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 OBJETIVO
Vamos começar refletindo sobre o significado 
e a importância do planejamento para o tra-
balho educacional, tendo como pressuposto: 

1. o planejamento como processo; 

2. a função do planejamento como a criação 
de uma linguagem comum e de sistema-
tização, tanto do trabalho coletivo como 
individual;

3.  significado do Plano de Ensino e seus 
componentes.
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Ponto de
PARTIDA

Caro professor,

Planejar, planejamento, plano de curso, plano de ensino, plano de aula... Palavras e expressões que fazem parte 
da vida de todo educador, mas que, às vezes, soam como clichês, lugar comum, repetição de ideias, sem relação 
direta com a prática educativa.

Mas será isso verdade?

Nas atividades seguintes, vamos propor a reflexão de cada um desses conceitos a fim de que possamos reto-
má-los sob outro ponto de vista, mais próximo da realidade da sala de aula; portanto, mais factível.

        No Planejamento Escolar, uma das decisões compartilhadas em torno de princípios comuns é a concepção 
de aprendizagem e ensino adotada. Essa concepção envolve escolhas definidas quanto às condições necessárias 
para a aprendizagem e às melhores formas de ensinar. 

Atividade 1

Pense nas coisas aparentemente simples do seu dia a dia como, por exemplo, administrar o orçamento doméstico. 
Em grupos, vamos organizar algumas atividades levando em consideração o que é um planejamento.

Atividade 2

Considerando a atividade anterior entre outras experiências da sua vida cotidiana, pra você, planejar é....    
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Atividade 3

Descreva, resumidamente, como se dá processo de planejamento na sua escola.    

E para você, como se dá o planejamento das suas atividades em sala de aula, considerando alguns elementos como 
tempo, espaço para planejar, recursos, objetivos a alcançar, seleção dos conteúdos etc?

Atividade 4

Leia o excerto a seguir.

Plano de Curso e Plano de Ensino mantêm uma inter-relação constante, de modo que a mudança em um afeta sig-
nificativamente o outro. Por isso, eles são documentos ´vivos`, pois devem refletir a ´dinâmica` da escola, devendo 
ser constantemente acompanhados e avaliados. 

Com base na leitura do excerto e em seus conhecimentos, explicite em que Plano de Curso e Plano de Ensino se 
diferem.
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Sintetizando (1).........

Depois de realizar as Atividades 1 a 4, o que deve ser considerado sobre  o planejamento

✓ é um processo contínuo, o ponto de referência, que fornece os critérios para a avaliação constante dos 
trabalhos desenvolvidos pela escola;

✓ confere sentido às ações educativas;

✓ resulta de um processo de construção coletiva que compromete todos os integrantes da escola com 
metas a serem alcançadas;

✓ traduz-se em ações concretas;

✓ é constantemente avaliado;

✓ é flexível, pode ser alterado em função dos resultados e transformações observadas na realidade;

Sintetizando (2).........

Planejamento é o ato ou efeito de planejar. É o processo que leva ao estabelecimento de um conjunto 
ordenado de ações visando à consecução de determinados objetivos. O processo de planejamento em 
cada escola compreende estudos e discussões que visam ao estabelecimento, pelo conjunto de educa-
dores, de decisões que consubstanciam as diretrizes da escola. O conjunto dessas decisões, registrada 
em documentos, constitui a Proposta Educacional da escola seja ela nomeada de Proposta Pedagógica, 
Projeto Político Pedagógico, Plano de Desenvolvimento Escolar ou Plano Escolar.

A função do planejamento é a criação de uma linguagem comum e sistematização do trabalho coleti-
vo. Comporta de uma dimensão coletiva que é a de construção das diretrizes comuns da escola e uma 
dimensão individual que é a de construção do Plano de Ensino, a partir das diretrizes gerais.

Fonte: Caderno Conceito e Ação 5 Parte 1, fundamentos para o 
planejamento escolar, Instituto Qualidade no Ensino 6ª edição 2016. 


