A IMPORTÂNICA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR
“O planejamento é um processo ininterrupto, processual, organizador da conquista prazerosa
dos nossos desejos onde o esforço, a perseverança, a disciplina são armas de luta cotidiana
para a mudança pedagógica.” (Madalena Freire)

No nosso dia-a-dia vivemos planejando nossas ações: uma viagem, uma festa,
um encontro com os amigos, o orçamento doméstico. Todo planejamento nasce de um
desejo, de uma intenção, de uma possibilidade ou necessidade. Toda ação pedagógica
nasce de um desejo de criar, interagir, trocar, inovar, acrescentar. O planejamento de
ensino constitui-se, então, na previsão, organização e avaliação de situações que
propiciem condições para que os alunos construam conhecimentos sobre conteúdos e
valores a serem explorados num determinado período.
Mas como constituir um planejamento que conjugue os interesses e objetivos do
professor e do aluno? Como não fazer do planejamento um instrumento burocrático,
uma “camisa de força” ou uma lista de atividades para serem cumpridas, inibindo o
surgimento e a exploração de fatos e situações inesperadas?
A finalidade de um planejamento é permitir que se pense previamente no que se
quer e no que se pode fazer, em função da criança com que se trabalha e da sociedade
em que se vive e se quer viver.
Como um instrumento que leva a uma tomada de decisão, concretizando-se através
de ações reais, um planejamento que fique apenas no papel, nada significa. Ele precisa
falar de vida, de uma história que está sendo construída. Para tal, é de fundamental
importância conhecer a realidade social e cultural dos alunos, os conhecimentos já
adquiridos, os valores e o saber do meio em que vivem e ter como questões centrais:
 O que os meus alunos já sabem? (nível de desenvolvimento real)
 O que ainda não conhecem?
 Devo ensinar o quê? Como? Quando e onde ensinar?
Após o professor ter conhecimento sobre as características, condições e problemas
da realidade em que irá atuar, analisando, também, os objetivos da série, os
conteúdos/conceitos a serem trabalhados, o professor organizará os objetivos que
pretende atingir com os alunos. Estes são gerais ou específicos.
Os objetivos gerais são as grandes metas a perseguir, que se concretizam por meio
de objetivos mais específicos. A seleção de conteúdos, conceitos, procedimentos e
valores deverão ser realizados em função dos objetivos propostos.

É fundamental a organização sequencial, considerando-se a continuidade, a unidade
e a interdisciplinaridade dos conceitos selecionados. A organização dos procedimentos
de trabalho precisa estar adequada aos objetivos propostos, aos conceitos a serem
construídos, aos conteúdos a serem explorados e ao nível de desenvolvimento dos
alunos e do grupo.
Assim, planejamento e organização são essenciais dentro deste modelo pedagógico,
visto que é da competência e responsabilidade do professor encaminhar a ação
educativa, garantindo as condições necessárias para o sucesso da atividade. Já nos
falava Freinet “não há educação não diretiva. Toda educação dirige. A direção é que
pode ser estimuladora ou castradora”.
Ao planejar, o professor precisa conhecer o que planeja (conhecer o conteúdo e o
seu grupo), precisa ter claro como serão arrumadas as carteiras na sala, quais as
propostas que serão oferecidas, os materiais disponíveis; prever o tempo para discussão
e realização da tarefa. Isto traduz uma ação organizada, que está longe de ser entendida
como uma ação estática; mas, sim, como uma possibilidade de constante reflexão para
novos planejamentos.
Nessa perspectiva, o ato de planejar é sempre um processo que está intimamente
associado ao ato de avaliar.
Esta organização que tanto mencionamos não exclui a possibilidade de
improvisação. Entretanto, esta precisa ser consciente, ou seja, o professor precisa ter
clareza do “porquê” e “o quê” está improvisando.
“A ação improvisada é produtiva, aprendo com ela, aprofundo
meu planejamento. O desafio, portanto, é viver o planejamento
sem deixar de correr o risco de possíveis improvisações. A
improvisação, desse modo, faz parte do planejamento, mas não
é planejamento. Neste sentido, o professor trabalha sua
flexibilidade planejando.” (Madalena Freire).
Dentro de tudo o que falamos, planejar deixa de ser um ato solitário, passando a
ser um ato coletivo, que deve levar em conta não só as metas educacionais como a
autonomia de cada professor e o trabalho cooperativo entre seus pares. Qualquer
planejamento precisa envolver a participação do grupo de professores e da equipe
técnica da escola, promovendo-se momentos de encontro, onde será discutida a seleção
de recursos, considerando-se aqueles existentes na comunidade e na própria escola.

Um outro fator a ser considerado é o acompanhamento do planejamento – da
ação vivida – por parte do professor. Não um acompanhamento contemplativo ou
burocrático. Mas um olhar cuidadoso, possibilitando as mudanças necessárias em tempo
hábil. Para tal, o professor deve ter clareza dos objetivos a serem alcançados, assim
como o aluno saber o que se espera dele.
A última etapa do ato de planejar seria então a avaliação, momento em que
repensamos o que ocorreu, como ocorreu, o que falta, o que poderia ser modificado.
Origina-se então um novo planejamento.
O ato de planejar acompanha o homem desde os primórdios da evolução
humana. Mas não é só na vida pessoal que as pessoas planejam suas ações, o
planejamento atinge vários setores da vida social.
Mengolla diz que “O planejar é uma realidade que acompanhou a trajetória
histórica da humanidade. O homem sempre sonhou, pensou e imaginou algo na sua
vida”. É importante compreender a importância do ato de planejar, não apenas no nosso
dia-a-dia, mas principalmente, no dia-a-dia de sala de aula.
Para Moretto (2007), planejar é organizar ações. Essa é uma definição simples
mas que mostra uma dimensão da importância do ato de planejar, uma vez que o
planejamento deve existir para facilitar o trabalho tanto do professor como do aluno. O
planejamento deve ser uma organização das ideias e informações.
Gandin (2008, p.01) sugere que se pense no planejamento como uma ferramenta
para dar eficiência à ação humana, ou seja, deve ser utilizado para a organização na
tomada de decisões e para melhor entender isto precisa-se compreender alguns
conceitos, tais como: planejar, planejamento e planos que segundo Menegolla, “são
palavras sofisticadamente pedagógicas e que “rolam” de boca em boca, no dia-a-dia da
vida escolar.” Estes termos têm sido compreendidos de muitas maneiras. Dentre elas
destaca-se:
Planejamento:
“É um instrumento direcional de todo o processo educacional, pois estabelece e
determina as grandes urgências, indica as prioridades básicas, ordena e determina todos
os recursos e meios necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e
objetivos da educação.” (MENEGOLLA & SANT‟ANNA, 2001, p.40)

Plano Nacional de Educação:
“Nele se reflete a política educacional de um povo, num determinado momento
histórico do país. É o de maior abrangência porque interfere nos planejamentos feitos no
nível nacional, estadual e municipal.” (MEC, 2006, p. 31)
Projeto Político Pedagógico:
“É o planejamento geral que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a
organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de
organização e coordenação da ação dos professores. Ele articula a atividade escolar e o
contexto social da escola. É o planejamento que define os fins do trabalho pedagógico.”
(MEC, 2006, p.42)
Plano de Curso:
“O plano de curso é a sistematização da proposta geral de trabalho do professor
naquela determinada disciplina ou área de estudo, numa dada realidade. Pode ser anual
ou semestral, dependendo da modalidade em que a disciplina é oferecida.”
(VASCONCELLOS, 1995, p.117 in Padilha, 2003, p.41).
Plano de Ensino:
“É a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou um
semestre; é um documento mais elaborado, no qual aparecem objetivos específicos,
conteúdos e desenvolvimento metodológico.” (LIBÂNEO, 1994, p.222)
Plano de Aula:
“É a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. (...) É a
sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que
o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem.” (PILETTI,
2001, p.73).
Os conceitos apresentados têm por objetivo mostrar para o professor a
importância, a funcionalidade e principalmente a relação íntima existente entre essas
tipologias. Segundo Fusari (2008, p.45), “Apesar de os educadores em geral utilizarem,
no cotidiano do trabalho, os termos “planejamento” e “plano” como sinônimos, estes
não o são.” Outro aspecto importante, segundo Schmitz (2000, p.108) é que “as
denominações variam muito. Basta que fique claro o que se entende por cada um desses
planos e como se caracterizam.”
Menegolla (2001) diz que, “A educação, a escola e o ensino são os grandes
meios que o homem busca para poder realizar o seu projeto de vida. Portanto, cabe à

escola e aos professores o dever de planejar a sua ação educativa para construir o seu
bem viver”.
A citação acima deixa clara a importância tanto da escola como dos professores
na formação humana; por este motivo todas as ações educativas devem ter como
perspectiva a construção de uma sociedade consciente de seus direitos e obrigações,
sejam eles individuais ou coletivos. Infelizmente, apesar do planejamento da ação
educativa ser de suma importância, existem professores que são negligentes na sua
prática educativa, improvisando suas atividades. Em consequência, não conseguem
alcançar os objetivos quanto à formação do cidadão.
A ausência de um processo de planejamento de ensino nas escolas, aliado às
demais dificuldades enfrentadas pelos docentes do seu trabalho, tem levado a uma
contínua improvisação pedagógica das aulas. Em outras palavras, aquilo que deveria ser
uma prática eventual acaba sendo uma “regra”, prejudicando, assim, a aprendizagem
dos alunos e o próprio trabalho escolar como um todo.
O que se faz necessário é estar consciente que:
Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O planejamento é uma
espécie de garantia dos resultados. E sendo a educação, especialmente a educação
escolar, uma atividade sistemática, uma organização da situação de aprendizagem, ela
necessita evidentemente de planejamento muito sério. Não se pode improvisar a
educação, seja ela qual for o seu nível.

CARACTERISTICAS DO PLANEJAMENTO
Um processo de planejamento adequado precisa contemplar, de algum modo,
quatro dimensões: a continuidade e a diversidade dos conteúdos, a provisoriedade e o
coletivo como instância privilegiada de discussão e construção do próprio planejamento.
A continuidade tem a ver com o alcance dos objetivos propostos, pois sabemos
que os objetivos não são alcançados todos em um só tempo e de forma igual para todos
os alunos. Portanto, é preciso que os conteúdos – necessários para o desenvolvimento
das capacidades tomadas como objetivos – estejam distribuídos no tempo de modo a,
sempre que necessário, serem retomados e abordados em outros níveis de
complexidade, em diferentes momentos durante o mesmo ano e/ou em diferentes anos
de escolaridade.
A diversidade relaciona-se com a heterogeneidade dos alunos em uma mesma
turma e entre as turmas. Muitas vezes, em uma mesma faixa etária, verificam-se

conhecimentos, experiências e atitudes bem diferentes em relação a um determinado
conteúdo, o que exige do professor encaminhamentos diferenciados.
A provisoriedade refere-se à necessidade de reajustar o planejamento, de
reformulá-lo à medida que, ao ser posto em prática, o professor consegue observar
outros aspectos que antes não havia considerado.
E o coletivo, como instância de discussão e construção do planejamento,
expressa a convicção de que os resultados alcançados coletivamente, em um grupo de
fato colaborativo, são muito superiores aos que cada profissional obtém sozinho.

NÍVEIS DE PLANEJAMENTO
Esse processo pressupõe níveis diferenciados de planejamento, que aqui estão
abordados em quatro tipos: anual, periódico, quinzenal ou semanal (da rotina) e diário.
Planejamento anual
É aquele em que são decididos os objetivos e conteúdos da série ou ciclo em
cada área de conhecimento/ componente curricular, assim como as formas de avaliação
e acompanhamento pedagógico dos alunos durante o ano. É um trabalho que requer a
discussão coletiva dos professores de forma a garantir o trabalho articulado na escola.
Planejamento periódico
Acontece durante o processo de trabalho, em períodos mais curtos do que o ano
letivo (semestres, trimestres, bimestres). É nessa instância que habitualmente são
detalhados os projetos e as sequências de atividades que darão sustentação ao trabalho
pedagógico, compatibilizando as propostas previstas no planejamento anual e as que se
mostram fundamentais a partir da avaliação das necessidades específicas de
aprendizagem do grupo de alunos.
Planejamento da rotina
Também chamado de „organização do tempo pedagógico‟, esse tipo de
planejamento, é normalmente quinzenal ou semanal. A rotina pode ser parcialmente
organizada em conjunto com os demais professores do mesmo ano/série, mas há uma
parte que cabe ao professor que vai efetivamente trabalhar com sua(s) turma(s).
Planejamento diário
Esse é o momento de detalhar o que ainda for necessário para a aula do dia.
Ainda que seja de responsabilidade de cada professor, é fundamental que a escola
garanta momentos de discussão dos alcances e limites do que é proposto e obtido em
cada turma específica: a oportunidade de avaliar coletivamente o andamento do trabalho

de cada um favorece a troca de informações e de experiências, constituindo-se, assim,
em um importante espaço de construção do conhecimento pedagógico de todos.
É fundamental compreendermos o trabalho docente como sendo uma atividade
consciente e sistemática, em cujo centro está a aprendizagem ou o estudo dos alunos sob
a direção do professor.
O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da
ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. A
escola, os professores e os alunos são integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo
o que acontece no meio escolar está atravessado por influências econômicas, políticas e
culturais que caracterizam a sociedade de classes.
Isso significa que os elementos do planejamento escolar – objetivos, conteúdos,
métodos – estão recheados de implicações sociais, têm um significado genuinamente
político. Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas
opções e ações; se não pensarmos detidamente sobre o ruma que devemos dar ao nosso
trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes na
sociedade.
A ação de planejar é uma atividade consciente de previsão das ações docentes,
fundamentadas em opções político-pedagógicas, e tendo como referência permanente
situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, econômica, política e
cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que
interagem no processo de ensino).

