
 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

  
 
 

 
 

               GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
         DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI 

 
 

 
 

                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: ESE- DER Capivari 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 21/2022 

Data: 12/01/2022 

Assunto: Proposta Pedagógica 
 

 

A equipe de Supervisão da DER Capivari pautada no Art. 12 da LDB orienta que as 

unidades escolares realizem a revisão/construção da Proposta Pedagógica, tendo o 

compromisso com uma educação de qualidade e participativa. 

A construção e revisão da proposta pedagógica, liderada e coordenada pelo 

Diretor(a) da escola, deve promover ações direcionadas à coerência e à consistência 

de uma proposta pedagógica centrada na formação integral do aluno. Tendo como 

objetivo a melhoria do desempenho da escola, assegurando o direito à educação 

para todos os estudantes e o desenvolvimento de competências e habilidades dos 

profissionais que trabalham sob sua coordenação.  

Compete, portanto, ao Diretor(a) de Escola uma atuação com vistas à educação de 

qualidade, ou seja, centrada na organização e desenvolvimento de ensino que 

promovam a aprendizagem significativa e a formação integral do aluno para o 

exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. 
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De acordo com o Art. 4º da Deliberação CEE n° 138/2016: 

A Proposta Pedagógica deverá conter, no mínimo:  

 I - identificação da Instituição;  

II - contextualização e caracterização da escola;  

III - objetivos e metas da Instituição;  

IV - concepção de Educação e de Práticas Escolares;  

V - currículo;  

VI - proposta de formação continuada, atualização e aperfeiçoamento da equipe 

escolar;  

VII - propostas de trabalho com a comunidade escolar;  

VIII - formas de acompanhamento, avaliação e adequação da Proposta Pedagógica 

 

 

 

 

 

Responsável: 

ESE- DER Capivari 

 
De acordo: 

Edivilson Rafaetta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


