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Resumo: O presente trabalho tem como tema o planejamento, em especial 
faremos reflexões acerca do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Plano de 
Aula. Estes se caracterizam como documentos imprescindíveis para a 
existência e as experiências vivenciadas na escola. Buscaremos analisar e 
tentar compreender o Projeto Político Pedagógico de uma escola e o Plano de 
Aula de um professor dessa mesma instituição. Para isso foi possível organizar 
uma pesquisa bibliográfica e de campo na qual foram entrevistados um gestor 
e um professor.  Para analisar os dados coletados foram realizadas leituras em: 
José Carlos Libâneo (1994), Maximiliano Menegolla e Ilza Martins Sant`Annna 
(2014) e Celso dos Santos Vasconcellos (2012). Foi possível perceber que a 
escola possui PPP, na fala do coordenador pedagógico ficou explícito que a 
construção do projeto acontece de acordo com as determinações legais e 
teóricas contemporâneas. Notou-se que o PPP foi construído de forma 
participativa, assim como foi possível notar também, a partir da entrevista com 
o professor, que ele planeja suas aulas a partir das idéias do PPP e respeita as 
sugestões dos alunos. Portanto, importa afirmar que a escola se encontra com 
o PPP organizado, atualizado e em execução. Os gestores são capacitados e 
continuam no processo de formação acadêmica. Ficou evidente que o 
professor planeja suas aulas, na sua fala relatou o quanto é importante a 
prática de planejar as aulas buscando coerência com o PPP da escola. No 
entanto, a realidade que encontramos em nível nacional não é bem essa, falta 
capacitação para os professores e diretores, as escolas são desprovidas de 
material, de espaço e os educandos são vistos como descartáveis e as escolas 
como depósitos de crianças e adolescentes. 
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