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O PLANEJAMENTO COMO FERRAMENTA DE MELHORIA PARA O SISTEMA 

DE ENSINO NAS ESCOLAS 

 

Rayane Amaral Gomes1 

 

RESUMO- O Planejamento das atividades escolares é uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento das rotinas do sistema de ensino. Porém, o mesmo não apresenta uma aceitação do 
corpo docente. O planejamento a atividade escolar tem sua fundamentação apoiada na melhoria da 
qualidade de ensino nas escolas, buscando a superação das dificuldades, mudanças dinâmicas e 
constantes renovações vividas pelo sistema de ensino. Assim, como objetivo desse estudo, temos a 
avaliação da grande contribuição que o Planejamento a atividade escolar representa no sistema de 
ensino, conhecendo como o mesmo funciona na teoria e na prática. Todo o material desenvolvido nesse 
estudo teve como base pesquisas realizadas na bibliografia reunida e em leituras complementares. 
Utilizando-se também das experiências adquiridas, foi possível realizar um comparativo entre a teoria 
e prática vivenciada no ambiente escolar. Esse comparativo acabou por nos mostrar que, na teoria, 
tem-se muito a melhorar; já na prática, temos que os resultados não são positivos. Assim, o 
planejamento das atividades escolares revelou sua grande importância ao caracterizar que o 
planejamento das aulas deve ser realizado bem antes de serem executadas. Com essa postura, o 
sucesso das ações desempenhadas será evidente para todos. Antes mesmo de se iniciar o 
planejamento das atividades escolares, deve-se estabelecer primeiramente os objetivos almejados, 
para que assim se possa fazer um planejamento mais concreto e objetivo.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Escolar. Sistema de Ensino. Educação. 

 

ABSTRACT- School Planning is a fundamental tool for the development of the routines of the 

education system. However, it does not present an acceptance of the faculty. School planning has its 
foundation supported by the improvement of the quality of teaching in schools, seeking to overcome 
difficulties, dynamic changes and constant renovations experienced by the education system. Thus, as 
an objective of this study, we have the evaluation of the importance that School Planning represents in 
the education system, seeking to show how it works in theory and in practice. All the material developed 
in this article was elaborated based on researches in the gathered bibliography and in complementary 
readings. Using also the acquired experiences, it was possible to make a comparative between the 
would and the practice of the school context. This comparative ended up showing that, in theory, it has 
been shown that there is still much to improve; already in practice, we have that the results are not 
positive. Thus, school planning showed its great importance in teaching that there is a need to plan all 
the actions to be developed well before they are implemented. With this attitude, the success of the 
actions performed will be evident for all. Even before the beginning of school planning, it is necessary 
to establish the desired objectives first, so that a more concrete and objective planning can be done. 
 

KEYWORDS: School Planning. Education System. Education.
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1- INTRODUÇÃO 

O presente estudo avaliará como as ferramentas de planejamento podem ser 

importantes para as rotinas das escolas, onde serão apresentadas as formas de 

planejamento existentes, as principais posturas a serem assumidas e as melhorias a 

serem implementadas com base no planejamento das atividades escolares.  

O assunto abordado é de significativa relevância para aqueles que trabalham 

com a área pedagógica. Tal importância se torna ainda mais evidente quando se 

compara tudo aquilo que é definido pela teoria com as práticas adotadas nas escolas. 

Isso porque o planejamento nem sempre é praticado em sua plenitude. 

Diante das constantes mudanças que o sistema de ensino vem sofrendo ao 

longo dos anos, a identificação dos pontos fracos relativos ao planejamento das 

atividades escolares visa conscientizar os profissionais do ensino acerca tanto dos 

problemas identificados nas rotinas do sistema de ensino quanto das soluções 

passíveis de implementação, consolidando assim uma educação de qualidade.  

Utilizar o planejamento como ferramenta no sistema de ensino não é uma tarefa 

simples, mas ele oferece a solução tão procurada de realizar as modificações 

necessárias e, portanto, facilitar as ações dos professores em suas rotinas de 

trabalho. 

Sendo assim, esse estudo tem como objetivo detalhar todo o conhecimento 

disponibilizado pela literatura acerca do planejamento realizado pelas escolas. Assim, 

estaremos identificando como o mesmo se mostra na teoria, e também como o mesmo 

se comporta perante a realidade vivida no sistema de ensino, de forma a oferecer 

alternativas de melhoria da qualidade de ensino oferecida atualmente para os 

estudantes. 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- AS FORMAS DE SE PLANEJAR A EDUCAÇÃO 

Segundo Souza, Assis e Viana (2014), as decisões tomadas dentro do sistema 

de ensino visam a determinação de quais rumos devem ser tomados para que a 
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educação possa suprir as necessidades de todos, numa postura coerente, flexível e 

objetiva. Essa postura objetiva está diretamente relacionada com a realidade vivida 

pela escola e pelos alunos, enquanto que a coerência é a compatibilidade entre aquilo 

que é teorizado e aquilo que é praticado. Já a postura flexível nos mostra que o 

planejamento pode ser modificado de acordo com o contexto em que ele está sendo 

utilizado, de forma a atender as necessidades tanto da escola quanto do aluno. 

Segundo Libâneo (2001) o planejamento do ensino nas escolas é um documento que 

serve de diretriz para os trabalhos, onde o mesmo expõe tudo aquilo que se deseja 

praticar nas rotinas das salas de aula e que estejam de acordo com os planos de 

ensino atualmente vigentes. 

O planejamento pode ser considerado como a melhor forma de se organizar a 

estrutura do sistema de ensino, pois auxiliam os professores, servidores, alunos e a 

sociedade a alcançarem as metas esperadas. Ele permite também uma maior 

participação de todos na discussão acerca de seus objetivos, valores, ações e 

soluções para os problemas do sistema de ensino. Assim, segundo Parra (1972), ele 

acaba proporcionando um ambiente escolar democrático e eficiente. 

A utilização do planejamento nas atividades escolares torna-se cada vez maior 

a partir do momento em que vivenciamos a dimensão dos problemas experimentados 

pelo sistema de ensino na atualidade. Em algumas oportunidades, temos que ele está 

sendo utilizado de forma incorreta, resumindo-se a simples realidade de se preencher 

um formulário para ser entregue na secretaria, formulário esse composto por 

objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação (VASCONCELLOS, 1995). 

Segundo Parra (1972), o planejamento não se baseia simplesmente num 

momento de reflexão do professor, mas sim numa necessidade de se organizar e 

articular os conteúdos que serão apresentados aos alunos. O planejamento, portanto, 

tem como premissa a tomada de decisão acerca do assunto a ser ensinado, o que 

precisa ser feito, como será feito e como analisar os resultados obtidos. 

O planejamento é aquele que inclui as atividades didáticas previstas em classe, 

onde o mesmo visa promover à melhoria de tudo aquilo que se mostra como metas a 

serem alcançadas e realizar as adequações que se fazem necessárias dentro das 

rotinas de trabalho. O planejamento das atividades escolares é responsável pela 

programação de todas as atividades que devem ser realizadas e também pela 
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avaliação de todas as atividades desenvolvidas pelo sistema de ensino (PARRA, 

1972). 

Segundo Parra (1972), podemos verificar que existem distintas formas de se 

planejar as atividades desenvolvidas pelas escolas. São eles: 

 

 Planejamento da Educação. 

 Planejamento do Currículo. 

 Planejamento do Ensino. 

2.2- COMO PLANEJAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO?  

O Planejamento da Educação visa estabelecer os requisitos fundamentais para 

que se tomem as decisões certas na melhoria da educação a nível nacional. Para sua 

elaboração, são exigidos objetivos claros para que seja possível definir as políticas a 

serem adotadas pelos docentes (SAVIANI, 1997). 

Esse planejamento é elaborado pelo Ministério da Educação, cuja base de 

conhecimentos utilizada é o Plano Nacional de Educação, aliado às leis pré-

estabelecidas para o sistema de ensino brasileiro. É nesse momento que se define 

quais serão as ações a serem realizadas e definir quais serão os custos previstos para 

um bom planejamento, para assim melhorá-lo e adequá-lo ao real cenário vivido pelo 

sistema de ensino brasileiro (MEC, 2018). 

Segundo Saviani (1997), o significado de reflexão remete ao ato de rever os 

eventos passados, trazendo os mesmos para o presente. Ao se refletir sobre um 

determinado assunto, deve-se levar em conta as informações disponibilizadas pelo 

evento em reflexão, buscando detalhar melhor o que o mesmo representa para a 

nossa realidade.  

Ainda segundo Saviani (1997), o planejamento das atividades educacionais é 

uma ferramenta que permite também a programação de todas as atividades a serem 

desenvolvidas pelos servidores da educação, além é claro de ser um material 

importante na avaliação das ações realizadas. 

 



 

6 
 

2.3- PLANEJANDO O CURRÍCULO ESCOLAR 

A principal atribuição do Planejamento do Currículo é determinar quais são os 

objetivos a serem alcançados pela educação, segundo as grades curriculares 

oficializadas. Assim, podemos perceber que as escolas não devem simplesmente 

colocar em prática tudo aquilo que é determinado pela grade oficializada pelo 

Ministério da Educação, mas também interpretar cada ponto determinado e formular 

assim o currículo adequado para todos (CASTRO, 1987). 

Segundo Castro (1987), a elaboração de um currículo escolar deve considerar 

as diferenças que existem entre os significados e objetivos dos assuntos a serem 

abordados em sala de aula, de forma com que esses conteúdos possam ser 

transmitidos com eficiência e com um grau de assimilação pelos alunos que perdure 

por longos períodos. 

Em relação à grade curricular estabelecida pelo Ministério da Educação, as 

escolas têm a obrigação de revisar cada ponto apresentado e adequar os mesmos à 

realidade vivida pela escola, priorizando as ações mais eficientes na contribuição de 

bons resultados para toda a sociedade (CASTRO, 1987). 

2.4- PLANEJANDO AS ETAPAS DO ENSINO DE SALA DE AULA  

Dentro do Planejamento do Ensino, temos que seu objetivo é estabelecer as 

etapas de cada atividade didática que será realizada no ano letivo, onde o mesmo 

deve contemplar as justificativas, o conteúdo programático, os objetivos a serem 

alcançados, a metodologia de ensino que será adotada, as premissas de avaliação 

que serão empregadas (VASCONCELLOS, 1995). 

Esses requisitos exigidos pelo Planejamento do Ensino visam o direcionamento 

e a gestão de todos os trabalhos exercidos pelo corpo docente da escola. Assim, 

teremos que os professores conseguirão concretizar a implantação de um ensino de 

boa qualidade e que exclua da cultura do ambiente escolar o improviso e a monotonia. 

 Segundo Vasconcellos (1995), esse planejamento é uma ferramenta que 

auxilia os profissionais do ensino a vencer todo tipo de dificuldade que são comumente 

vividos pelas escolas. Essa ferramenta é utilizada é utilizada tendo-se uma postura 

mais reflexiva, organizada e promovendo a participação de todos. Assim, esse 
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planejamento acaba por valorizar o papel de cada profissional do ensino dentro da 

estrutura organizacional das instituições de ensino. 

Pode-se afirmar que o Planejamento do Ensino nada mais é do que o 

detalhamento minucioso do conteúdo presente no Planejamento do Currículo. Ele 

busca detalhar todas as etapas a serem desempenhadas pelos professores, de forma 

mais concreta e executável do que aquilo que consta no Planejamento do Currículo 

(VASCONCELLOS, 1995). 

A partir do momento em que os professores se mostram mais comprometidos 

com o Planejamento do Ensino, torna-se mais fácil a substituição do formulário 

rotineiro, que na verdade não acaba agregando nada à qualidade do sistema de 

ensino. Segundo Lopes (2016), ele deve conter a seguinte metodologia de 

formulação: 

 Quais os objetivos esperados pelos professores em relação ao tema. 

 Qual o tema necessário ao aprendizado dos alunos. 

 Qual será a metodologia de ensino que será empregada durante a aula. 

 Quanto tempo é necessário para uma aula de qualidade. 

 Como será realizada a avaliação daquilo que foi executado em sala de aula. 

Segundo Penteado (2013), as ações a serem tomadas pelo Planejamento do 

Ensino sempre deverão passar por uma preparação, por mais que se tenham livros 

didáticos de qualidade. Assim, podemos definir outros três tipos: 

 Planejamento do Curso: determina o que será lecionado no ano letivo. Ele 

identifica as condições disponíveis para se ministrar as aulas, propõem 

objetivos a serem alcançados, contribui na escolha dos temas que serão 

abordados, define quais serão as atividades desenvolvidas, identifica quais 

recursos serão necessários e determina como será realizada a avaliação dos 

resultados. 

 Planejamento da Unidade: é a definição de como o tema deverá ser abordado 

para que se mantenha a unidade do assunto, inclusive para os temas que 

demandam mais de uma aula para serem desenvolvidos. Ele deve visar o 

estímulo da classe em relacionar aprendizados anteriores com o tema em 

questão, despertar o interesse dos alunos acerca do tema, apresentar o tema 

de uma forma atrativa aos alunos, promover avaliações preliminares daquilo 
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que se está ensinando ao decorrer da aula, consultar os alunos acerca do que 

conseguiram aprender com o tema. Esse planejamento detalha cada etapa 

determinada pelo Planejamento do Curso. 

 Planejamento da Aula: visa planejar de forma detalhada o que será realizado 

em classe, detalhando tudo aquilo que foi proposto no Planejamento da 

Unidade. Nem sempre é possível concluir um tema em apenas uma só aula, 

pois a mesma é composta de objetivos, preparação, desenvolvimento, 

consolidação e avaliação. Ou seja: engloba várias aulas, e não somente uma. 

Ele deve apresentar coerência, sequência, flexibilidade e precisão, além de 

objetivos que tenham sempre como foco os alunos. Deve ser levado em conta 

a congruência entre o tema e os objetivos, para que assim os alunos consigam 

acompanhar o desenvolvimento do mesmo. 

 

O Planejamento do Ensino, constituído das três etapas vistas anteriormente, 

deve sempre ser revisado para que qualquer melhoria que se faça necessária seja 

feita antes da execução. Assim, teremos tudo aquilo que se faz necessário para os 

melhores resultados possíveis (PENTEADO, 2013). 

 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do tema proposto nesse estudo, serão utilizadas 

referências bibliográficas desenvolvidas por autores renomados, trabalhos 

acadêmicos publicados por instituições de ensino e informações disponibilizadas na 

internet por sites que tratam de forma específica o assunto. Os resultados a serem 

apresentados serão coletados através de uma pesquisa qualitativa, buscando 

identificar de forma concisa tudo àquilo que foi abordado nos objetivos específicos 

definidos para esse estudo. 

Uma pesquisa bibliográfica é realizada através da leitura de textos e livros 

diversos, documentos e trabalhos acadêmicos publicados por estudiosos do assunto 

que se deseja pesquisar. Conforme Cervo (1983) a pesquisa bibliográfica tem como 

objetivo tornar evidentes os conhecimentos já desenvolvidos no passado sobre o 

assunto que se está pesquisando, bem como oferecer uma análise dos benefícios que 

eles proporcionam para nossa realidade. 
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Pesquisas com esse formato são comumente realizadas por acadêmicos da 

área de Ciências Humanas. Assim, são utilizadas pesquisas já feitas por outros 

pesquisadores, para que seja fundamentado o trabalho que está sendo desenvolvido. 

Segundo Severino (2007), uma pesquisa bibliográfica deve, antes de mais nada, 

buscar a coleta de informações acerca de um assunto já pesquisado anteriormente, 

onde essas informações devem possuir um registro oficial para que as mesmas 

transpareçam confiabilidade. 

Trata-se também de uma pesquisa qualitativa. Segundo o site SIGNIFICADOS 

(2016), a pesquisa qualitativa trabalha com uma análise subjetiva do estudo realizado, 

analisando experiências pessoais e suas particularidades. Nesse tipo de pesquisa, as 

pessoas possuem uma liberdade maior de expressar suas opiniões sobre as questões 

colocadas em estudo. 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As experiências adquiridas na área pedagógica despertaram questões acerca 

da eficiência do sistema de ensino em nosso país. Assim, buscamos comparar a teoria 

sobre o assunto com as práticas relatadas pelos autores. O planejamento mostrou-se 

uma diretriz para orientar os professores em todas suas atividades, onde deve constar 

tudo aquilo que é necessário para um trabalho de qualidade. Desde materiais e 

conteúdos programáticos, tudo deve estar contemplado dentro do planejamento. 

A objetividade exigida pelo planejamento deve estar sempre relacionada com 

os alunos e os materiais disponíveis para utilização em sala, para que assim haja a 

coerência esperada. Em relação à flexibilidade, temos que a mesma se mostra uma 

postura inovadora, onde deve sempre ser levada em conta a possibilidade de revisão 

do planejamento para uma maior qualidade das atividades. 

O fato de se ter um planejamento bem elaborado não significa que os 

resultados serão automáticos. Para seu sucesso, os professores precisam de uma 

bagagem didática compatível com o mesmo e um domínio de como conduzi-la. Uma 

forma de se perceber isso é fazer a comparação entre os professores que levam o 

planejamento a sério com os que não têm um compromisso ideal com o mesmo. 

Dentro do planejamento, temos que a parte teórica é importante e determinante 

para um bom resultado, pois assim se conhece o que deve ser feito. Quando um 
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determinado conteúdo desperta o interesse dos alunos, temos um planejamento bem-

sucedido; caso contrário, o planejamento desenvolvido mostrou-se apenas como uma 

teoria do que poderia ter sido o desenvolvimento das atividades. 

Todos os servidores que compõem o corpo docente dos educadores devem 

formular todo o planejamento das atividades a serem desenvolvidas em classe. No 

entanto, muitos dos professores sentem dificuldades para lidar com essa ferramenta, 

onde muitas vezes o planejamento consolidado não tem a eficácia que se esperaria. 

Isso mostra que o corpo docente apresenta dificuldades em realizar a tradução dos 

conteúdos científicos que constam nos livros em uma linguagem de fácil compreensão 

pelos alunos. A abordagem do assunto foi cientifica, separando os conceitos teóricos 

das práticas que retratam a realidade. Assim, percebemos que o processo de 

preparação dos professores geralmente leva em conta as perspectivas políticas e 

pedagógicas do contexto, onde os conhecimentos do ambiente escolar acabam sendo 

desvalorizados. 

Podemos relacionar a parte teórica com a parte prática dentro de uma 

concepção dicotômica e convergente. A divergência que comumente ocorre entre elas 

é amplamente reconhecida pelos educadores, onde tem-se buscado reverter esse 

cenário e equalizar seus conceitos. Nos materiais bibliográficos utilizados, foi 

identificada uma tendência de valorizar cada vez mais uma formação estritamente 

teórica, onde somente autores clássicos são utilizados como referência. Fica evidente 

que o problema está concentrado em sua maior parte na prática, pois ela tem suas 

próprias premissas e não depende amplamente da teoria pelo fato de que ela deve se 

adequar à realidade vivida dentro das salas de aula. 

Dentro desse contexto é possível perceber a distância existente entre a parte 

teórica e a parte prática. Como exemplo, podemos ilustrar a ausência de convergência 

entre os conteúdos desenvolvidos em aulas teóricas e aulas práticas. Assim, reunir 

novamente esses dois conceitos dentro de uma mesma realidade é um desafio a ser 

superado pelo sistema de ensino atual. Assim, temos o planejamento como uma 

ferramenta fundamental para vencer essa dificuldade, mas somente se o mesmo for 

levado a sério e analisado da forma devida. Temos atualmente muitos educadores 

buscando vencer essa barreira criada entre a parte teórica e a parte prática, de forma 
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a eliminar as dificuldades no ambiente da escola e oferecer uma melhor qualidade das 

aulas. 

 

5- CONCLUSÃO 

O planejamento das atividades escolares deve ser sempre considerado a 

diretriz de tudo aquilo que deve ser desenvolvido em classe, independente de qual 

seja o prazo que esteja em questão, pois ele oferece uma dinâmica eficiente para o 

andamento das atividades curriculares. 

No entanto, não basta apenas discutir sobre suas premissas e resultados 

positivos. É extremamente necessário que os professores estejam abertos a inovar 

constantemente as metodologias de ensino utilizadas em classe. E o planejamento se 

apresenta como uma ferramenta fundamental para isso. 

Na leitura dos materiais reunidos para esse estudo, ficou evidente que devemos 

estar sempre planejando qualquer atividade antes da sua execução, para que assim 

os resultados sejam positivos e a qualidade do ensino possa ser percebida por todos. 

Antes mesmo de se planejar, é fundamental conhecer a fundo os objetivos 

pretendidos pelos educadores e procurar a convergência deles dentro do ambiente 

escolar. 
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