
   

PROJETO PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Pedagógico do Colégio Nossa Senhora da Soledade atende ao estabelecido na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no que se refere ao exercício da autonomia 

para se qualificar na sua identidade institucional visando, sobretudo, possibilitar a Educação 

Básica para crianças e jovens. 

O Colégio Nossa Senhora da Soledade acredita que o Projeto Pedagógico, construído com 

a participação de sua comunidade como um todo, isto é, corpo docente, discente, 

administrativo e familiar, torna-se instrumento necessário ao desenvolvimento da prática 

pedagógica em busca de sua finalidade básica: um eficiente e eficaz processo ensino-

aprendizagem. 

Desta forma, assume a função de integração dos sujeitos ativos da Instituição; de 

reconhecimento da realidade como suporte às áreas do conhecimento; de realização do 

planejamento enquanto construção coletiva e de fortalecimento das ideias para implementar 

as mudanças e inovações na atual conjuntura; portanto, assume a função dialética da 

construção do conhecimento. 

A viabilidade do Projeto Pedagógico desta Instituição se consolida, por ser uma ferramenta 

transformadora, cuja finalidade é reafirmar os anseios de todos que estejam engajados e 

comprometidos na transformação da sociedade, e, em particular, na formação do ser 

humano no pleno exercício de sua cidadania. Constitui-se documento importante por 

referendar uma gestão participativa e competente, criando as condições infra-estruturais, 

pedagógicas e a capacidade do Colégio se articular com a comunidade, tornando-se 

referência para a sociedade, na sua singularidade, identidade e intencionalidade, 

contribuindo, assim, enquanto entidade privada, com a educação no Estado da Bahia.  

Pretende-se, portanto, que este Projeto se constitua um documento clarificador da ação 

educativa, revelando a identidade da instituição, que, inserido no contexto político social do 

município de Salvador atenda às necessidades educacionais de seus alunos. Constitui-se, 

ainda, o Projeto Pedagógico instrumento teórico-metodológico importante para o Colégio 

Nossa Senhora da Soledade que assume, a partir de sua identidade institucional, os 

princípios e referenciais nele contidos para a qualificação das práticas pedagógicas e 

organizacionais, integrando conhecimentos técnicos, científicos e humanos, de forma que o 

aluno adquira e construa conhecimentos valiosos para a sua vida pessoal e em sociedade.  


