de ação. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 PLANO GERAL DE AÇÃO 

 

 

     Art. 6º Estabelecer um Plano Geral de Ação, de desenvolvimento 

institucional, apontando o conjunto de ações e projetos a longo, médio e curto 

prazo que deverão ser elaborados e desenvolvidos com o objetivo de aproximar a 

realidade do que foi refletido e estabelecido a partir do Marco Referencial. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

     Art. 7º A Construção do Projeto Pedagógico parte do planejamento 

participativo, envolvendo diagnóstico, estabelecimento dos objetivos e das metas, 

além da execução e da avaliação 

 

     Art. 8º A avaliação precisa verificar se a Proposta Pedagógica atende às 

necessidades e potencialidades locais da comunidade em que a escola se insere. 

 

     Art. 9º A avaliação da Proposta Pedagógica deve considerar o alcance das 

metas e dos objetivos. 

 

     Art. 10. O Conselho Escolar deve acompanhar a execução da Proposta 

Pedagógica e, ao final do ano letivo, emitir parecer sobre a mesma. 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

      Art. 11. Esta resolução estabelece passos para a execução da Proposta 

Pedagógica. No entanto, a autonomia pedagógica da escola permite que o mesmo 

seja formatado de acordo com o desejo da comunidade escolar, desde que, atinja 

o objetivo principal, que é a aprendizagem dos alunos.  

 

     Art. 12 A Proposta Pedagógica é elaborada e reelaborada ao longo do ano 

letivo. 

 

     Art. 13  A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e o 

Conselho Municipal de Educação acompanharão  a execução da Proposta 

Pedagógica. 

 

 

 

                                                                Nova Petrópolis, 13 de junho de 2011. 

 

CONSELHEIROS: 

 

Cândida Maldaner 

Carla Cristiane Ferreira 

Cristiane Kieling 

Jussara Maria Schneider Pellenz 

Luisa Beatriz Ribar Vaz 

 

 

                   Aprovado por unanimidade pelo Plenário em sessão ordinária 

realizada em 18 de abril de 2011. 

 

 

 

         ____________________________ 

                                                                 CRISTIANE KIELING 

                                                                 - Presidente do CME -  

 

 

    

                                                                            

                                                                           

                                                

    


