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Apresentação 
 

 

 

niciativa pode ser uma palavra ou ação relevante no âmbito de toda e qualquer 

instituição. Em termos gerais, esta é a direção dos textos publicados neste 

número da Regae. 

O professor Osvaldo Freitas de Jesus, de Minas Gerias, no texto intitulado Do 

projeto político-pedagógico - PPP - ao planejamento estratégico escolar - PEE, destaca 

que o projeto político-pedagógico cumpriu seu papel na escola, mas já se tornou um 

documento de pouco impacto que, depois de elaborado, tem como destino o 

esquecimento. Esta situação, de certa forma, é indicada no texto Gestão democrática e 

projeto político-pedagógico: estudo de caso em uma escola municipal de São Gonçalo 

dos Campos - BA, de Raimunda Maria da Silva e Rodrigo da Silva Santos Cazumbá. 

Como possibilidade de superação do conceito de projeto político-pedagógico, o 

professor Osvaldo propõe o planejamento estratégico escolar que, ao privilegiar os 

resultados no desempenho da escola, poderia se constituir num instrumento adicional 

para o gestor cumprir metas e realizar o que foi combinado com os colegiados da escola. 

O professor Thiago Zagare, de São Paulo, no texto Aula adaptada de stand up 

paddle com garrafas pet nas aulas de educação física, apresenta uma proposta pela qual 

procurou tornar suas aulas, na disciplina de Educação Física, mais atrativas e 

interessantes aos seus alunos. Para tanto, desenvolveu atividades relacionadas com um 

esporte de aventura, stand up paddle, e com a participação dos estudantes adaptou todos 

os equipamentos para facilitar o ensino do SUP. 

Já Cristiane Penning Pauli de Menezes e Daiane Stradiotto Granzzotto, do Rio 

Grande do Sul, no texto Bullying escolar: a justiça restaurativa como forma de enfrentar e 

prevenir violências, pensaram nas possibilidades que a justiça restaurativa pode 

representar na prevenção dos conflitos que envolvam o bullying no interior das escolas.  

Iniciativa para pensar. Iniciativa para propor. Iniciativa para realizar. Mais do que 

uma palavra, uma atitude, uma disposição, uma vontade que pode contribuir para a 

superação da eterna repetição de coisas já certas e sabidas. 

 
 
 

 
Claudemir de Quadros, 

editor. 
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