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INTRODUÇÃO 

 

 

 A educação pública, em especial, tem um grande 

papel na mudança da sociedade, ou em sua perpetuação. Os 

gestores, nesse contexto, devem estar atentos para garantir 

um serviço eficiente, bem como a população deve cobrar os 

seus direitos, pois seus impostos devem garantir serviços 

dignos. 

 Nosso trabalho justifica-se pela necessidade de 

termos escolas de excelência, que sirvam ao povo, sem 

esquecer o seu papel social, que é formar cidadãos, dotados 

de conhecimento preparados para desenvolver sua 

autonomia. 

Atualmente, com a grande demanda dos serviços 

escolares, cada vez mais facilitados, surge o desafio de ser 

diferente no quesito qualidade. Algumas instituições com a 

propensão de solucionar problemas advindos com o excesso 

de modernidade buscam identificar problemáticas, 

interpretá-las, desenvolver estratégias para solucioná-las, 

entendendo não só o foco, mas ampliando a perceptividade 

de alcance dos problemas e áreas afetadas ou que causam 

grande impacto. Considerar fatores que vão desde questões 

econômicas às condições emocionais, fugindo do 

tradicionalismo do ensinar e aprender, é fundamental no 

processo ensino-aprendizagem sob os aspectos da 

cidadania. 

O papel do gestor torna-se cada vez mais 

fundamental, uma vez que ele deverá ser o incentivador, 

administrador, motivador e colaborador, tratando cada um 
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em particular dentro de um coletivo, considerando 

experiências vividas dentro e fora do ambiente escolar, 

familiar, nos relacionamentos e a contribuição positiva ou 

negativa dessas relações. 

Um fator muito importante desse trabalho é que foi 

observado que a equipe gestora acredita na importância da 

escola na formação dos alunos, pois o papel dos 

profissionais da escola é não só incentivar a permanência e 

conclusão de estudos desses alunos, mas também, garantir 

sua formação de maneira integral. 

A metodologia adotada será um estudo de caso, 

onde após nos embasarmos no aporte teórico, analisaremos 

os resultados da escola estudada. 

O objetivo geral de pesquisa foi avaliar apoiados no 

aporte teórico, como uma escola pública, localizada em um 

bairro de periferia, pode efetivar a real necessidade de 

educação de uma comunidade, apoiada nos princípios da 

gestão escolar, enquanto temos tantos exemplos, que nas 

mesmas condições, não são cumpridoras do seu papel e os 

objetivos específicos foram os princípios que direcionam 

para uma boa gestão, além de analisar os fatores 

implicantes que tornaram a escola estudada uma referência 

na região a qual a instituição está inserida. 
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CAPÍTULO I 
 

EDUCAÇÃO E GESTÃO EM ESCOLA PÚBLICA 

 

 

 Fazer escola pública de qualidade não é uma tarefa 

fácil nos dias atuais. É necessário antes de tudo, 

comprometimento, além de compromisso, pois o 

envolvimento do gestor deve ir além de suas atribuições, 

devido às inúmeras demandas, bem como as carências 

próprias da rede. 

É dever da sociedade fiscalizar se realmente o 

estado está oferecendo uma educação de qualidade para os 

seus filhos, pois o estado tem a obrigação de manter os 

alunos na escola, garantindo sua formação. Os recursos que 

são destinados à essa instituição é justamente para que se 

possa manter o aluno na escola nos seguintes princípios: 

De acordo com o artigo 206 (LDBEN, p. 221), o 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

 

I — igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

II — liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; 

III — pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV — gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; 

V — valorização dos profissionais de 

ensino; 

VI — gestão democrática de ensino 
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público, na forma da lei; 

VII — garantia de padrão de qualidade. 

 

É muito importante toda essa ação para o avanço da 

educação, a valorização dos professores, a gestão 

democrática, pois é através de todas essas ações que 

conseguiremos ter uma melhoria na educação, e também 

termos profissionais mais qualificados e com mais vontade 

de exercer a sua profissão.  

Segundo Cortella (2017, p. 47), em uma sociedade 

de mudanças velozes, com a aceleração dos modos de 

pensar, fazer e conviver, a Educação Escolar precisa 

estabelecer bases em três pilares: 

1. Sólida base cientifica. 

2. Formação de solidariedade social. 

3. Constituição de cidadania ativa. 

Sólida base cientifica é um patrimônio da 

humanidade, um produto da ação humana. Ela não é uma 

atividade que resulta de indivíduos, mas do conjunto 

humano em qualquer lugar. 

De acordo com Cortella (2017), durante algum 

tempo, até se imaginou que, caso se quisesse, fazer uma 

Educação mais aberta e, portanto, mais próxima das 

grandes massas, seria preciso deixar de lado um pouco da 

base cientifica e trabalhar mais com o imediato, com o dia a 

dia. 

Um modelo de educação bem definida tem uma 

utilidade para o momento, isto é, “se é pobre vai se formar 

e trabalhar para ganhar a vida nesse momento”.  

Formação de solidariedade social é para que se 

entenda que essa Ciência também terá a sua repartição 
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dentro do espaço escolar — não só nele, mas também nele, 

porque a Escola não é a única forma de cultura letrada; cada 

vez mais, as várias formas de mídia trazem isso no dia a 

dia.  

De acordo com o filósofo húngaro Gyorgy Lucas há 

distinção entre classe social em si e classe para si. Aquilo 

que faço, faço por quê? Será que tudo o que faço como 

docente sei por que estou fazendo? Ou estou cumprindo um 

propósito que desconheço? Na ação dentro da comunidade, 

por tanto dentro da ação política. (Cortella, 2014, p.50) 

Esses três pilares devem aparecer no nosso 

cotidiano. Segundo Cortella (2017) a formação de valores 

de uma ética que se transmute em política, isto é, ação na 

comunidade, embasada por uma formação científica que 

nos auxilia a entender e a intervir no mundo de maneira 

mais eficaz. 

 Esses mesmos pilares se aplicam também na 

formação dos professores, onde seu papel, enquanto “gestor 

do letramento”, deve ser formado com a visão de que sua 

prática pedagógica tem como foco principal, as 

considerações às várias interações da linguagem em um 

mundo de múltiplos letramentos. 

 Além da formação dos docentes, há outros fatores 

que interferem direta e indiretamente na aprendizagem dos 

nossos alunos, como a gestão de pessoas (comunidade 

escolar) e de recursos. 

Os gastos com educação no Brasil só tem 

aumentado gradativamente, para se ter uma ideia, de 2004 a 

2014, os gastos tiveram uma elevação de 130%. Porém na 

prática, esses investimentos têm sido colocados em cheque, 
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uma vez que os índices de reprovação e evasão não tem 

diminuído na mesma proporção, havendo uma diminuição 

muito sutil nesses quesitos (IBGE, 2017). 

Porém o nível de instrução cresceu de 2007 para 

2014, sendo que o grupo de pessoas com pelo menos 11 

anos de estudo, na população de 25 anos ou mais de idade, 

passou de 33,6% para 42,5%. O nível de instrução feminino 

manteve-se mais elevado que o masculino. Em 2014 no 

contingente de 25 anos ou mais de idade, a parcela com 

pelo menos 11 anos de idade de estudo representava 40,3% 

para os homens e 44,5% para as mulheres (IBGE, 2017). 

Como instituição socioeducativa, a escola vem 

sendo questionada sobre o seu papel ante as transformações 

econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo 

contemporâneo. Tais transformações decorrem, sobretudo, 

dos avanços tecnológicos, da reestruturação do sistema de 

produção e desenvolvimento, da compreensão do papel do 

Estado, das modificações nele operadas e das mudanças no 

sistema financeiro, na organização do trabalho e nos hábitos 

de consumo. (LIBÂNEO, 2012, p. 61)  

A Globalização, portanto, aponta uma gama de 

fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que 

expressam o espírito da época e a etapa de desenvolvimento 

do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente. 

O Brasil vem implementando, desde os anos 90 do 

século XX, suas políticas econômicas e educacionais de 

ajuste, ou seja, diretrizes e medidas pelas quais o país se 

moderniza, adquire as condições de inserção no mundo 

globalizado e, assim, se ajusta às exigências de 

globalização da economia. De todo modo, se faz necessário 
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em todas essas políticas, o discurso da modernização 

educativa, da diversificação, da flexibilidade, da 

competitividade, da produtividade, da eficiência e da 

qualidade dos sistemas educativos, da escola e do ensino. 

Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre 

educador brasileiro, com atuação e reconhecimento 

internacionais. Conhecido principalmente pelo método de 

alfabetização de adultos que leva seu nome, ele 

desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente 

político. Para Freire, o objetivo maior da educação é 

conscientizar o aluno a respeito do seu papel na escola, a 

fim de formar cidadãos conscientes de seus direitos e 

deveres (FREIRE, 1921-1997). 

Segundo Paulo Freire (2011), a escola que tem o 

professor que age como quem deposita conhecimento no 

aluno, sendo esse apenas receptivo, meigo, peca ao não 

despertar no aluno senso crítico. Em outras palavras, o 

saber é visto como uma doação dos que se julgam seus 

detentores. Para Freire, trata-se de uma escola alienante, 

mas não menos ideologizada do que a que ele proponha 

para despertar a consciência do oprimido.  

Acreditamos que o problema, no que tange a 

aprendizagem e permanência de alunos nas escolas públicas 

brasileiras, esteja também ligado a uma gestão escolar mais 

engajada e envolvida com os problemas, a fim de 

solucionar em curto prazo, as deficiências envolvidas nos 

vários componentes da escola. Segundo Candau (2012, p. 

13): 
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A problemática da educação escolar está na 

ordem do dia e abarca diferentes 

dimensões. É possível detectar um 

crescente mal-estar entre os profissionais 

da educação. Insegurança, stress, angústia 

parecem cada vez mais acompanhar o dia a 

dia dos docentes. As pressões sociais se 

fazem cada vez mais fortes e as escolas, 

públicas e privadas, não conseguem em 

geral, responder adequadamente às novas 

demandas da sociedade. O que parece 

evidente é a necessidade de se reinventar a 

educação escolar para que esta possa 

adquirir maior relevância para os contextos 

sociopolíticos e culturais atuais e as 

inquietudes de crianças e jovens. […]. 

Candau (2012, p. 13): 

 

 Sendo assim torna-se necessário que os gestores 

tomem posse de novas habilidades criando uma escola de 

instrumento não só de aprendizagem, mas também, de 

cidadania, pois é através dessa escola que o aluno irá sentir 

o prazer de frequentá-la, a escola é o segundo lar dos 

nossos alunos, eles passam a maior parte de sua vida na 

escola. 

Nesse sentido a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996, já incorpora em suas diretrizes a gestão 

democrática e participativa, onde todos se fazem 

corresponsáveis pelo papel da aprendizagem de nossas 

crianças, jovens e adultos. No seu artigo 14 é relatado: 

 

Art.14. Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão   democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 
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I — participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II — participação das comunidades escolar 

e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996). 

 

Destacam-se as importantes inovações da nova lei de 

diretrizes e bases da educação nacional: 

 

 A gestão democrática do ensino 

público na educação básica, conforme 

normas a serem definidas pelo sistema de 

ensino, de acordo com as suas 

peculiaridades e os seguintes princípios 

(art.14): 

I — participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto escola; 

II — participação das comunidades 

escolares e local em conselhos escolares ou 

equivalentes; 

 Progressão graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, assegurada às unidades 

escolares públicas de educação básica pelos 

sistemas de ensino (art.15) 

 Nova composição dos níveis 

escolares, com novas denominações. 

Segundo o artigo 21, a educação escolar 

compõe-se de: 

I — educação básica, formada pela 

educação infantil (pré-escola), ensino 

fundamental (antigo 1º grau) e ensino 

médio (antigo 2º grau); 

II — educação superior. 

 Oportunidades educacionais 

apropriadas, asseguradas gratuitamente 

pelos sistemas de ensino, para jovens e 

adultos que não puderam efetuar os estudos 
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na idade regular, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames (art. 37, § 1º). 

 Educação profissional desenvolvida 

em articulação com o ensino regular ou por 

diferentes estratégias de educação 

continuada, em instituições especializadas 

ou no ambiente de trabalho (art. 40). 

 Educação especial oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino 

para educandos portadores de necessidades 

especiais (art. 58) 

 Possibilidade de organização da 

educação básica em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de 

períodos de estudo, grupos não seriados, 

com base na idade, na competência e em 

outros critérios (...) (art. 23). 

 Possibilidade de reclassificação dos 

alunos (art. 23, § 1º e de classificação 

independente de escolarização anterior (art. 

24, II, c). 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996.) 

 

É de suma importância que façamos uma reflexão 

sobre os avanços que tivemos após a promulgação da 

Constituição de 1988, logo após tivemos uma nova lei de 

diretrizes e base. Pois foi após a nova Constituição que 

adquirimos algumas mudanças na educação.  

Assim, percebemos que entre os princípios de gestão 

da escola pública, está o papel dos conselhos escolares nos 

direcionamentos de caminhos que a escola possa seguir. 

Antes de qualquer coisa, é preciso que tenhamos em 

mente que visão de escola que queremos seguir, pois o 

conhecimento das bases filosóficas engajadas na educação, 
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indica os rumos que queremos dar a nossa gestão. 

Vive-se, nos dias atuais, instigados a resolver cada 

desafio que aponta no interior de nossas escolas, e o gestor 

é o articulador dos vários mecanismos que a escola se 

instrumentaliza para conseguir êxito nessa realidade. Há de 

convir que uma boa gestão escolar deva ter uma visão 

sistemática, aberta e dinâmica, que valoriza a contradição, o 

conflito e a transformação. 

Há uma cobrança, que a escola invista cada vez mais 

na gestão participativa, trazendo, para dentro da escola, não 

apenas o aluno, mas todo o elemento humano que a 

constitui, a fim de que compartilhe responsabilidades, 

estabeleçam objetivos de forma conjunta e sejam 

acionadores de uma nova proposta de realidade escolar, 

mais adequada às exigências da sociedade de informação, 

do conhecimento e da aprendizagem. O trabalho 

desenvolvido, nesta direção, subsidiará, com elementos 

fundamentais, os registros no Plano de Gestão Escolar. 

É necessário entender o papel da escola na sociedade 

moderna, sua importância social em todos os seus 

parâmetros e dimensões. Luckesi (2011) aponta três visões 

da educação que podem direcionar o papel dessa instituição 

para a sociedade. 

A Escola como redenção da sociedade, onde seu 

papel seria manter o equilíbrio orgânico e harmonioso 

presente na sociedade, onde novos indivíduos são 

preparados para dela fazer parte.   

 

[...] A educação como instância social que 

está voltada para a formação da 

personalidade dos indivíduos, para o 
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desenvolvimento de suas habilidades e para 

a veiculação Art.14. Os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I — participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II — participação das comunidades escolar 

e local em conselhos   escolares ou 

equivalentes.  

 (Art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 

9394/96). 
 

Como pode-se perceber a escola não tinha um olhar 

crítico para a sociedade, deixando de lado a interpretação 

subjetiva sem levar em conta sua contextualização. 

A escola como reprodutora da sociedade vê a escola 

como parte da sociedade. Sendo seu papel principal o de 

reproduzir o modelo social já pré-determinado. 

 

A diferença fundamental entre a tendência 

anterior e esta é que a educação redentora 

atua sobre a sociedade como uma instância 

corretora dos seus desvios, tornando-a 

melhor e mais próxima do modelo de 

perfeição social harmônica e idealizada. A 

interpretação da educação como 

reprodutora da sociedade implica entendê-

la como um elemento da própria sociedade, 

determinada por seus condicionamentos 

econômicos, sociais e políticos portanto, a 

serviço dessa mesma sociedade e de seus 

condicionantes. (LUCKESI, 2011, p. 52). 

 

 Sendo assim, os limites condicionantes impostos 
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pela própria sociedade faz da escola uma mera reprodutora 

do seu modelo. 

A escola como transformação da sociedade, tem 

uma visão nem tanto otimista nem pessimista, ela faz uma 

reflexão, pois ao contrário das outras duas, ela não pretende 

perpetuar o modelo de sociedade presente, o que para 

muitos teóricos seriam um modelo dominante, essa visão da 

escola e da educação considera a possibilidade de agir a 

partir dos próprios condicionamentos histórico.  

 

Ela tem por perspectiva compreender a 

educação como mediação de um projeto 

social. Ou seja, por si, ela nem redime nem 

reproduz a sociedade, mas serve de meio, 

ao lado de outros meios, para realizar um 

projeto de sociedade; projeto que pode ser 

conservador ou transformador. No caso 

essa tendência não coloca a educação a 

serviço da conservação. Pretende 

demonstrar que é possível compreender a 

educação dentro da sociedade, com os seus 

determinantes e condicionantes, mas com a 

possibilidade de trabalhar pela sua 

democratização. (LUCKESI, 2011, p. 64). 

 

 Para o gestor, é necessário primeiramente perceber a 

qual modelo de sociedade ele quer seguir. As 

responsabilidades e compromissos a ele delegados 

colocarão a toda prova sua habilidade e seu conhecimento 

de modelo social. 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, em 

seu artigo, destaca a importância da escola no seio da 

sociedade, reforçando a relevância de esforços sociais, pois 

a “educação, direito de todos e dever do Estado e da 
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família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. 

 As instituições educacionais, gestores da educação, 

coordenadores, professores e governantes, juntos têm um 

papel social a qual visa oferecer acessibilidade às 

comunidades carentes à escola e garantir a sua 

permanência, por meio de programas educacionais. Existem 

vários instrumentos que direcionam os trabalhos do gestor, 

um deles, é o regimento escolar.  

 Na concepção de Administração Escolar existe uma 

visão de que várias ações aconteçam dentro da escola de 

maneira fragmentada, principalmente as que se referem aos 

aspectos administrativos e pedagógicos, como se fossem 

duas funções que não se relacionassem, e as pessoas ao 

cumprimento de cada uma delas não conseguiam ver a 

realidade escolar com um todo sistemático, e sim, cumprir 

tarefas específicas sem que estas pudessem ser analisadas e 

realizadas e uma perspectiva de interação e dependência era 

a ideia dominante, (Luck 2010). De acordo com a 

concepção as ações devem ser integradoras e 

interdependentes entre si, favorecendo a todos os 

profissionais uma visão de que várias tarefas existam no 

ambiente escolar para favorecer o bom andamento dos 

trabalhos. 

 De acordo com Luck outro aspecto a ser observado 

é a mudança nos processos de tomada de decisão de uma 

maneira centralizada. Dessa maneira, as decisões são 

tomadas por uma equipe que representa a comunidade 
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escolar, trazendo essa equipe para mais perto do problema. 

Para isso é necessário mais comprometimento de todos com 

as ações da escola e também, capacitação para os gestores e 

toda equipe pedagógica, para adquirir competências 

técnicas, políticas e pedagógicas para a solução dos 

problemas. 

A escola como instituição de incluir um contexto, 

com identidade e cultura, estabeleceu um espaço de 

autonomia, deverá criar seu próprio projeto político 

pedagógico dentro da expectativa de um planejamento 

participativo e criativo para que possa ser uma instituição 

de reflexo do estado.  

Segundo Veiga (1996), a escola é o lugar de 

concepção, realização e avaliação do projeto educativo e, 

por isso mesmo, é importante que ela assuma essa 

responsabilidade e, também, reivindique das instâncias 

superiores as condições necessárias para seu 

desenvolvimento. 

É através do Projeto Político Pedagógico, que se 

traçam as perspectivas e se organiza o processo do trabalho 

escolar. 

É importante que se valorize a história da instituição 

e de seus sujeitos, mas é necessário avançar, as mudanças 

são drásticas e a escola tem que estar apta, tanto para 

assimilá-las, quanto para negá-las, questioná-las, quando 

for necessário. 

A Escola precisa elaborar o seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP). A dimensão política do Projeto é 

fundamental por que: educar, segundo Freire (1999), é um 

ato político; a formação do sujeito ético; do cidadão que 
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tenha condições de fazer sua inserção comprometida na 

sociedade são permissivas da educação emancipatória, 

necessária para o ser humano sair da mediocridade (KANT, 

1980). 

A extensão pedagógica, presente no “saber fazer” do 

processo ensino-aprendizagem, é indispensável, pois a 

construção e sistematização do conhecimento e dos saberes 

se viabilizam através da ação pedagógica; a gestão, a 

organização do processo de trabalho, a prática docente, as 

ações coletivas, a cultura organizacional e o envolvimento 

da comunidade. 

 Vasconcelos (2004) define o Projeto Político 

Pedagógico como: 

 

O projeto político-pedagógico é o plano 

global da instituição. Pode ser entendido 

como a sistematização, nunca definitiva, de 

um processo de planejamento como a 

sistematização, nunca definitiva, de um 

processo de planejamento participativo, que 

se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, 

que define claramente o tipo de ação 

educativa que se quer realizar, à partir de 

um posicionamento quanto à sua 

intencionalidade e de uma leitura de 

realidade. Trata-se de um importante 

caminho para a construção da identidade da 

instituição. É um instrumento teórico-

metodológico para a transformação da 

realidade. (ZUPPINI, 2012, p. 45; 

VASCONCELOS, 2004, p. 17). 

 

Para Demerval Saviani (1993), a dimensão política 

se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática 

especificamente pedagógica. 
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Vê-se, por conseguinte, que o político e o 

pedagógico têm uma significação indissociável. Quando se 

explica que o Projeto é o político-pedagógico, deixa-se 

claro esse entendimento: a escola tem uma função 

pedagógica que cumpre sua intenção política de contribuir 

para a formação de homens e mulheres, comprometidos 

com um determinado tipo de sociedade. 

Pode-se, por fim, afirmar que de acordo com 

(CARMO, 2003). 

 

O Projeto Pedagógico (PP) é o conjunto de 

concepções pedagógica que a escola adota 

a explicitação da sua função social e a clara 

definição de procedimentos didático-

metodológicos que serão desenvolvidos por 

todos os envolvidos com o processo 

educativo. É o projeto fundante da escola; 

afirma sua razão de ser, conferindo-lhe 

identidade institucional. Seu foco básico é 

o processo de ensino e aprendizagem. 

(CARMO, 2003). 

 

O Projeto Pedagógico ou Proposta Pedagógica é o 

produto de uma ação planejada coletivamente pela 

comunidade escolar, que define o rumo, o ritmo, a intenção 

pedagógica da escola e os processos que utilizará para 

alcançar essa intenção. É um projeto geracional, portanto de 

longo prazo. 

É através dos princípios democráticos apontados 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996 que se pode encontrar o aporte legal da escola na 

elaboração da sua proposta pedagógica. De acordo com os 

artigos 12, 13 e 14 da LDB, a escola tem autonomia para 
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elaborar, executar sua proposta pedagógica, porém, deve 

contar com a participação dos profissionais da educação, 

alunos, funcionários, professores, conselho escola, 

comunidade e família.  

O Projeto Político Pedagógico nasceu após a 

Constituição de 88, o artigo 12 da LDB diz: “Os 

estabelecimentos de ensino respeitando as normas em 

comum e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência 

de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 

O papel do Projeto Político Pedagógico, enquanto 

um instrumento de atuação para equipe é aliado na 

construção de um ambiente que tem por objetivo atender 

aos anseios da comunidade. E com os interesses reais e 

coletivos da população majoritária. Deve também estar 

obrigatoriamente ligado com a formação de um indivíduo 

crítico voltado para uma sociedade cada vez mais 

articulada. 

O “sucesso” do processo e do projeto 

pedagógico é fruto de uma reflexão mais 

coletiva do que tradicionalmente se 

admitia, e que sua adequação aos interesses 

e necessidades dos diferentes grupos de 

alunos definirá a qualidade de ensino. 

Pode-se deduzir, nesta concepção, que 

‘qualidade’ só é evidenciada na 

implementação desta inter-relação de 

fatores. (PROJETO EDUCATIVO/José 

Camilo dos Santos Filho.- Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2012. p. 241). 

 

Para que se possa elaborar o Projeto Político 

Pedagógico é necessário uma concepção de educação. Essa 

concepção é que se constitui como referencial teórico, que 

deve nortear os procedimentos, processos, atividades, 
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organização administrativa e pedagógica, estruturação 

curricular, organização dos tempos e dos espaços. 

Princípios norteadores do projeto que devem 

subsidiar na elaboração do Projeto: 

 Autoridade: Deve-se distinguir autoridade de 

autoritarismo, pois este, por esmagar o interlocutor, se 

constitui como radicalização do primeiro termo. 

 Qualidade: Para Demo (1995) a qualidade tem dois 

aspectos: o formal, relacionado com instrumentos e 

métodos w que é neutro, pois embora seja usado para fins 

objetivos, não é perverso em si, mas na sua utilização; o 

político se refere ao relacionamento do homem com a 

natureza e com os outros homens, e, enquanto tal, pode ter 

uma conotação política enquanto dialeticidade, é 

ambivalente. 

Os usos e valores sóciais que são insubstituíveis, na 

educação, na qualidade, na dimensão positiva é ela que 

garante a formação do indivíduo, enquanto cidadão, 

enquanto sujeito. 

 Participação: participar significa “partilhar” com. É 

preciso que haja ação coletiva, que envolva a participação 

de todos na análise dos problemas da escola, para que a 

discursão/ reflexão não se acabe, perdendo a visão do todo. 

 Autonomia: Segundo Gadotti (1997), a autonomia é 

uma reinvindicação das escolas, desde da antiguidade. 

Entretanto no Brasil, é muito recente o tema autonomia que 

vem aparecendo com maior frequência, no campo 

educacional. Para esse autor, a ideia de autonomia é 

intrínseca à ideia de democracia e cidadania. 
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Neves (1996) enfatiza que autonomia pode ser 

visualizada em três direções: 

 

a) Na gestão/administrativa, a 

autonomia da escola é relativa, pois ela 

depende das deliberações dos gestores das 

políticas públicas federais, estaduais e 

municipais. Com isso, a escola pode e deve 

construir seus próprios caminhos, sua 

trajetória e sua cultura que peculiarizam e 

distinguem das outras escolas (cultura 

escola). 

b) Nos seus aspectos organizacionais, 

pelos quais pode-se obter resultados 

positivos ou negativos. 

c) Na dimensão ético-profissional, pela 

qual a escola não pode se curvar, 

passivamente, às deliberações das 

instâncias superiores, mas deve assegurar 

condições favoráveis para que seus 

profissionais tenham espaço de 

questionarem, de crescerem, de se 

desenvolverem, para que possam exercer 

seus papeis e seus compromissos para com 

a sociedade. 

d) Democracia: A democracia deve ser 

princípio substantivo da gestão da 

educação, embora, muitas vezes, ela tenha 

sido preferida, a favor de uma gestão 

verticalizada, centralizada. Cury (2002) 

referenciando-se em Bobbio enfatiza que a 

educação para a cidadania se constitui 

como a única forma de transformar um 

súdito em cidadão. Na dimensão da 

cidadania, a democracia é decorrente da 

própria prática democrática, na qual os 

direitos emergem como legítimos e 

reconhecidos. No campo escolar, a gestão 

democrática é enfatizada na Lei 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação), no 
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seu artigo 3º. 

 

 Igualdade: A igualdade, no âmbito escolar, de um 

modo mais específico, implícita no reconhecimento de que 

todos são iguais, apesar das diferenças de gênero, idade, 

condição socioeconômica, raça, deficiência/ limitações 

sensoriais, física, mentais/ neurológicas. 

Para elaborar o Projeto Pedagógico considera-se 

importante a elaboração de um roteiro: 

 

Tabela 1 — Roteiro pra o Projeto Político Pedagógico 

a) Folha de rosto do projeto (dados que identificam a 

instituição); 

b) Epigrafe; 

c) Agradecimento; 

d) Sumário; 

e) Genealogia da instituição (sucinta descrição da história da 

instituição; sua infraestrutura, “recursos humanos” e materiais); 

f) Concepção de educação; 

g) Fins e objetivos; 

h) Estrutura administrativa; 

i) Estrutura/ dinâmica pedagógica-didática; 

j) Relacionamento com a comunidade; 

k) Currículo; 

l) Processo de avaliação do projeto; 

m) Referências bibliográficas. 

Fonte: Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens 

 

Será necessário que se faça a identidade da 

instituição de ensino, especificando sua oferta e matrícula. 

Essa primeira parte do projeto representa um breve 

diagnóstico da situação educacional e pedagógica da escola, 

sem esquecer a realidade da comunidade onde ela se insere. 
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Segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura — Unesco (1994), a 

Educação Inclusiva deve interagir ao ensino comum ou 

regular “crianças deficientes e superdotadas, crianças de 

ruas e que trabalham, crianças de origem remota ou de 

população nômade, crianças pertencentes a minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros 

grupos desavantajados ou marginalizados”. 

Desse modo podemos considerar como educação 

inclusiva a educação especial, a educação de jovens e 

adultos, e a educação a distância. 

Há hoje a compreensão de que escola deve ser 

inclusiva, ou seja, uma escola que inclui a todos os alunos. 

Nesse sentido, não se concebe a exclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais, nas turmas regulares. 

É importante que o conjunto dos educadores 

conheça a realidade da comunidade onde se localiza a 

escola para que possa propor ações que aproximem a escola 

da comunidade e a comunidade da escola. Nesse sentido, é 

oportuno que se conheça o perfil dos moradores do bairro, 

assim como de onde vêm os alunos. 

Conhecer o patrimônio histórico que se proponham 

ações que busquem a preservação do patrimônio edificado, 

o cuidado com o meio ambiente, evitando sua degradação, 

o reconhecimento e divulgação das pessoas e bens culturais 

daquela localidade. 

Saber se na comunidade há adolescentes em 

situação de risco social, sejam alunos, ou não, possibilitará 

que a escola busque alternativas para proteger essas 

pessoas, executando projetos voltados para a superação 
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dessa problemática. Entre as questões a serem levantadas 

recomenda-se o conhecimento sobre o adolescente e sua 

sexualidade; a gravidez na adolescência, o índice de 

violência na comunidade; o índice de analfabetismo de 

jovens e adultos; o índice de crianças e jovens com 

necessidades especiais e tipos de atendimento; o uso 

indevido de drogas, entre outros. 

É igualmente importante conhecer as 

potencialidades da comunidade: o que tem de melhor que 

pode ajudar no desenvolvimento: sistema de transportes, 

meio de comunicação, saneamento básico, liderança 

envolvida com trabalhos sociais, associações atuantes, 

espaços artísticos-culturais e de lazer, pessoas e grupos 

artísticos. 

Recomenda-se que essas características da 

comunidade do entorno da escola resulte de pesquisa feita 

pelos alunos com a orientação dos professores de disciplina 

e temas transversais que tenham afinidade com o trabalho. 

Essa é sempre uma preocupação mais próxima da escola 

pública, já que seus alunos são, em grande maioria, da 

própria comunidade onde se insere a escola. 

A justificativa abrirá o Projeto Pedagógico. Enfocará 

a situação educacional da escola levantada no diagnóstico e 

indicará as razões que justificam as ações e metas que serão 

propostas. É importante ressaltar a realidade da escola, 

fazendo breve analise de sua situação pedagógica, assim 

como da comunidade onde se localiza, considerando suas 

dificuldades e potencialidades. 

A Proposta Curricular constitui a essência do Projeto 

Pedagógico de uma escola. Abrange os pressupostos 
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teórico-metodológicos que a norteiam que, por sua vez, 

devem estar em sintonia com o referencial teórico do PP; as 

finalidades e objetivos educacionais da escola; as metas 

relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem; a 

organização e desenvolvimento curricular, e o processo de 

formação continuada dos professores e demais profissionais 

da escola, com o qual se buscará fortalecer o conhecimento 

didático indispensável à execução bem sucedida do PP. 

Isso porque se entende o currículo como o conjunto 

das atividades da escola que afetam, direta e indiretamente, 

o processo de assimilação e produção do conhecimento, 

com foco na concepção de homem que se quer formar e 

transformar e de sociedade que se pretende ajudar a 

construir. Assim, pode-se afirmar que “o currículo envolve 

um conjunto de decisões sobre o formativo de homem, 

abrangendo valores sociais e culturais, interesses e 

aspirações pessoais e coletivos” (SEDUC, RCB, 1997). 

Antes, porém, de tratar dos elementos construtivos 

da proposta curricular, vale um passeio, mesmo que 

panorâmico, pelas principais concepções de currículo que 

nortearam a educação brasileira. Algumas questões são 

básicas e definidoras de uma teoria de currículo, partindo-se 

sempre da seguinte indagação: qual conhecimento ensinar? 

É necessário ter convicção da opção teórica feita. É 

muito importante, porém, lembrar que não adianta apenas 

teorizar. A prática deve corresponder à teoria. É preciso 

assumir o referencial teórico em que se acredita e buscar 

fazer o melhor. Estudar e aprofundar conhecimento sobre as 

diferentes teorias são sempre atitudes necessárias e 

demonstram compromisso profissional. 
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Todo planejamento deve estar intimamente ligado 

aos compromissos sócio-políticos.  

Cinco princípios norteiam o projeto político-

pedagógico: Igualdade, Qualidade, Gestão Democrática, 

Liberdade e Valorização. 

 Igualdade: deve ser garantida pela mediação 

escolar, temos como princípio a igualdade de condições 

para acesso e permanência na escola. 

Qualidade educacional para todos, atualmente, 

apenas uma parcela privilegiada da população, a melhoria 

do ensino deve ser qualitativa e não quantitativa. 

Gestão Democrática requer pensar na estrutura do 

poder da escola, tendo em vista a sua socialização, tenta-se 

com isso desfazer vários fatores negativos que impedem a 

escola de ser um ambiente mais social e acolhedor. A 

socialização do poder propicia a prática da participação 

coletiva, que atenua o individualismo; da reciprocidade, que 

elimina a exploração; da solidariedade, que supera a 

opressão; da autonomia, que anula a dependência de órgãos 

intermediários que elaboram políticas educacionais das 

quais a escola é mera executora (VEIGA, 1998, p. 18). 

A valorização do Magistério é um princípio relativo 

na discussão do Projeto Político e Pedagógico. Além da 

melhoria do salário, os profissionais devem lutar por uma 

melhor qualidade de trabalho, como também pelo direito a 

formação continuada.   

A Constituição de 1988 estabeleceu como um dos 

princípios da educação básica nacional a valorização dos 

profissionais do ensino (art,206). 

A LDB de 1996, por sua vez, em seu artigo 67, 
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estabelece: 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhe, inclusive nos 

termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público: 

I — ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas de títulos; 

II — aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento 

remunerado para esse fim; 

III — piso salarial profissional; 

IV — progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação e na avaliação do 

desempenho; 

V— período reservado a estudos, 

planejamentos e avaliação, incluindo na 

carga de trabalho; 

VI — condições adequadas de trabalho. 

De acordo com a mesma lei, as jornadas de 

trabalho deverão obedecer ao limite 

máximo de dois terços da carga horária 

para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos, deixando o 

restante para as atividades 

extracurriculares, reservadas a estudos, 

planejamentos e avaliação, incluídas na 

carga horária (Piletti, Claudio, História da 

educação: de Confúcio a Paulo Freire/ 

Claudio Piletti e Nelson Piletti. — 1.ed., 4ª 

reimpressão. — São Paulo: Contexto, 

2018.)  

 

Assim, várias características dão forma a esta nova 

postura de atuar na realidade no papel do gestor, ampliando 

a concepção de administrador. Abaixo segue um quadro 

comparativo, produzido por Heloisa Luck, que sintetiza 

estas mudanças de paradigmas. 
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Tabela 2 - Mudanças de paradigmas 

Administração Gestão 

A realidade é considerada como 

regular, estável e permanente e, 

portanto, previsível. 

A realidade é considerada como 

dinâmica e em movimento e, 

portanto, imprevisível. 

Crise, ambiguidade, contradições 

e incertezas como disfunções e, 

portanto, forças negativas a 

serem evitadas, por impedirem 

ou cercearem o seu 

desenvolvimento. 

Crise, ambiguidade e incerteza 

são consideradas como 

elementos naturais dos processos 

sociais e como condições de 

aprendizagem, construção de 

conhecimento e 

desenvolvimento. 

A importância de modelos que 

deram certo em outras 

organizações é considerada como 

base para a realidade das 

mudanças. 

Experiências positivas em outras 

organizações servem como 

referência à reflexão e busca de 

soluções próprias e mudanças. 

As mudanças ocorrem mediante 

processo de inovação, 

caracterizado pela importação de 

ideias, processos e estratégias 

impostos de fora para dentro e de 

cima para baixo. 

As mudanças ocorrem mediante 

processo de transformação, 

caracterizado pela produção de 

ideias, processos e estratégias, 

promovidos pela mobilização do 

talento e energia internos, e 

acordos consensuais. 

 

A objetividade e capacidade de 

manter um olhar objetivo sobre a 

realidade não influenciado por 

aspectos particulares determinam 

a garantia de bons resultados. 

A sinergia coletiva e a 

intersubjetividade determinam o 

alcance de bons resultados. 

As estruturas das organizações, 

recursos, estratégias, modelos de 

ação e insumos são elementos 

básicos da promoção de bons 

resultados. 

Os processos sociais, marcados 

pelas contínuas interações de 

seus elementos plurais e 

diversificados, constitui-se na 

energia mobilizadora para a 
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realização de objetivos da 

organização. 

A disponibilidade de recursos a 

servirem como insumos 

constituem-se em condição 

básica para a realização de ações 

de melhoria. Uma vez garantidos 

os recursos, decorreria o sucesso 

das ações. 

Recursos não valem por eles 

mesmos, mas pelo uso que deles 

se faz, a partir dos significados a 

eles atribuídos pelas pessoas, e a 

forma como são utilizados, 

podendo, portanto, ser 

maximizados, pela adoção de 

óptica proativa. 

Os problemas são considerados 

como sendo localizados, em vista 

do que podem ser erradicados. 

Os problemas são sistêmicos, 

envolvendo uma série de 

componentes interligados. 

O poder é considerado como 

limitado e localizado; se 

repartido, e diminuído.  

O poder é considerado como 

ilimitado e passível de 

crescimento, na medida em que é 

compartilhado. 

Fonte: LUCK, 2010, p. 102. 

 

Como pode-se observar, esse quadro comparativo 

mostra os principais aspectos que diferenciam o 

administrador do gestor, um tem a função de conduzir 

unilateralmente uma instituição, enquanto o outro é mais 

um mediador e conciliador no processo administrativo, 

sendo seu principal meio de trabalho o sistema 

democrático, tendo como foco o espírito da coletividade. 

 

1.1 Gestão Escolar Democrática  

 

A gestão democrática é um dos princípios 

constitucional do ensino público segundo o art. 206 da 

Constituição Federal de 1980. O pleno desenvolvimento da 

pessoa, marca da educação como dever do estado e direito 
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do cidadão art.205 da mesma Constituição. 

De acordo com a LDB, em seus artigos 14 e 15, 

apresentam as seguintes determinações: 

 

Art. 14 — Os sistemas de ensino definirão 

as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I. Participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto 

pedagógico escolar; 

II. Participação das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares ou 

equivalentes.  

Art. 15 — Os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas 

de educação básica que os integram 

progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas de direito 

financeiro público. (LDB, art 14 e 15). 

 

Cabe nesta regulamentação o princípio da 

autonomia delegada, pois esta lei decreta a gestão 

democrática com seus princípios vagos, no sentido de que 

não estabelece diretrizes bem definidas para delinear a 

gestão democrática, apenas aponta o lógico, a participação 

de todos os envolvidos. Nesse ínterim, o caráter 

deliberativo da autonomia assume uma posição ainda 

articulada com o Estado. É preciso que educadores e 

gestores se reeduquem na perspectiva de uma ética e de 

uma política no sentido de criar novas formas de 

participação na escola pública, tais como ouvindo, 

registrando e divulgando o que alunos e comunidade 
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pensam, falam, escrevem sobre o autoritarismo, liberdade 

da escola pública e as desigualdades da sociedade 

brasileira. É tecendo redes de falas e de registros, ações e 

intervenções que surgirão novos movimentos de 

participação ativa e cidadã. 

A Gestão Escolar foi criada para se diferenciar da 

expressão Administração Escolar e trazer para o contexto 

educacional elementos e conceitos fundamentais para 

aumentar a eficiência dos processos institucionais e 

melhorar o ensino. 

A participação da comunidade na gestão da escola 

pública não tem quantidade específica, razão pelas quais 

uns dos requisitos básicos para aquele que disponha a 

participar, deverá saber da importância da sua participação 

e não desistir diante do primeiro obstáculo enfrentado. É 

essencial a participação popular nas instâncias onde se dá o 

oferecimento de serviço pelo Estado parece estar na 

verificação da fragilidade da democracia liberal, que, 

restringe a participação da grande maioria da população ao 

momento do voto, durante os 04 ou 05 anos de mandato, 

permitiram controlar as ações dos governantes no sentido 

de atender as necessidades da população. Dessa maneira, o 

estado se limita a servir os interesses dos grupos 

minoritários, detentores do poder econômico e político na 

sociedade. 

Conforme destaca a especialista em educação 

Heloisa Luck (2014), a Gestão escolar relaciona-se a uma 

atuação que foca em promover a organização, mobilização 

e articulação das condições essenciais para garantir o 

avanço do processo sócio educacional das instituições de 



 

- 42 - 

ensino e possibilitar o aprendizado dos estudantes de forma 

efetiva. 

 O Gestor escolar aborda questões concretas da 

rotina educacional e busca garantir que as instituições de 

ensino tenham as condições necessárias para cumprir seu 

papel principal: ensinar com qualidade e formar cidadãos 

com as competências e habilidades indispensáveis para sua 

vida pessoal e profissional. 

O eixo da gestão escolar é a busca por resultados, 

liderança e motivação da equipe para alcançar os objetivos, 

ênfase na qualidade do currículo e foco na participação dos 

pais para garantir excelência no ensino. 

A gestão se divide em 6 pilares principais que 

buscam a autonomia administrativa, financeira, pedagógica 

e a otimização de tempo e processos nas instituições de 

ensino regular. Esses pilares são interdependentes e o bom 

funcionamento entre essas esferas. Sendo assim, o gestor 

deve dedicar-se em diferentes áreas de atuação.  

O gestor escolar deverá executar algumas ações 

básicas para facilitar a aproximação da escola e família, 

como: 

Inclusão: Os pais devem se sentir incluídos no processo 

educacional, com oportunidades para oferecer sugestões e 

ajudar a definir metas, especialmente aquelas mais 

relacionadas com a convivência no ambiente da instituição 

e interação com a comunidade; 

Espaço Físico: O espaço físico deverá ser um local 

de referência para os alunos nos finais de semana ou no 

contra turno escolar. Podendo ser realizadas palestras, 

atividades de lazer, exposições e outros eventos, pois a 
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escola passa a ser um espaço para a cidadania; 

Encontros: deverá ser realizados através de reuniões 

regulares do Conselho, encontros com o grupo gestor para 

reforçar as metas da escola, falar sobre o grau de 

envolvimento da equipe com os objetivos da aprendizagem 

e os avanços obtidos; ouvir as críticas e sugestões para o 

ano seguinte; 

Produção: A produção dos alunos é um ótimo 

referencial para ser mostrado aos pais dos alunos. É de 

suma importância que a escola promova encontros com a 

equipe pedagógica da escola com os pais e os alunos para 

apresentação dos trabalhos escolares específicos ou 

atividades extraclasse, como feira de ciências, jogos, 

olimpíadas de matemática, mostra cientifica, projeto 

relacionado a leitura, etc. 

O ministério da educação sugere atitudes que podem 

ser assumidas pelos pais para se tornarem parceiros da 

escola na aprendizagem, como: 

Estimular o hábito da leitura. Proponha sessões de 

leitura em que adultos e crianças se revezam na leitura de 

um livro; 

Demonstrar interesse pela vida escolar das crianças. 

Conversar com seu filho e acompanhar os trabalhos de 

casa; 

Conferir se os materiais escolares estão completos e 

em ordem; 

Participar das reuniões na escola e conversar de 

forma regular com os professores. 

Líder democrático: Gosta de ouvir a comunidade e a 

equipe. Se cerca de profissionais com perfil colaborador e 
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que participem das decisões. A gestão participativa se 

alimenta da coletividade. 

Líder centralizador: normalmente exige que suas 

decisões sejam tomadas de forma isolada, que sejam 

cumpridas sem questionamentos. Esse tipo de gestor pode 

conquistar mais eficiência, mas sua rigidez contaminará a 

comunidade escolar com algum prejuízo para o projeto 

político pedagógico da escola. 

Líder liberal: É o que exerce o controle mínimo, 

restringindo sua atuação ao fornecimento das informações 

essenciais para que os seus subordinados executem as 

decisões tomadas. 

Esses perfis são os mais conhecidos na gestão 

escolar. No cotidiano da escola, esse perfil pode ser adotado 

por um mesmo gestor e raramente algum gestor se enquadre 

completamente. 

Dependendo da situação, o gestor poderá ter uma 

postura mais democrática, chamando a comunidade para 

debater e participar das decisões. 

O cargo de diretor escolar na rede estadual de 

educação do Estado deverá ser ocupado por um profissional 

concursado e efetivo, lotado na unidade escolar 

devidamente habilitado e escolhido através de eleições 

diretas, constituindo assim parte do processo democrático 

nas instituições de ensino.  

 A gestão escolar é tarefa a ser dividida entre os 

diretores, equipe pedagógica e demais profissionais da 

educação. É de extrema importância lembrarmos que o 

diretor é o responsável pela estrutura econômica, financeira 

e de recursos humanos, observando-se que toda equipe 
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gestora é de muita importância para que as metas sejam 

realizadas e alcançadas. 

A gestão escolar, trata-se das incumbências que os 

estabelecimentos de ensino possuem, respeitando as normas 

comuns dos sistemas de ensino. Cada escola deve elaborar 

e executar sua proposta pedagógica; administrar seu pessoal 

e seus recursos materiais e financeiros; cuidar do ensino-

aprendizado do aluno, proporcionando meios para a sua 

recuperação; e articula-se com as famílias e a comunidade, 

proporcionando um processo de integração, um ponto 

importante na gestão escolar é a autonomia que a escola 

possui e que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996. 

A escola passa a ter uma nova função social, 

relacionada aos diferentes momentos da história que varia 

ao longo do tempo;  

 

 A elaboração e a execução de uma 

proposta pedagógica são as primeiras das 

atribuições da escola. 

 A escola tem como tarefa específica 

a gestão de seu pessoal, de seus recursos 

materiais e financeiros. 

 Acima de qualquer outra dimensão é 

incumbência da escola zelar pelo ensino, 

aprendizagem e a aprendizagem que é a 

razão do ser. 

 Uma importante dimensão da gestão 

escolar é a relação com a comunidade (Art. 

12 da LDB). 

 Um aspecto muito importante da 

gestão escolar é a autonomia das escolas 

para prever formas de organização que 

permitem atender as peculiaridades 

regionais e locais, às diferentes clientelas e 
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necessidades do processo de aprendizagem 

(LDB, Art. 23).  

 

Outro documento que aborda aspectos da gestão 

escolar é o Plano Nacional de Educação — PNE (Lei 

10.172/01), propõe a autonomia escolar, mediante a 

separação (descentralização) do financiamento da educação 

e da administração e do controle dos recursos financeiros. 

Para o exercício da autonomia, o PNE (2001 — 

2010) estabelece que cada sistema de ensino deverá 

implantar a chamada gestão democrática, ancorada na 

corresponsabilidade entre os diferentes níveis 

administrativos (União, estados e municípios). 

 

O PNE considera o PPP como elemento 

essencial da gestão e autonomia escolares, 

ressaltando a participação dos profissionais 

da educação e da comunidade escolar em 

conselhos escolares ou equivalentes. É 

nesta perspectiva que se delineia um novo 

sentido de gestão escolar, a gestão 

democrática, entendida como ação que 

prevê a descentralização pedagógica e 

administrativa como um meio para alcançar 

a participação mais decisória dos 

protagonistas escolares. (Projeto Educativo 

Escolar/ José Camilo dos Santos 

Filho(org.) — Petrópolis, RJ: Vozes 2012, 

p. 242). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), foi criado 

para estabelecer políticas e metas para dez anos, foi 

aprovado pelo Congresso Nacional pela Lei nº 10.172, de 9 

de Janeiro de 2001, por exigência legal e escrita tanto no 

Congresso Nacional, por exigência legal inscrita tanto na 
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Constituição Federal de 1998 (art. 214) como na LDB.  

O Plano Nacional de Educação (PNE 2001—2010) 

teve alguns objetivos: 

a) A elaboração global do nível de 

escolaridade da população; 

b) A melhoria da qualidade de ensino 

em todos os níveis; 

c) A redução das desigualdades sociais 

e regionais no tocante ao acesso à escola 

pública e à permanência, com sucesso, 

nela; 

d) A democratização da gestão do 

ensino público nos estabelecimentos 

oficiais, obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais da educação 

na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e da participação da comunidade 

escolar e local em conselhos escolares e 

equivalentes. 

 

A gestão Escolar democrática é uma atividade 

coletiva que dá poderes e responsabilidades e que também 

depende das responsabilidades e compromisso individual 

de cada um. 

Para se ter uma boa gestão é necessário uma boa 

organização de acordo com o quadro abaixo: 
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Tabela 3 - Concepções de organização e gestão escolar 

CONCEPÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

Técnico -

cientifica 
Autogestionária Interpretativa 

Democrático -

participativa 

— Prescrição 

detalhada de 

funções e 

tarefas 

escolares. 

— Poder 

centralizado no 

diretor, 

destacando - se 

as relações de 

subordinação, 

em que uns tem 

mais autoridade 

do que outros. 

— Ênfase na 

administração 

regulada (rígido 

sistema de 

normas, regras, 

procedimentos 

burocráticos de 

controle das 

atividades), 

descuidando-se, 

às vezes, dos 

objetos 

específicos da 

instituição 

escolar. 

— Vinculo das 

formas de gestão 

interna com as 

formas de 

autogestão social 

(poder coletivo na 

escola para preparar 

formas de auto-

gestão no plano 

político) 

— Decisões 

coletivas 

(assembleias, 

reuniões), 

eliminação de todas 

as formas de 

exercício de 

autoridade e poder. 

— Ênfase na auto-

organização do 

grupo de pessoas da 

instituição, por meio 

de eleições e de 

alternância no 

exercício de 

funções. 

 

— A escola é uma 

realidade social 

subjetivamente 

construída, não 

dada nem 

objetiva. 

— Privilegia 

menos o ato de 

organizar e mais 

“ação 

organizadora”, 

com valores e 

práticas 

compartilhadas. 

— A ação 

organizadora 

valoriza muito as 

interpretações, os 

valores, as 

percepções e os 

significados 

subjetivos, 

destacando o 

caráter humano e 

preferindo o 

caráter formal, 

estrutural, 

normativo. 

— Definição 

explicita, por parte 

da equipe escolar, de 

objetivos 

sociopolíticos e 

pedagógicos da 

escola. 

— Articulação da 

atividade de direção 

com a iniciativa e a 

participação das 

pessoas da escola e 

das que se 

relacionam com ela. 

— Qualificação e 

competência 

profissional. 

— Busca de 

objetividade no trato 

das questões da 

organização e da 

gestão, mediante 

coleta de 

informações reais. 

 

Acompanhamento e 

avaliação 

sistemática com 

finalidade 

pedagógica: 

diagnostico 

acompanhamento 

dos trabalhos, 

reorientação de 

rumos e ações, 

tomada de decisões.  

Fonte: Libâneo, José Carlos, p.449, 2012 
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1.2 Gestão Escolar Pedagógica 

 

A gestão pedagógica é a base mais importante da 

gestão da escola, sejam eles cursos profissionalizantes, 

cursos livres, cursos de idiomas ou de ensino fundamental, 

médio e/ou superior. 

A gestão pedagógica está relacionada à atividade do 

setor educacional.  Para coordenar essa área é necessário 

que se tenha organização e planejamento do sistema de 

ensino. É de responsabilidade da gestão pedagógica 

estabelecer metas que venham melhorar às práticas de 

ensino da escola e descobrir outros métodos que venham 

cada vez mais melhorar o método de ensino. Para que toda 

essa didática venha a funcionar, é necessária a participação 

dos líderes educacionais. 

A gestão pedagógica é responsável pela elaboração 

dos conteúdos curriculares, acompanhamento e avaliação 

das propostas pedagógicas e a avaliação das metas dos 

professores e dos alunos. Ela é centrada no diretor que é o 

responsável pela articulação e pelo sucesso do 

planejamento, com a ajuda do coordenador Pedagógico. 

A função social da escola está relacionada ao 

cumprimento de dois conjuntos de atividades: as atividades-

fim e as atividades-meio. 

Atividades-fim: São aquelas que têm uma relação direta 

com o processo de ensino e aprendizagem. 

Atividades-meio: Não se relacionam diretamente 

com o processo educativo, mas são imprescindíveis para a 

sua efetividade, pois criam as condições para que as 

atividades-fim se realizem. 
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Os diretores e coordenadores das escolas são 

responsáveis por ações para o desenvolvimento das 

instituições, tais como: 

 Articular as concepções, estratégias, métodos e 

conteúdos no ambiente educacional; 

 Definir as metas necessárias para otimização dos 

processos pedagógicos; 

 Conseguir fazer com que os profissionais de ensino 

e a comunidade escolar assumam esse compromisso com o 

objetivo de melhorar a educação; 

 Incentivar no professor a vontade de ensinar e no 

aluno a vontade de aprender; 

 Avaliar o trabalho pedagógico exercido por 

professores e praticado pela escola; 

 Criar novas maneiras que possa envolver mais os 

professores na educação; 

 Criar um ambiente mais confortável, acolhedor e 

motivador, tanto para os alunos como para os professores. 

É de suma importância que o diretor escolar esteja 

sempre em contato com os professores para determinar o 

foco, a aprendizagem e motivar a educação como um todo, 

ficando atento ao currículo escolar e a metodologia de 

ensino sugerindo algumas mudanças. 

Esta área está relacionada com a organização e 

planejamento do sistema educacional, o gerenciamento de 

recursos e a elaboração e execução de projetos pedagógicos. 

Fica também a função da coordenação pedagógica estabelecer 

metas que tenham como foco melhorar as práticas educacionais 

nas instituições de ensino e descobrir outras maneiras de 

ensinar. Para garantir um bom funcionamento de toda didática, 
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é essencial a atuação do líder educacional. 

É de suma importância que o diretor escolar esteja 

sempre em contato com os educadores da escola para 

estabelecer metas na aprendizagem e promover a educação 

como um todo, dando importância ao currículo escolar e 

metodologia de ensino em vigor e sugerindo eventuais 

mudanças. 

Dentre as estratégias de gestão escolar democrática, 

algumas sobressaem no que diz respeito à importância da sua 

operacionalização para a eficiente execução do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). Assim, devem integrar o PPP por serem 

procedimentos de natureza administrativa, cujo 

desenvolvimento tem repercussão significativa na ação 

pedagógica da escola. 

Nesse caso, merecem destaque: a realização da 

matrícula; a organização das turmas; a elaboração do calendário 

escolar, pensando criativa e pedagogicamente o uso do tempo; a 

elaboração do plano de ação da biblioteca escolar, do 

funcionamento dos organismos colegiados e da integração 

escola-família-comunidade; a gestão de pessoas, recursos 

materiais e financeiros. 
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Tabela 4 - Estratégias de gestão administrativa-pedagógica 

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICAS 

PROCESSO DE MATRÍCULA 

Preparação e execução da matrícula: 

Atividades Responsável 

O momento da matrícula é o de 

acolhimento dos alunos. É o primeiro 

contato do aluno e dos seus familiares 

com a escola. É a oportunidade para 

conhecer a escola, seus objetivos e 

intenções. Para a realização da 

matrícula são necessários alguns 

cuidados e providências: 

 Estabelecer o número de vagas 

por série/ciclo, assegurando as vagas 

dos possíveis alunos repetentes; 

 Verificar o número de salas, 

carteiras e de professores para 

dimensionar o total de turmas a serem 

abertas;   

 Divulgar o calendário de 

matrículas com número de vagas para 

os novatos, por turno; 

 Providenciar o material necessário 

para a matrícula, inclusive cópia do 

PP e do Regimento para 

conhecimento das famílias; 

 Proceder à matrícula e arquivar os 

documentos escolares. 

 

 

 

Educadores da escola 

 

 

 

Direção e secretário escolar 

 

 

Direção e secretário escolar 

 

 

Secretário escolar 

 

 

Direção e secretário escolar 

 

 

Secretário escolar 

Fonte: PPP DA ESCOLA 

 

A elaboração dos instrumentos de Gestão Escolar 

caracteriza o momento em que a instituição de ensino, por seus 

integrantes, se pensa enquanto “casa de educação”, e reflete 

sobre questões essenciais que darão cor e rumo ao projeto. São 

questões amplamente na pauta das discussões pela importância 

que têm no processo de tomada de decisões, é fundamental que 
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sejam, mais uma vez, lembradas. 

a) Que tipo de escola queremos? 

b) Que tipo de sociedade queremos ajudar?  

 

1.3 Gestão Escolar Administrativa 

 

A gestão escolar administrativa é determinada para a 

qualidade da gestão pedagógica e da educação. 

O objetivo da gestão administrativa é cuidar dos 

recursos físicos, financeiros e materiais da instituição, zelar 

pelos bens e garantir que eles sejam bem utilizados em prol 

do ensino. Para que ela funcione é necessário estar atento às 

rotinas da secretaria, legislação educacional, e várias outras 

tarefas. 

As principais atribuições da gestão administrativa 

nas escolas: 

 Organizar e administrar os recursos físicos, 

materiais e financeiros da escola ou curso; 

 Organizar a necessidade de compras, consertos e 

manutenção dos bens patrimoniais; 

 Manter o inventário dos bens e patrimônios da 

instituição atualizado; 

 Manter o ambiente limpo e organizado; 

 Garantir a correta utilização dos materiais da 

instituição de ensino; 

 Garantir o cumprimento das leis, diretrizes e 

estatuto do colégio; 

 Utilizar as técnicas da informação para melhorar os 

processos de gestão e os segmentos da escola. 
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Na escola conservadora, a gestão administrativa era 

considerada o eixo mais importante da gestão, pois se 

acreditava que garantindo bons materiais e recursos o 

processo educacional fluiria naturalmente e teria um ensino 

de qualidade. Já nos dias atuais, houve um amadurecimento 

nos processos educacionais, há um consenso por parte dos 

gestores de que não bastam apenas bons recursos. Para 

garantir uma boa qualidade de ensino, é preciso saber usá-

los, é preciso pensar de forma inclusiva, colocando as 

necessidades do aluno como prioridade para a gestão. 

 

1.4 Gestão Escolar Financeira 

 

A gestão escolar administrativa resolve as 

necessidades das escolas, já a gestão financeira prioriza os 

gastos e distribui de forma ordenada o orçamento da 

instituição para que todos os setores tenham as suas 

necessidades atendidas. 

Por isso, a necessidade de ter a gestão financeira, 

para tomar decisões rápidas, para que se possa garantir o 

bom funcionamento nas áreas pedagógicas e que se tenham 

um ambiente seguro e confortável. 

Vejamos algumas dicas que podem auxiliar o gestor 

financeiro: 

 Os representantes de cada segmento da comunidade 

escolar poderão fazer sugestões e as propostas aprovadas 

pela maioria serem listadas por ordem de prioridade para 

execução; 

 O plano de despesas deve ser o mais detalhado 

possível para que fique bem claro o quanto será investido 
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em cada ação, o tempo para execução e os objetos 

utilizados; 

 A divisão dos recursos para cada área deve ser 

criteriosa e compatível com as características; 

 Procurar documentar toda operação feita na gestão 

financeira, pois manter o histórico de despesas ajuda a 

estabelecer parâmetros de gestão. 

Nas escolas públicas: A gestão financeira é regulada 

pela Legislação: a Lei Federal de Direito Financeiro 

4.320/64, a Lei Federal 101/2000. De acordo com o artigo 

212 da Constituição Federal, a União deve destinar. 

O gestor deve registrar todo o procedimento de 

formação de comissão de licitação, cadastro e chamada de 

fornecedores, bem como as propostas apresentadas e a 

efetivação das operações. 

Os bens adquiridos serão registrados e passam a ter 

um número de referência no patrimônio da escola, bem 

como devem ser lançados no mecanismos de distribuição 

para os respectivos setores. 
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Gráfico 1 — Fluxo de caixa 

 
Fonte: http://www.cursos24horas.com.br/areadoaluno.asp? erro=login. 

Acessado em: julho de 2017. 

 

Um instrumento de suma importância para o gestor 

financeiro é o fluxo de caixa, ao qual o gestor escolar deve 

estar atento. 

O fluxo de caixa é uma ferramenta operacional de 

extrema importância para a administração. 

 

Gráfico 2 — Fluxo de caixa 

 
Fonte: http://www.cursos24horas.com.br/areadoaluno.asp? erro=login. 

Acessado em: julho de 2017. 

 

http://www.cursos24horas.com.br/areadoaluno.asp?erro=login
http://www.cursos24horas.com.br/areadoaluno.asp?erro=login
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1.4.1 Recursos que são direcionados para as escola públicas  

 

Esses recursos são direcionados pelo MEC, para 

complementar com as verbas estaduais para melhorar o 

ambiente escolar, oferecer o transporte para alunos de 

difícil acesso e oferecer uma merenda escolar de boa 

qualidade para os alunos. 

 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

 

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

destina recursos financeiros, em caráter suplementar, as 

escolas públicas da educação básica (e casos específicos) 

para uso em despesas de manutenção do prédio escolar e de 

suas instalações (hidráulicas, elétricas, sanitárias etc.); de 

material didático e pedagógico; e também para realização 

de pequenos investimentos, de modo a assegurar as 

condições de funcionamento da unidade de ensino, além de 

reforçar a participação social e a autogestão escolar. Os 

repasses são feitos anualmente, em duas parcelas iguais. 

Existem ainda as “Ações Agregadas ao PDDE”, 

transferências financeiras para fins específicos classificadas 

em três grupos: o Novo Mais Educação, que compreende as 

atividades de educação integral em jornada ampliada; o 

PDDE Estrutura, constituído das ações Água na Escola, 

Escola do Campo, Escola Sustentável e Escola Acessível; e 

o PDDE Qualidade, composto das ações Atleta na Escola, 

Ensino Médio Inovador, Mais Cultura nas Escolas e Plano 

de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola). 
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Escolas públicas de educação básica estaduais, do 

Distrito Federal e municipal; unidades de ensino privadas 

de educação especial qualificadas como beneficentes de 

assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao 

público; e polos presenciais do sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) que ofertem programas de 

formação inicial ou continuada a profissionais da educação 

básica. 

Segundo dados do censo escolar de 2016, são cerca 

de 145 mil escolas potenciais beneficiárias do PDDE, nas 

quais estão matriculados em torno de 39 milhões de alunos. 

Tomando-se a média dos últimos três anos, o programa e 

suas ações agregadas envolveram investimentos da ordem 

de R$ 2,08 bilhões anuais. 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação 

alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da 

educação básica pública. O governo federal repassa, a 

estados, municípios e escolas federais, valores financeiros 

de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais 

(de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias 

letivos, conforme o número de matriculados em cada rede 

de ensino. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) é acompanhado e fiscalizado diretamente pela 

sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar 

(CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da 
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União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e 

pelo Ministério Público. 

Atualmente, o valor repassado pela União a estados 

e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de 

acordo com a etapa e modalidade de ensino: 

 Creches: R$ 1,07 

 Pré-escola: R$ 0,53 

 Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64 

 Ensino fundamental e médio: R$ 0,36 

 Educação de jovens e adultos: R$ 0,32 

 Ensino integral: R$ 1,07 

 Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral: R$ 2,00 

 Alunos que frequentam o Atendimento Educacional 

Especializado no contra turno: R$ 0,53 

O repasse é feito diretamente aos estados e 

municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano 

anterior ao do atendimento. O Programa é acompanhado e 

fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério 

Público. 

Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% do valor 

repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 

— PNAE deve ser investido na compra direta de produtos 

da agricultura familiar, medida que estimula o 

desenvolvimento econômico e sustentável das 

comunidades. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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A quem se destina? 

 

São atendidos pelo programa os alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados 

em escolas públicas, filantrópicas e em entidades 

comunitárias (conveniadas com o poder público). Vale 

destacar que o orçamento do PNAE beneficia milhões de 

estudantes brasileiros, como prevê o artigo 208, incisos IV 

e VII, da Constituição Federal. 

 

Como acessar? 

 

A escola beneficiária precisa estar cadastrada no 

Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). As 

escolas filantrópicas, comunitárias e confessionais, sem fins 

lucrativos, que atendam aos critérios estabelecidos na 

Resolução FNDE nº 26/2013, são consideradas integrantes 

da rede pública de ensino. 

É importante observar que o cardápio escolar deve 

ser elaborado por nutricionista, respeitando os hábitos 

alimentares locais e culturais, atendendo as necessidades 

nutricionais específicas, conforme percentuais mínimos 

estabelecidos no artigo 14 da Resolução nº 26/2013. 

 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar (PNATE) consiste na transferência automática de 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=FNDE/MEC


 

- 61 - 

recursos financeiros para custear despesas com 

manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, 

pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, 

câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, 

combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, 

da embarcação utilizada para o transporte de alunos da 

educação básica pública residentes em área rural. Serve, 

também, para o pagamento de serviços contratados junto a 

terceiros para o transporte escolar. 

A quem se destina? 

Os recursos são destinados aos alunos da educação 

básica pública residentes em áreas rurais que utilizam 

transporte escolar. Os valores transferidos diretamente aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios são feitos em 

dez parcelas anuais, de fevereiro a novembro. O cálculo do 

montante de recursos financeiros destinados anualmente 

aos entes federados é baseado no censo escolar do ano 

anterior X per capita definido e disponibilizado na página 

do FNDE para consulta. 

Os estados podem autorizar o FNDE a efetuar o 

repasse do valor correspondente aos alunos da rede estadual 

diretamente aos respectivos municípios. Para isso, é 

necessário formalizar a autorização por meio de ofício ao 

órgão. Caso não o façam, terão de executar diretamente os 

recursos recebidos, ficando impedidos de fazer 

transferências futuras aos entes municipais. 

Como acessar? 

O programa consiste na transferência automática de 

recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro 

instrumento congênere. 
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RECURSOS ESTADUAIS 

 

O programa Escolada da Hora foi lançado em 2015 

e é considerado uma das principais iniciativas do Governo 

de Alagoas para o fortalecimento da gestão escolar. Graças 

à economia e reordenamento de gastos promovidos na pasta 

no início da atual gestão. 

Foram repassados R$ 5,5 milhões para as escolas 

estaduais, de forma que as mesmas tivessem mais 

autonomia para promover pequenos reparos e intervenções 

em seus espaços físicos. 

Em 2016, o programa promoveu um novo repasse 

no valor de R$ 5,3 milhões. Em um período de dois anos, 

foram mais de R$ 10 milhões em recursos próprios 

repassados às escolas da rede estadual. 

É mais autonomia para a escola resolver questões de 

pintura, rede elétrica, retelhamento, consertos e outros 

serviços. 

 

1.5 Gestão de Recursos Humanos nas Escolas 

 

Nenhuma instituição pode ser melhor do que as 

pessoas que nela atuam e do que a competência que põem a 

serviço da educação. 

Além da gestão pedagógica, administrativa e 

financeira, a área de recursos humanos também é uma 

preocupação constante no trabalho do gestor escolar, pois 

lida diretamente com alunos, professores, funcionários e 

pais, ela representa toda a escola. 

O gestor deve ter em mente, e em sua prática, todos 
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os princípios que subjazem as teorias de comunicação, 

entendendo suas principais funções, uma vez que: 

 

A comunicação informa, motiva, ensina, 

emociona, vende, distrai, entusiasma, dá 

status, constrói mitos, destrói mitos, destrói 

reputações, forma opiniões, deforma 

pensamentos, distorce fatos, orienta, 

desorienta, faz rir, faz chorar, inspira, 

narcotiza, reduz a solidão. (MATOS, 2004, 

p. 56). 

 

É necessário manter um bom relacionamento entre 

todas as partes, para que flua um bom trabalho, a área da 

gestão escolar está voltada para a administração dos 

recursos e tem como papel fundamental motivar a equipe de 

colaboradores e manter os professores engajados com o 

projeto adotado. É papel do gestor criar um ambiente no 

qual todos se sintam bem, estimulados para colaborar com 

o rendimento da escola e dos alunos. 

Para garantir um bom relacionamento com sua 

equipe os lideres escolares devem: 

 Engajar os docentes com o ensino, a proposta da 

escola e os resultados; 

 Saber distribuir as tarefas entre os setores e pessoas; 

 Investir em ferramentas que facilitam o trabalho da 

equipe; 

 Incentivar a formação continuada e investir no 

aprimoramento dos colaboradores; 

 Avaliar os funcionários e orientá-los sobre como 

corrigir seus erros; 

 Ressaltar os pontos fortes e parabenizar os 
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colaboradores por seus acertos; 

 Manter um clima de entrosamento e respeito entre 

todos. 

O papel do diretor e coordenador deverá ser 

desenvolvido sempre com motivação entre a equipe, 

compartilhando as responsabilidades e capacitando os seus 

profissionais.  

 

1.6 Gestão de comunicação: 

 

A gestão de comunicação está ligada diretamente com a 

gestão escolar de recursos humanos. 

Uma boa comunicação garante: 

 Bons professores para que se possa trabalhar com a 

proposta da escola; 

 Os colaboradores entendam que suas tarefas 

influenciam na realização de um todo; 

 Os setores saibam quais são suas prioridades;  

 Que cada setor saiba as suas prioridades; 

 Que os alunos se mantenham focado na realização 

de suas atividades; 

 Que os pais entendam a importância do seu papel na 

vida escolar de seu filho, no processo de aprendizagem. 

 

1.7 Gestão de tempo e Eficiência dos processos 

 

A gestão de tempo está ligada com a produtividade 

dos setores e com a eficiência dos processos da instituição. 

Os setores da escola funcionam como as baterias de um 

relógio e, se um não funciona todos param de funcionar. 
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Os gestores precisam ficar de olhos e ouvidos 

sempre atentos e ter atenção em todas as etapas, para que se 

possa mapear e identificar qual o setor prejudica o 

andamento do trabalho. 

 

1.8 Planejamento Estratégico 

 

Segundo Phillip Kotler “o planejamento estratégico 

é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a 

direção a ser seguida pela organização, visando maior grau 

de interação com o ambiente”. 

Pode-se observar que o grau de interação pode ser 

positivo ou negativo de acordo com o ambiente e a 

organização. 

O planejamento Estratégico surgiu em meados da 

década de 60, através das metodologias de planejamento 

proposta pelo professor Igor Ansoff e dos pesquisadores do 

Stanford Research Instuite (Taylor, 1975). Segundo Kotler, 

“o planejamento estratégico se trata de uma metodologia 

gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida 

pela organização, visando um maior grau de interação com 

o ambiente”. 

Pode-se afirmar que o Planejamento Estratégico é o 

processo de observação da organização sob diversos 

ângulos. 

Segundo Maximiano (2006), o planejamento 

estratégico deve-se desdobrar em outros planos e meios, 

sendo eles: o planejamento de áreas funcionais, políticas, 

planos operacionais, projetos e estrutura organizacional. É 

de suma importância que haja planos e ações bem definidas 
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e que permitam um bom processo de gestão estratégica.  

O planejamento estratégico é de suma importância 

para que nossos anseios sejam concretizados. Tudo em 

nossa vida passa por um plano, tendo como foco principal o 

objetivo a ser atingido. 

.O planejamento estratégico define os objetivos da 

escola de forma antecipada e aponta caminhos possíveis 

para que eles sejam atingidos, são traçadas metas a curto, 

médio e longo prazo considerando elementos como a 

competitividade do mercado, envolvendo todo o grupo 

gestor. 

Segundo Claudia Zuppini Dalcorso, a rotina escolar 

é complexa e envolve várias ações e atores. Assim, é 

possível estabelecer uma analogia entre o general que 

conhece o inimigo e a si mesmo como gestor que conhece 

seu ambiente escolar, interno e externo e seus recursos, 

físicos e financeiros. O inimigo se apresenta como 

problemas, desafios, conflitos e demandas encontradas no 

dia a dia. Se o gestor conhece a si próprio, as chamadas de 

sucesso serão reais. No entanto, quando o gestor não 

conhece nem um nem outro, as derrotas são certas. 

Como é possível perceber, as variáveis são muitas e 

a essência do trabalho dentro de uma instituição escolar é o 

ser humano. 

Para facilitar é necessária uma gestão mais atenta a 

essas variáveis e essenciais que procedimentos 

democráticos sejam instituídos. ´ 

É importante a formação de um conselho escolar 

participativo para que todos possam ser responsáveis pelas 

ações desenvolvidas. 
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Como ensina, ainda Sun Tzu, o princípio de guerra 

da simplicidade é a apresentação das ordens e planos. 

De acordo com Claudia Zuppini Dalcorso, o melhor 

plano é aquele que, em todos os níveis de decisão, quer do 

planejamento quer da execução, evidencia concepções 

claras e facilmente entendidas. E quando as pessoas se 

veem como parte de um “exército”, lutando pela mesma 

causa ou missão, é que essas concepções se tornam claras e 

simples.  

Do conselho escolar fazem partes professores, 

alunos, funcionários, pais e a comunidade. Portanto, esse 

grupo de pessoas, representando seus respectivos 

segmentos, deve estar atento e sentirem-se responsáveis 

pelas decisões tomadas e encaminhadas, tendo o gestor 

escolar função especial neste grupo. 
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CAPÍTULO II 
 

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

ESTADUAL PROFESSOR EDMILSON DE VASCONCELOS 

PONTES 

 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola é um 

instrumento primordial para o funcionamento da escola de 

forma democrática, uma vez que ele permite a participação 

efetiva de todos os envolvidos no processo escolar. O PPP 

surgiu de forma a dar autonomia para as escolas, esse é o 

seu princípio básico que consta na constituição de 1988. 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases de Ensino 

(LDBEN) voltou-se um novo olhar para a escola, onde a 

mesma propõe que a escola formule as suas propostas 

pedagógicas a suprir a carência ou necessidade da 

comunidade de seu entorno, sendo essas propostas 

diferenciadas, pois devem respeitar, assim, o contexto ao 

qual a escola está inserida. 

Nesse sentido, deve-se fazer uma análise do que a 

escola se propõe a trabalhar com seus alunos e de que 

forma sua proposta tem servido para melhorar os índices de 

aprendizagem do seu alunado. 

A escola começa sua justificativa fazendo uma 

reflexão geral sobre o papel da escola no mundo atual, onde 

embasa-se na teoria de formação do indivíduo que deve 

adequar-se ao mercado de trabalho, bem como para garantir 

o seu bom desempenho no papel social que o estudante 
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escolher:  

 

Baseados nestes princípios, a Escola 

Estadual Professor Edmilson de 

Vasconcelos Pontes (antigo Lyceu 

Alagoano) elaborou o PPP, como um 

instrumento de democratização da escola 

moderna, trazendo a comunidade a 

participação nas questões relacionadas à 

permanência e a aprendizagem do aluno na 

escola, cumprindo o dever social e cultural, 

possibilitando a construção do 

conhecimento através de ações claras e 

atrativas, para que o educando sinta prazer 

em realizá-las. (PPP da escola). 

 

Sendo assim, todas as ações da escola devem voltar-

se para que o aluno se sinta realizado no gozo de atividades 

prazerosas que venham contribuir para a sua formação 

enquanto cidadão. 

A escola ainda faz jus ao processo democrático de 

construção do seu PPP, convidando e ressaltando a 

importância da participação da comunidade escolar em sua 

construção: 

 

O Projeto Político Pedagógico tem como 

ponto forte, a construção de uma proposta 

democrática, onde a comunidade e seus 

segmentos diretos sejam gestores 

participativos e não meros receptores, sem 

poder ter condições de avaliar suas ações e 

tomar decisões, por isso a Lei de Diretrizes 

e Bases — LDB (9394/90), enfoca em seu 

artigo 12: ‘Os estabelecimentos de ensino, 

respeitando as normas comuns e do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de 

elaborar e exercitar suas propostas 
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pedagógicas’. Propostas estas que são 

organizadas e planejadas pela própria 

escola, como também as escolas necessitam 

receber assistência técnica e financeira para 

melhor sobrevivência, e indispensáveis à 

concretização das ações assumidas 

coletivamente. (PPP da escola) 

 

Como pode-se ver, a gestão participativa é um foco 

importante apresentado na justificativa do Projeto Político 

Pedagógico (PPP). 

Nessa perspectiva, a escola se mostra direcionar a 

gestão de forma horizontal, onde todos são sujeitos 

corresponsáveis do processo de ensino. 

Outro ponto bastante interessante no PPP da escola 

em questão, é a sua visão e responsabilidade às ações 

coletivas embasadas nas singularidades e especificidades da 

escola: 

 

Portanto, este projeto é uma ousadia onde a 

escola está procurando' assumir sua 

autonomia, baseada na reflexão coletiva, 

sendo construída no interior da sua 

singularidade e não mais como algo que aí 

está, mas como algo que se está sempre 

fazendo de novo, criando satisfações de 

novas realizações. Jamais ser um 

documento engavetado e sim que 

possibilite alcançar os objetivos almejados. 

(PPP da escola) 

 

2.1 IDEB frente à Escola Estadual Liceu Alagoano 

 

 Para saber a eficácia do processo de ensino, deve-se 

ter parâmetros para mensurar nosso fazer, e obviamente, dar 
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novos rumos ao processo pedagógico. 

No caso da realidade brasileira, o sistema utilizado 

usa o IDEB para se avaliar a qualidade da educação. 

Sendo assim, veja o que significa IDEB: 

 

De acordo com o Ministério da Educação o 

IDEB é o índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, criado em 2007, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

formulado para medir a qualidade do 

aprendizado nacional e estabelecer metas 

para a melhoria do ensino. (INEP, 2007). 

 

O IDEB tem a intenção de mensurar através de suas 

avaliações, o fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, 

pois através desses fatores cria-se parâmetros que servem 

para comparar o ensino nas diferentes regiões do Brasil.  

O IDEB representa a iniciativa de reunir num só 

indicador dois conceitos importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e média de desempenho nas 

avaliações em larga escala no Inep. O IDEB amplia-se as 

possibilidades de mobilização da sociedade em favor da 

educação, uma vez que o nível é comparável nacionalmente 

e expressa valores, os resultados mais importantes da 

educação: aprendizagem e fluxo. 

Segundo o Ministério da Educação o IDEB funciona 

como um indicador que possibilita o monitoramento da 

qualidade da Educação pela população por meio de dados 

concretos, como o qual a sociedade pode se mobilizar em 

busca de melhoria. Para tanto, o IDEB é calculado a partir 

de dois componentes: a taxa de rendimento escolar 
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(aprovação) e as médias de desempenho nos exames 

aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a 

partir do Censo Escolar, realizado anualmente. (Ministério 

da Educação, acessado em 14/02/2018) 

 

2.2 As metas do IDEB 

 

O IDEB funciona como indicador nacional que 

possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela 

população por meio de dados concretos, com o qual a 

sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias, o 

objetivo é para verificação do cumprimento das metas 

fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela 

Educação, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação, 

do Ministério da Educação, que trata da educação básica. 

Nesse âmbito que se enquadra a ideia das metas 

intermediarias IDEB. A logística é a de que para que o 

Brasil chegue à média 6,0 em 2021, período estipulado 

tendo como base a simbologia do bicentenário da 

Independência em 2022. (INEP) 

A definição de uma meta nacional para o IDEB em 

6,0 significa dizer que o pais deve atingir em 2021, 

considerando os anos iniciais do ensino fundamental, o 

nível de qualidade educacional, em termos de proficiência e 

rendimento (taxa de aprovação), da média dos países 

desenvolvidos (média dos países membros da OCDE) 

observada atualmente.  

A meta nacional norteia todo o cálculo das 

trajetórias intermediárias individuais do IDEB para o 

Brasil, unidades da Federação, municípios e escolas, a 

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
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partir do compartilhamento do esforço necessário em cada 

esfera para que o País atinja a média almejada no período 

definido. Dessa forma, as metas intermediárias do IDEB, 

com início em 2007, foram calculadas nos âmbitos 

nacional, estadual, municipal e para cada escola, a cada dois 

anos. O que se apresenta a seguir é um breve apanhado 

técnico dos parâmetros e cálculos nos quais se baseiam as 

projeções das metas intermediárias do IDEB em cada uma 

dessas esferas.  

Tecnicamente, para projetar as trajetórias esperadas 

pelo IDEB ao longo do tempo, tanto para o Brasil como 

para os demais níveis de abrangência, parta-se do princípio 

de que essas trajetórias têm o comportamento ilustrado pelo 

Gráfico 1. Dessa forma, para um dado “esforço”, obtém-se 

ao longo do tempo uma redução gradativa no ritmo e 

amplitude do crescimento do indicador.  

A segunda premissa técnica assumida é a de que, 

para o Brasil alcançar a meta estipulada no tempo 

adequado, a contribuição em esforço de cada rede de ensino 

e escola deve partir de metas individuais diferenciadas.  

E, por último, considera-se ainda esforço a ser 

empregado por cada esfera deve objetivar, além do alcance 

das metas intermediárias de curto prazo, a convergência dos 

IDEB’s antigos pelas demais redes a médio e longo prazo, 

ou seja, os esforços de cada rede deve também contribuir 

para a redução das desigualdades em termo de qualidade 

educacional.  

As médias de desempenho utilizadas são as da prova 

Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o 
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País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas 

pelo IDEB são diferenciadas para cada escola e rede de 

ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, 

média que corresponde ao sistema educacional dos países 

desenvolvidos.  

 

2.3 Escola Estadual Professor Edmilson de Vasconcelos Pontes 

 

A Escola Estadual Professor Edmilson de 

Vasconcelos Pontes, antigo Lyceu Alagoano, localiza-se à 

Rua Cônego Machado, S/N, Farol, CGC n° 

032.458.57/00011-60, e tem na sua Direção Geral a 

Professora Maia de Fátima Cavalcante, e o Diretor Adjunto 

Professor Ivanilson José Santana da Silva. 

O nome Lyceu, Inicialmente, na antiguidade grega, 

se referia ao nome de um lobo-Lykcion e depois na 

mitologia, sendo um dos duzentos sobrenomes que teve o 

Deus do Sol (Apolo). 

Na Grécia Antiga foi o nome da escola fundada pelo 

filósofo Aristóteles (séc. IV a.C.), porque os passos da 

caminhada desse filósofo nos seus ensinamentos a seus 

discípulos lembravam os do lobo. Depois, na época do 

domínio romano essa palavra grega foi traduzida para a 

língua latina com Lycéum e finalmente traduzida para o 

português, língua de origem latina, como Lyceu. 

No Brasil, no século XIX, fase contemporânea da 

história, em pleno romantismo literário, a palavra Lyceu foi 

escolhida para dar nome aos estabelecimentos públicos de 

instrução secundária. 

Em Alagoas, na época provincial, uma das primeiras 
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manifestações na criação do Lyceu, ocorreu em 1831, 

quando o seu presidente era Manuel Lobo de Miranda e a 

capital da província de Alagoas era Alagoas do Sul (antiga 

Vila de Santa Madalena do Sumaúma, atual Marechal 

Deodoro). 

Ele dizia que Alagoas precisava criar um Lyceu de 

humanidades, onde se ensinava língua e literatura clássica, 

como instrumento da Educação Moral. Assim, ele se 

expressou "e evidente a necessidade de um Lyceu nesta 

capital, não só para facilitar a mocidade, os preparatórios 

para estudos maiores, como para vulgarizarem-se esses 

princípios que desenvolvem o espírito e aperfeiçoam-no". 

Na época, o momento nacional era a abolição de D. Pedro I 

no Governo das Regências. 

A criação do Lyceu ocorreu dez anos após Maceió 

ser elevada à categoria de cidade e capital da província de 

Alagoas. 

No dia 05 de maio de 1849, a lei provincial nº 106 

qualificada pelo Centro ou Instituto de Ensino Público e 

Particular da província, foi criado o Lyceu de humanidades. 

A lei foi sancionada pelo presidente da província de 

Alagoas, Coronel Antônio Nunes de Aguiar. Em 04 de 

julho do mesmo ano, publicou o estatuto da Congregação 

do Lyceu, que regulamentava o seu funcionamento e que 

enfim, resumia as diretrizes do próprio ensino da Província. 

E tudo foi fundamentado em conformidade com o Colégio 

Nacional do Rio de Janeiro, depois Colégio D. Pedro II, do 

Rio de Janeiro, que era o centro da corte. Na época, o 

momento político Nacional era a 2ª Regência Uma de 

Araújo de Lima. 
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A instalação do Lyceu somente se concretizou 

meses depois (julho de 1849), na administração seguinte do 

Dr. José Bento da Cunha Figueiredo e passou a se chamar 

de Lyceu Província das Alagoas, embora fosse mais 

conhecido como Lyceu de Maceió. Estava assim 

concretizada uma velha aspiração de Alagoas. 

O local onde inicialmente o Lyceu funcionava, não 

se tem certeza por não existir na época o livro do tombo. 

A Direção do Lyceu vinha sendo de 

responsabilidade da Instituição de Ensino Público e 

Particular da Província de 1849 até 1892. 

O Lyceu fecha suas portas em 1961, no governo de 

Antônio Alves Souza de Carvalho, 12 anos depois de sua 

criação, sendo anos depois reaberto. 

Em 2002 a escola mais uma vez muda de nome e 

passa a ser chamada de Escola Estadual Professor Edmilson 

de Vasconcelos Pontes, ilustre educador alagoano. 

 Atualmente, a escola conta com um contingente 

educacional de 471 alunos distribuídos nos turnos matutino, 

e vespertino do tempo integral (6º ano do Ensino Médio). 

Atualmente a Escola Edmilson Pontes apresenta o 

seguinte quantitativo de alunos: 
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Tabela 5 - Quantitativo de alunos 

  TURNO TURNO 

 ANO MATUTINO INTEGRAL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II 

7º, 8º, 9º 250  

ENSINO MÉDIO 1º e 2º  155 

ENSINO MÉDIO 3º 39  

TOTAL DE 

ALUNOS 

 444  

Fonte: PPP DA ESCOLA 

 

Nos seguintes horários: 

Manhã: 07h às 12:20 

Tempo integral: 07h às 18:00 

 

Como foi visto na tabela acima, a escola funciona 

com duas modalidades de ensino: 8 turmas do ensino 

regular e 4 turmas do ensino integral. 

A Escola Edmilson Pontes passa hoje por uma 

reforma, onde está se ampliando a área de esporte, devido a 

construção de uma quadra de vôlei de praia, além de 

reparos no teto, cisterna, pintura, reforma dos banheiros, 

instalação de condicionadores de ar em 12 salas de aula. 

A escola já possui estrutura de acessibilidade, uma 

vez que possui rampas, faltando apenas a instalação de um 

elevador que irá facilitar a locomoção dos alunos especiais 

para o andar superior, porém as rampas já ajudam bastante. 

Esta postura inovadora de inclusão, a qual tira do 

aluno deficiente o estigma de condição de incapaz é 
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concordante com o artigo 58, cap. V da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

É o pensamento refletido de Voechat (2001, p. 112), 

onde as limitações do deficiente não são consideradas 

limites e que devem fazer parte do mundo através da sua 

participação e competência. 

Há cerca de cinco anos, a escola havia passado por 

outra reforma, porém a atual se fez necessária para melhor 

acomodar os alunos do tempo integral, já que os mesmos 

passam onze horas por dia dentro da escola. 

A Escola Professor Edmilson de Vasconcelos 

Pontes passou por reforma nos banheiros, colocando-se 

mais chuveiros, além de pias, e colocação de novo piso, 

está previsto no projeto, também a coberta da quadra. 

A sala dos professores, também está passando por 

novas adequações; está sendo colocada cerâmica nos pisos, 

além de pia no banheiro masculino. 

Apesar das adequações que estão sendo feitas, a 

escola segue com o ano letivo no curso normal, tendo 

turmas que precisam ser deslocadas, ocupando salas ociosas 

da escola, uma vez que apesar do aumento no número de 

matrículas, observado do ano de 2013 a 2016 (período em 

que a atual gestão começou seu trabalho), ainda há algumas 

salas ociosas, uma vez que só estão ocupadas 12 salas de 

aulas. 

Atualmente, a merenda é servida durante o intervalo 

no refeitório, que devido o crescimento do número de 

matrículas, vem se tornando pequeno, tendo que alguns 

alunos fazerem a refeição nos bancos próximos à cozinha. 
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Os alunos do tempo integral realizam 5 refeições 

diariamente, sendo: 

 

Tabela 6 - Refeições e horários servidos aos alunos 

Desjejum 6h:50min 

Lanche 09h:00 min 

Almoço 12h:20 min 

Lanche 15h:20 min 

Jantar 17h: 20 min 

Fonte: PPP da escola 

 

Atualmente o lanche é servido em boa quantidade, e 

a disponibilidade das merendeiras aliada a sua criatividade, 

não permite que os alunos deixem de desfrutar do momento 

do lanche que para alguns representa uma refeição de peso 

durante o dia. 

A cozinha e refeitório são amplos e arejados, com 

fogões e panelas novas, com mesas e cadeiras em número 

ainda insuficiente, necessitando de pelo menos mais quatro 

mesas acompanhadas pelos seus devidos bancos: 

É gratificante observar no momento da distribuição 

da merenda o companheirismo das funcionárias que mesmo 

não pertencendo ao setor dão a sua colaboração. Para elas é 

muito nobre ajudar umas às outras. Este contingente de 

funcionários são pessoas de idade avançada, mas que se 

sentem úteis em executar uma tarefa tão gratificante. 

Através deste trabalho conjunto há um controle da 

refeição para que não haja exagero na preparação e 

distribuição da merenda. 

A merenda é servida às 9h00min e no momento só 

dispõe de um cardápio variado, com achocolatado e 
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biscoito, cuscuz, risoto de frango, manguzá, canja, suco etc. 

A escola tenta ao máximo seguir o cardápio enviado pela 

nutricionista da SEDUC. 

A escola recebeu no último mês de fevereiro 20 

novos computadores para a sala de informática, os quais já 

estão em pleno funcionamento durante as aulas, pois é de 

preocupação da gestão que esses equipamentos perdurem 

por muito tempo, a fim de que novos alunos possam utilizar 

essa ferramenta tão útil para a aprendizagem. 

Consta-se desta forma a referida escola das 

seguintes dependências: 

 

Tabela 7 - Dependências da escola 

CÔMODO Quantidades Observações 

SALA DE AULA 15  

BIBLIOTECA 01  

SALA DE 

PROFESSORES  

01  

LABORATÓRIO DE 

CIÊNCIAS   

01  

LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA  

01  

SECRETARIA  01  

ÁREA DE LAZER 02  

QUADRA DE 

ESPORTES  

01 Descoberta 

PÁTIO COBERTO  01  

AUDITÓRIO 01 Faltando poltronas 

CANTINA  01  

BANHEIROS  28  

COZINHA  01  

REFEITÓRIO  01  

Fonte: PPP da escola 
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Estão em fase de implantação, a sala de laboratório 

de aprendizagem e os laboratórios de robótica e 

matemática, isso na dependência da atual reforma. 

Em relação ao corpo técnico administrativo, a 

Escola Estadual Professor Edmilson de Vasconcelos 

Pontes, possui 42 funcionários, discriminados da seguinte 

forma. 

 

Tabela 8 - Quantidade de funcionários 

Função Quantidade Quantidade 

Professores  04 

Monitores  20 

Merendeira  01 

Agentes administrativos  02 

Auxiliar de serviços diversos  06 

Vigias  04 

Coordenadores  02 

Diretor geral  01 

Diretor adjunto  01 

Secretário escolar  01 

Fonte: PPP da escola 

 

Além desses profissionais a escola conta com a 

colaboração de 6 bolsistas do PRONATEC (AACD), que 

auxiliam no serviço de limpeza e alimentação dos alunos do 

tempo integral. 

Os alunos matriculados neste Estabelecimento de Ensino 

são oriundos não só de bairros circunvizinhos, como 

também de cidades do interior, tais como Barra de São 

Miguel, Marechal Deodoro e Satuba. 



 

- 82 - 

A escola tem hoje cerca de 150 alunos oriundos dos 

bairros do Canaã, Ouro Preto, Benedito Bentes e Tabuleiro, 

que dependem do transporte escolar. 

Alguns alunos do Ensino Médio, são pessoas que 

trabalham (turno vespertino), como estagiários da Caixa 

Econômica, Banco do Brasil, lanchonetes, outros são 

comerciários do projeto Jovem Aprendiz. 

Diante das necessidades do aluno em está inserido 

no mercado de trabalho, ocorre na escola uma pequena 

evasão no Ensino Médio. 

Em relação aos índices de aprovação e reprovação 

da escola, ficam esses índices em torno de 90%, em ambos 

os níveis escolares (Fundamental e Médio). Esses índices 

tornam-se favoráveis devido o sistema de progressão 

parcial adotado na rede pública de ensino. 

Em relação a evasão existe um compromisso da 

escola em tornar o seu espaço mais agradável e prazeroso 

para o aluno, assumindo o pensamento de Jaques Delors 

(1998, p. 54), quando trata a educação como, um fator de 

coesão, se procura ter em conta a diversidade dos 

indivíduos e dos grupos humanos, evitando tornar-se um 

fator de exclusão social. 

Anteriormente alcançava índices de evasão alto em 

decorrência da falta de esporte, projetos culturais e uma boa 

merenda, mais tudo isto foi revisto e redefinidos, a partir de 

uma avaliação da Direção da escola e do Conselho escolar. 

A melhoria destes requisitos e a inclusão de outros 

promoveram o resgate do aluno ao ambiente educacional. 

Um fato interessante a ser observado, está em 

relação aos períodos de chuvas, onde muitos dos alunos que 
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moram na Vila Brejal se ausentam das aulas pelo motivo de 

enchentes nesse período. Outro fator preponderante, em 

relação aos alunos faltosos, é a influência do tráfico de 

drogas, que impossibilita, muitas vezes, o aluno de trafegar 

no bairro em que mora, deixando-os presos em sua própria 

residência. 

A preocupação com o fardamento é fato 

comprovado, com a procura da Direção para tratar do 

referido assunto, pois com os alunos estando fardados, 

podemos perceber se há pessoas estranhas frequentando a 

escola, além do fato de em caso de acidente, o mesmo ser 

trazido até a escola para serem tomadas as devidas 

providências. 

 Atualmente a turma da 3ª série do Ensino Médio usa 

uma camisa padronizada com os seguintes dizeres: 

— “As críticas não me atingem, os elogios não me iludem. 

Sou o que sou não o que dizem.” 

Isto demonstra a aplicação da tarefa da educação 

que segundo Delors (1998, p. 47), é preparar cada indivíduo 

para compreender a si mesmo e ao outro, através de um 

melhor conhecimento do mundo. 

Esta escola dispõe de quase todos os livros 

didáticos, que são entregues aos alunos nas primeiras 

semanas de aula e devem ser devolvidos no último dia 

letivo. 

Como está envolvida nos mais diversificados 

programas que liberam verbas, hoje é possível atender as 

necessidades de expediente, tais como: papel sulfite, lápis, 

borracha, caneta, etc., sempre que se fizer necessário. 



 

- 84 - 

 Em entrevista com alunos e pais, foi colocado que a 

escola havia melhorado consideravelmente após a chegada 

da atual direção, elogiaram a merenda. 

O nível de satisfação do alunado é bom, posto que 

alegam que “gosto de tudo daqui e não tenho vontade de ir 

para outra escola” ou “me arrependo de ter passado um ano 

em outra escola”. 

No ano de 2016, a escola obteve os seguintes 

índices: 

 

Tabela 9 - Resultado final 

Turma 
Matricu-

lados 
Desistentes Transferidos Reprovados Aprovados 

6º A 43 3 4 6 30 

6º B 40 4 4 5 27 

7º A  33 2 3 5 23 

7º B  33 4 7 2 20 

8º A  39 0 3 2 34 

8º B  42 5 5 2 30 

9º A  50 3 8 2 37 

1º A  44 0 12 5 27 

1º B  45 0 20 3 22 

2º A 48 0 10 0 36 

3º A  21 1 0 0 20 

3º B  34 3 4 0 27 

Total  472 27 80 31 334 

Fonte: PPP da escola 

 

Diante do exposto, surge a preocupação da escola 

em melhorar a qualidade de ensino, através de projetos, 

aulas de reforço, enfim mais aulas interessantes. 
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Nestes projetos, tais como o PDDE, são embutidas, 

ações com o propósito de serem trabalhadas com maior 

empenho, as disciplinas de matemática e português, pois 

estas são as disciplinas consideradas mais difíceis para o 

alunado. 

No ano letivo de 2017, obtiveram o seguinte quadro 

de matrículas: 

 

QUADRO DE MATRÍCULAS 2017 

 

Tabela 10 - Ensino Fundamental 

Ano Alunos da casa Alunos novatos Total 
Quantidade de 

turmas 

7º ano 64 14 78 02 

8º ano 47 26 73 02 

9º ano 68 23 91 03 

Total 179 59 238 07 

Fonte: PPP da escola 

 

Tabela 11 - Ensino Médio 

Ano Alunos da casa Alunos novatos Total 
Quantidade de 

turmas 

1º 

ano 

45 68 113 3 (tempo 

integral) 

2º 

ano 

32 18 50 1 (tempo 

integral) 

3º 

ano 

36 3 39 1 

Total 113 81 194 5 

Fonte: PPP da escola 
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Houve uma diminuição no número de alunos 

matriculados, devido ao fato de terem sido transferidos 

cerca de 80 alunos do 6º ano para a Escola Estadual 

Tavares Bastos, uma vez que a Secretaria de Educação 

firmou um convênio com o MEC, a fim de transformar 

nossa escola em Escola de Ensino Médio Integral, tendo 

que gradativamente diminuir o número de alunos do Ensino 

Fundamental. 

Observou-se o organograma da escola e foi 

identificado as variadas atribuições ocupadas nos setores da 

escola: 

 

DO DIRETOR 

 

Será eleito pela comunidade escola, com mandato 

de 02 anos, podendo ser reeleito por mais 02 anos, em caso 

de impedimento ou ausência a Assembleia Geral será 

convocada para eleger um Diretor substituto. 

Cabe ao Diretor executar suas funções e deliberar as 

ações provenientes do conselho. 

 

DO VICE-DIRETOR 

 

É eleito pela comunidade escolar para um mandato 

de 02 anos, podendo também ser reeleito. 

Em caso de ausência ou impedimento legal do Vice-

Diretor, por um período determinado, seu substituto será 

escolhido pelo Conselho Escolar, entre os educadores da 

escola, desde que venha atender aos seguintes requisitos 

exigidos para a função. 
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Em caso da ausência ou impedimento do Vice-

Diretor, a coordenação da escola estará autorizada a 

resolver qualquer problema caso venha a surgir. 

 

OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 

Sua função é a de integrar e articular as ações 

político-pedagógicas e didáticas desenvolvidas pela escola, 

e só poderá ser desenvolvida por um profissional 

devidamente habilitado, estando sob sua incumbência todos 

os assuntos pertinentes ao fazer pedagógico, equalizando a 

relação professor-aluno no intuito de promover a efetiva 

aprendizagem do alunado. É também sua responsabilidade 

ser o mediador dos conflitos que envolvam a família e a 

escola. 

 

OS DOCENTES 

 

Deve ser entendida como o exercício das ações 

diretas e contínuas planejadas pela escola, envolvendo a 

experiência vivenciada pelo educando e o saber acumulado 

e sistematizado pela sociedade, com vistas à apropriação, 

construção e reconstrução do conhecimento, devendo o 

docente participar das ações coletivamente planejadas pelo 

sistema estadual de educação e pela escola. 

O desempenho das atividades docentes se dará em 

conformidade com sua carga horária. 
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SECRETÁRIO ESCOLAR 

 

Sua função consiste na divisão de tarefas junto aos 

funcionários sob sua coordenação, responsabilizando-se por 

toda a documentação escolar e funcional dos membros que 

compõem a escola, como também programar com seus 

auxiliares as atividades da secretaria, responsabilizando-se 

pela sua execução. 

 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 

 

Auxiliares de Serviços Diversos, Merendeiras, 

Vigias e Agentes administrativos representam suporte 

necessário e indispensável ao processo educativo e 

exercerão suas atividades em conformidade com a 

legislação em vigor e segundo as orientações emanadas do 

Sistema Estadual de Educação. 

 

O CORPO DISCENTE 

 

É constituído por todos os estudantes nesta unidade 

regularmente matriculados. 

Os alunos possuem Direitos e Deveres dentro da 

escola. 

A escola possui seu regimento próprio, o qual 

determina todas as diretrizes estabelecidas aos diversos 

segmentos da escola, garantindo direitos e deveres que 

garantam o bom andamento dos fazeres escolares. 

O calendário escolar é cumprido na sua íntegra por 

todos os funcionários da escola. Em relação a Gestão 
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Escolar, composta pelo Conselho Escolar, Equipe Escolar e 

Assembleia Geral da Comunidade Escolar é formada pelos 

seguintes princípios: 

— Igualdade no atendimento das necessidades do 

aluno, respeitando os direitos e deveres do cidadão. 

— Autonomia de maneira que a comunidade escolar 

possa deliberar assuntos do dia a dia. 

— Liberdade de expressão do indivíduo, respeitando 

posições políticas, culturais, religiosas ou de quaisquer 

natureza. 

— Incentivar a participação da comunidade. 

— Aplicar democraticamente os recursos 

financeiros da escola. 

A escola tem o Conselho Escolar com o objetivo 

geral de analisar e desenvolver ações pedagógicas 

administrativas e culturais com todos os segmentos da 

escola através de atividades diversas, com o intuito de 

formar cidadãos comprometidos com a sociedade, tomando 

como referência a administração e gestão dos anos 

anteriores e o fluxo escolar. 

O Conselho Escolar é formado por 16 membros, 

sendo: 04 alunos, 04 pais, 04 professores e 04 funcionários, 

suas atribuições são: 

— Realizar um diagnóstico do ano inteiro para 

detectar as necessidades nos aspectos pedagógicos e 

administrativos; 

— Levantamento de programas e projetos a serem 

desenvolvidos ao longo do ano letivo destacando as 

principais ações em prol de um ensino aprendizagem; 
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— Apresentar quadro de recursos, (fonte e valor) 

que a escola receberá e gerenciará através da unidade 

executora; 

— Estimular a participação dos pais no processo 

ensino-aprendizagem; 

— Elaborar o Projeto Político Pedagógico; 

— Promover eventos de cunho pedagógico; 

— Fortalecer a participação dos pais na escola; 

— Divulgar para a comunidade escolar os recursos 

que poderão beneficiar programas e projetos da escola; 

— Promover cursos de formação continuada para 

educadores e demais funcionários; 

— Realizar palestras, seminários, viagens culturais 

com os alunos; 

— Adquirir material pedagógico para tornar as aulas 

mais atrativas e dinâmicas; 

— Melhorar o nível acadêmico dos alunos 

concentrando esforços nas disciplinas e séries críticas, 

incrementando o aspecto pedagógico da escola; 

— Assegurar a gestão participativa na escola 

fortalecendo a atuação do próprio Conselho Escolar. 

A escola procura trabalhar em parceria com a 

família. Sentindo a necessidade de um maior entrosamento, 

a escola chamará os pais e a comunidade para participar 

mais ativamente do trabalho pedagógico escolar. 

Observa-se daí a coerência do trabalho que é feito 

pelos coordenadores com o compromisso da escola em 

evitar as repetências. Esta articulação escola-família é 

primordial ao crescimento do educando. 
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A Escola Prof. Edmilson Pontes é constantemente 

"visitada" por membros da Secretaria da Educação 

fiscalizando todo o andamento da escola. 

As pessoas que compõem a comunidade escolar 

apresentam uma postura de partilha para alguns, ou de 

individualidade para outros, mas no geral as divergências 

que existem são consideradas normais pelos educadores, 

uma vez que diferenças e conflitos parecem ser inerentes do 

ser humano em sociedade. 

Para eles é necessária a divergência como forma de 

garantir a diversidade de informações e favorecer um 

repensar no trabalho do profissional. 

Com a retomada das aulas e a reforma da escola, as 

turmas possuem hoje em média 35 alunos por turma (exceto 

o 2º ano, com 48 alunos), tanto no Ensino Fundamental, 

quanto no Ensino Médio, lembrando que as turmas do 1º e 

2º ano do Ensino Médio fazem parte do Projeto de Escola 

de Referência. 

As turmas são assim distribuídas: 

7º ano A e B do Ensino Fundamental — 2 turmas 

8º ano A e B do Ensino Fundamental — 2 turmas 

9º ano A, B e C do Ensino Fundamental — 3 turmas 

1 ° Ano A, B e C do Ensino Médio — 3 turmas (Horário 

Integral) 

2° Ano A do Ensino Médio — 1 turma 

3° Ano A do Ensino Médio — 1 turma 

 

No turno matutino existem salas ociosas em virtude 

do não preenchimento de alunos, porém essas salas serão 
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utilizadas para salas de robótica e laboratório de 

aprendizagem. 

A secretaria da escola funciona nos turnos matutino 

e vespertino, com um funcionário em cada um desses 

turnos. 

Ao longo do ano são desenvolvidas algumas 

atividades diversificadas que tem por intuito motivar o 

aluno a aprender de diferentes formas, são atividades como 

gincanas, peças teatrais, chá cultural, festival de talentos, 

jogos internos, que motivam os alunos à aprendizagem. 

Os recursos disponíveis à escola são oriundos do 

PDDE, do PNAE e do Escola da Hora. 

O PDDE é o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), que tem por finalidade prestar assistência 

financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da 

educação básica das redes estaduais, municipais e do 

Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como 

beneficentes de assistência social, ou outras similares de 

atendimento direto e gratuito ao público. 

O programa engloba várias ações e objetiva a 

melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e 

o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os 

índices de desempenho da educação básica. 

Os recursos são transferidos independentemente da 

celebração de convênio ou instrumento congênere, de 

acordo com o número de alunos extraído do Censo Escolar 

do ano anterior ao do repasse. 
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O PNAE, ou Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, implantado em 1955, contribui para o crescimento, 

o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar 

dos estudantes e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de 

ações de educação alimentar e nutricional. 

São atendidos pelo Programa os alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados 

em escolas públicas, filantrópicas e em entidades 

comunitárias (conveniadas com o poder público), por meio 

da transferência de recursos financeiros. 

O PNAE tem caráter suplementar, como prevê o 

artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal, 

quando determina que o dever do Estado (ou seja, das três 

esferas governamentais: União, estados e municípios) com 

a educação é efetivado mediante a garantia de "educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos 

de idade" (inciso IV) e "atendimento ao educando, em todas 

as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde" (inciso VII). 

Atualmente, o valor repassado pela União a estados 

e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de 

acordo com a etapa e modalidade de ensino: 

Creches: R$ 1,00 

Pré-escola: R$ 0,50 

Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,60 

Ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos: 

R$ 0,30 
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Ensino integral: R$ 1,07 

Alunos do Programa Mais Educação: R$ 0,90 

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional 

Especializado no contra turno: R$ 0,50 

O repasse é feito diretamente aos estados e 

municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano 

anterior ao do atendimento. O Programa é acompanhado e 

fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério 

Público. 

Escola da Hora é um programa do governo estadual 

que visa a descentralização dos recursos, viabilizando a 

gestão a oferecer as condições necessárias para um 

ambiente escolar com qualidade e segurança aos 

profissionais e alunos, podendo ser utilizado em diversas 

frentes: manutenção e conservação da unidade, aquisição de 

material e serviços necessários ao desenvolvimento de 

programas e ações pedagógicas; aquisição de material e 

serviços de custeio; aquisição de bens permanentes e até 

pequenos investimentos que garantam o funcionamento 

administrativo da unidade. 

A Escola recebeu neste ano letivo de 2016 recursos 

também para serem investidos no serviço de internet e 

manutenção de laboratórios de informática das instituições. 

Esse investimento foi feito após a inciativa, por parte do 

governo, do lançamento do programa Escola Web, que se 

trata de uma plataforma digital para estudantes das escolas 

públicas da rede estadual. 
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Apresenta-se abaixo o quadro de recursos recebidos 

pela escola ao longo do ano de 2016: 

 

Tabela 12 - Recursos recebidos pela escola em 2016 

PROGRAMAS 
VALOR DOS RECURSOS 

(R$) 

PDDE 6.000,00 6.000,00 

PNAE 16.000,00 16.000,00 

ESCOLA DA HORA 26.000,00 26.000,00 
 

Fonte: PPP da escola 

 

Fica um vácuo nos investimentos que poderiam ser 

feitos na escola, uma vez que a cada ano, aumenta o 

número de alunos dessa unidade de ensino, precisando 

assim de mais recursos para garantir uma merenda de 

qualidade e materiais pedagógicos que auxiliam na 

aprendizagem dos alunos. 

A maioria dos alunos da escola Edimilson Pontes 

são beneficiárias do programa bolsa família, que é um 

programa educacional que despertou nas famílias a 

responsabilidade que os pais devem ter de exigir da criança 

a frequência às aulas. O direito à Bolsa Família será dado à 

criança com 85% de frequência que será informado pela 

escola à secretaria através de relatório. 

 Caso haja frequência inferior a prefeitura comunica 

o fato aos SPNBE, e a família deixará de receber o 

benefício.  

Em se tratando de planejamento da Escola, a 

coordenação pedagógica solicita a todos os professores a 

entrega dos planejamentos bimestralmente. Este trabalho 

era desenvolvido semestralmente até o ano de 2015, porém 
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com a mudança da sistemática para bimestre, os docentes e 

a equipe gestora acharam por bem de mudar, o trabalho 

bimestral se torna mais fácil, uma vez que o professor 

poderá recuperar esse aluno de imediato, através das 

recuperações bimestrais, não acumulando assim conteúdos 

para o próximo bimestre. 

Sobre a avaliação, fica a cargo do professor utilizar 

um dos instrumentos avaliativos que melhor se adequa a 

sua prática, sendo obrigatório apenas, a avaliação bimestral, 

que é somada, resultando assim na nota bimestral de cada 

aluno. 

Os conselhos de classe são bimestrais e pede a 

participação de todos os educadores (docentes, 

coordenadores e direção) nesta atividade. Durante os 

conselhos os casos são estudados para uma tomada de 

atitude conjunta, onde opiniões sejam partilhadas. 

O processo didático metodológico, fica a critério de 

cada profissional, pois à escola possui recursos que podem 

dinamizar às aulas, porém nem sempre todos utilizam. A 

escola dispõe de Datashow, caixas de som, TV e vídeo que 

ajudam no processo ensino aprendizagem. 

Em relação à recuperação bimestral são dadas aulas 

para todos os alunos, servindo de revisão para os que 

passaram, e reforço para os que se encontram necessitando 

de nota. Logo em seguida é marcado o dia da prova. As 

recuperações anuais são realizadas ao término do ano 

letivo, respeitando-se os 5% da carga horária anual. 

O processo relacional desta escola foi considerado 

por nossa equipe como satisfatório, pois a partir de 

observações e entrevistas percebemos que para os 



 

- 97 - 

educadores o espaço desta escola é visto sob a ótica de 

Morales (2000) como "o lugar de relação" (p.09), 

ressaltando a importância em manter o ambiente de sala de 

aula em harmonia, buscando sempre resolver os problemas 

apresentados entre eles, sem levar o caso a Direção. 

Alguns educadores alegam que sabendo fazer um 

trabalho de conquista perante o alunado, aumenta-lhes a 

confiança no bom desempenho de rendimentos em todos os 

ângulos. Caso venha surgir algum problema, este será 

levado ao conhecimento da equipe pedagógica, que em 

conjunto com a direção, prontamente tentará resolvê-lo. 

Daí, concorda-se com Morales (2000, p. 60) quando 

diz que "não basta o que o professor faz, é necessário que o 

aluno perceba o interesse do professor". 

O reconhecimento do aluno de que o professor se 

importa com ele produz, segundo Morales (2000, p. 61) sua 

"motivação e dedicação ao aprendizado". 

O bom nível de relação entre alunos, professores e 

coordenadores faz com que os intervalos sejam tranquilos e 

praticamente não existam desentendimentos entre eles. A 

disciplina é feita pela própria equipe de gestão, que ao 

perceber algum conflito, prontamente tenta resolver. 

Quando se percebe algum aluno fora de sala no momento 

de aula, ele é convidado a se explicar na sala da 

coordenação, onde é orientado a não repetir tal ação, uma 

vez que, a escola é local de aprendizagem, devendo o 

mesmo estar presente nas aulas para construir seu 

conhecimento, pois eles estão na escola, devem ter bom 

comportamento" e frequentar as aulas. O relacionamento 

com os funcionários da casa é satisfatório, pois, todos têm 
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acesso aos setores e a "Direção está sempre presente nos 

corredores”. 

 

2.4 Atual Gestão da Escola Estadual Professor Edmilson de 

Vasconcelos Pontes 

 

A atual gestão da Escola Estadual Professor 

Edmilson de Vasconcelos Pontes chegou à escola no final 

do ano de 2013. 

Nesse período, a escola apresentava um IDEB de 

1,6, além de um alto índice de evasão e reprovação. 

A direção, antes de qualquer ação de impacto, tentou 

fazer uma análise da origem social desses alunos, 

observando que quase a metades deles eram oriundas de 

bairros que ficavam afastados da escola. Uma das primeiras 

medidas tomadas foi conseguir transporte escolar para esses 

alunos, sendo este um direito constitucionalmente garantido 

para esses estudantes. Durante o ano de 2014 foi 

conseguida uma van escolar que transportava cerca de 15 

alunos. No ano de 2016, conseguiu-se dois ônibus, que 

transportou, não só os alunos do bairro do Canaã, mas 

também, alunos do bairro do Ouro Preto. No ano de 2017, 

conseguiu-se mais um ônibus para os bairros mais distantes 

como Benedito Bentes, Eustáquio Gomes e adjacências. 

Esse foi um passo importante dado pela direção, 

uma vez que tal medida foi vista com bons olhos pelos 

alunos, que se sentiam desmotivados e muitas vezes não se 

faziam presentes às aulas por não terem dinheiro de 

transporte. 

Após ser apresentada ao Conselho escolar, 
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começou-se a sistematizar periodicamente essas reuniões a 

fim de tornar o conselho escolar efetivamente participativo. 

Segundo relatos dos próprios membros do Conselho, as 

reuniões não eram feitas com muita frequência, e pouco era 

discutido, na verdade havia apenas uma prestação parcial de 

contas. 

Uma das primeiras ações tomadas pela nova gestão 

foi mostrar aos conselheiros a importância da participação 

deles para que os processos administrativos e pedagógicos 

daquela escola funcionassem. Cada membro, como 

representante de seu seguimento deveria estar ciente do seu 

papel, da necessidade do seu grupo, como também da 

necessidade coletiva da escola. Nesse momento foram 

apontados alguns problemas, e discutidos alguns caminhos 

para a resolução desses obstáculos. Alguns deles serão 

relatados abaixo, e as medidas que a direção tomou para 

resolvê-los: 

— A falta de professores (tanto por carência, como 

falta sem justificativa); A direção procurou os meios legais 

solicitando professores para a secretaria de educação, e 

conversou com os professores faltosos a respeito de suas 

faltas, que deveriam ser pagas em dias alternativos a fim de 

não prejudicar a aprendizagem dos alunos, deixando em 

defasagem. 

— Entrada e saída de alunos no horário de aula; A 

entrada dos alunos ficou definida para as 7 horas da manhã, 

havendo uma tolerância de 15 minutos, e a saída desses 

alunos estava condicionada ao término total de aulas, 

podendo ausentar-se antes do horário, apenas os alunos que 

fossem autorizados pelos seus respectivos pais.  
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— Entrada de pessoas estranhas na escola; Até a 

primeira semana da chegada da nova equipe gestora, foi 

observado que alguns indivíduos que moravam na 

vizinhança frequentavam as dependências da escola, usando 

seus espaços esportivos e circulando  nos vários setores da 

instituição; esses indivíduos foram chamados para um 

diálogo, onde foi mostrado que a escola é da comunidade, 

mas seu regimento deve ser respeitado a fim de que ela, a 

escola, não deixe de fazer seu papel social na construção 

não só de saberes, mas também da cidadania. A comunidade 

poderia utilizar a quadra de esportes e outras dependências 

para realizar reuniões de associações em horários contrários 

ao período das aulas. 

— Limpeza da escola; Foi realizado um grande 

mutirão de limpeza nas dependências da escola bem como 

em suas áreas ociosas, havendo pontos em que o mato 

chegava a dois metros de altura, foi realizada uma parceria 

com a secretaria de ressocialização, a fim de que pessoas 

que cumprem penas alternativas viessem a realizar trabalho 

voluntário de limpeza. 

— Indisciplina e permanência do aluno em sala de 

aula: primeiramente foi feito um trabalho de sensibilização 

dos alunos em sala de aula, mostrando para eles qual era a 

função da escola, suas responsabilidades, seus direitos e 

deveres. Quando tocava o sinal de início das aulas todos 

eram encaminhados para a sala de aula, aqueles que se 

negavam, tinham seus pais sendo convidados a comparecer 

na escola, a fim de estarem cientes sobre o procedimento de 

seus filhos dentro da escola. Os casos de indisciplina em 

sala de aula, eram tratados de acordo com o regimento, 
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onde primeiramente eram advertidos verbalmente pelo 

professor, em seguida pela coordenação ou direção, teriam 

seus pais convidados a comparecer na escola, e por último 

sua suspensão. Mediante essa regularização do regimento, 

ao longo desses anos apenas 3 ou 4 alunos solicitaram 

transferência da unidade de ensino, por não se adequarem 

ao regimento democraticamente elaborado pelo conselho 

escolar. 

— Reprovação; para minimizar esse fator foi 

colocada em prática a progressão parcial, que é garantida 

por lei, mas que não acontecia de forma prática na escola. 

Todas essas medidas foram tomadas em comum 

decisão com o conselho escolar, onde as medidas foram 

tomadas dentro da legalidade. 

A atual gestão acredita que essas medidas 

contribuíram para os avanços nas avaliações externas, bem 

como a diminuição dos índices de evasão e reprovação na 

escola. 
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CAPÍTULO III 
 

RECURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
 

 A pesquisa de campo foi realizada na Escola 

Estadual Professor Edmilson de Vasconcelos Pontes, 

situada no município de Maceió, no estado de Alagoas, com 

a proposta de alcançar um número considerável de alunos 

participantes. A escola oferta Ensino Fundamental II 

Integral, Fundamental II Regular e Médio Integral, na 

modalidade regular onde as atividades acontecem nos 

turnos matutino e vespertino. Conta com um contingente 

total de aproximadamente 444 alunos frequentando ano 

letivo de 2016.  

 Por acompanhar a realidade dos trabalhos e 

atividades realizadas na escola, foi possível perceber que 

após a nova gestão assumir, obteve um índice maior pela 

procura de novos alunos, tendo também um resultado 

bastante satisfatório no IDEB, devido ao compromisso 

assumido pela equipe gestora, pois ela funciona de uma 

maneira que os professores e todos os funcionários 

trabalham em equipe, deixando os seus alunos satisfeitos e 

tendo mais prazer de frequentar a escola. 

 

3.1 Os sujeitos pesquisados 

 

 A pesquisa foi realizada através de informações 

fornecidas por alunos do 6º ano ao Ensino Médio, do turno 
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matutino da referida instituição. Os alunos participantes 

têm idades de 12 a 18 anos. Onde todos tiveram a liberdade 

de se expressar. 

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

Nesta pesquisa optou-se por entrevistar alunos 

através de questionário com perguntas fechadas (em anexo). 

Não houve distinção de alunos, pois a maioria queria relatar 

a mudança que ocorreu após a nova gestão assumir. 

Os alunos relataram que a indisciplina era grande, 

devido à falta de professores, projetos, tinham muitas aulas 

vagas. 

 Segundo os alunos a indisciplina acabou, pois a 

escola começou a conscientizar os seus alunos da 

importância de frequentar a sala de aula no horário das 

aulas, a realizar projetos como a Gincana do Estudante, os 

Jogos Internos, todas essas ações foram conquistando os 

alunos.  

 

[...] É a supervisão e o controle efetivo que 

o professor exerce sobre uma classe de 

alunos, visando a criar e manter em suas 

aulas uma atmosfera sadia e propícia à 

atenção e ao trabalho mental intensivo, 

desenvolvendo nos alunos os hábitos 

fundamentais de ordem, disciplina e 

trabalho, e incutindo-lhes o senso de 

responsabilidade. (MATTOS, 1973, p. 

393). 
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Gráfico 3 - Indisciplina dos alunos 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

Gráfico 4 - Falta de professores 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

 Os alunos relataram que a falta de professores era 

enorme, 80% sentiam a falta de professores e quanto isso os 

prejudicavam nas suas atividades escolares, 20% dos alunos 

não sentiam as faltas de professores. 
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Gráfico 5 - Merenda escolar de má qualidade 

Fonte: Do próprio autor 

 

O PNAE fornece suplementação alimentar a todos 

os alunos da educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) 

das escolas públicas federais, estaduais e municipais e das 

escolas filantrópicas (que podem participar do programa se 

estiverem registradas no Conselho Nacional de Assistência 

Social). O objetivo do PNAE é garantir pelo menos uma 

refeição diária nos dias letivos, atender as necessidades 

nutricionais dos alunos e desenvolver a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, a fim de garantir o rendimento 

escolar. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCH.2012, p. 394)  

Segundo os alunos a merenda escolar teve uma 

grande melhoria, pois agora a merenda é de ótima 

qualidade, os alunos têm direito a 5 refeições diárias, suco e 

ainda uma sobremesa.     

De acordo com a pesquisa 100% dos entrevistados 

falaram que a merenda era de má qualidade e que após a 
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nova gestão assumir a merenda só veio a melhorar, o 

cardápio é sempre diferenciado, como pôr exemplo: frango 

parmegiana, que foi uma novidade para os alunos na hora 

do almoço, carne guisada, peito de frango assado, 

macarronada pra diversificar o cardápio na hora do lanche.  

 

Gráfico 6 — Ausência de gestores escolares na instituição 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

Os alunos informaram que a presença, na escola, da 

gestão anterior era pouca com relação à gestão atual, pois a 

mesma faz questão de chegar à escola 05h00min horas da 

manhã. O questionário aplicado consta que 100% dos 

alunos falaram da ausência da gestão anterior. 
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Gráfico 7 - Falhas na manutenção e conservação da escola 

    
Fonte: Do próprio autor 

 

Os alunos relataram que durante a gestão passada, a 

escola vivia suja e com portas, e torneiras de pias dos 

banheiros quebrados, bem como quadros de sala de aulas 

muito mal conservados. Além da não utilização de 

aparelhos multimídias. Com a chegada da nova gestão 

houve mudanças na conservação e manutenção da escola. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho propôs resultados sobre o papel 

do gestor escolar no processo ensino aprendizagem, na 

organização da escola, na melhoria para os alunos, os 

resultados obtidos através das entrevistas mostrou a 

importância de se trabalhar com um gestor democrático 

onde todos possam se expressar. 

No contexto geral, a pesquisa realizada procurou 

averiguar fatores em virtude dos fatos mencionados, 

conclui que cabe ao gestor, coordenador e orientador, 

planejar, coordenar, controlar e avaliar os processos e 

atividades que se desenvolvem na escola, e verificar os 

resultados alcançados. 

 Portanto para alcançar tais resultados, é necessário 

ter a habilidade de integrar e motivar toda a equipe para 

assim garantir o êxito planejado, a equipe gestora deve ser 

democrática em suas ações, opinar e propor medidas que 

visem o aprimoramento dos educadores, ao sucesso de sua 

instituição de ensino, além de exercer a sua liderança 

administrativa e pedagógica, no tempo que passei indo a 

escola pude observar através dos alunos, funcionários e 

professores que após a nova equipe gestora assumir a 

direção da Escola Estadual Professor Edimilson de 

Vasconcelos Pontes só ocorreu melhorias para todos que 

fazem parte dessa instituição, pois para mim ficou claro que 

através de uma equipe de gestores comprometida com os 

alunos, funcionários e professores a educação só tem a 

ganhar. 
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A direção, antes de qualquer ação de impacto, tentou 

fazer uma análise da origem social desses alunos, 

observando que quase a metade deles era oriunda de bairros 

que ficavam afastados da escola. Uma das primeiras 

medidas tomadas foi conseguir transporte escolar para esses 

alunos, sendo este um direito constitucionalmente garantido 

para esses estudantes. Durante o ano de 2014 foi 

conseguida uma van escolar que transportava cerca de 15 

alunos. No ano de 2016, conseguiu-se dois ônibus, que 

transportou, não só os alunos do bairro do Canaã, mas 

também, alunos do bairro do Ouro Preto. No ano de 2017, 

conseguiu-se mais um ônibus para os bairros mais distantes 

como Benedito Bentes, Eustáquio Gomes e adjacências. 

Esse foi um passo importante dado pela direção, 

uma vez que tal medida foi vista com bons olhos pelos 

alunos, que se sentiam desmotivados e muitas vezes não se 

faziam presentes às aulas por não terem dinheiro do 

transporte. 

Após ser apresentada ao Conselho escolar, 

começou-se a sistematizar periodicamente essas reuniões a 

fim de tornar o conselho escolar efetivamente participativo. 

Segundo relatos dos próprios membros do Conselho, as 

reuniões não eram feitas com muita frequência, e pouco era 

discutido, na verdade havia apenas uma prestação parcial de 

contas. 

Uma das primeiras ações tomadas pela nova gestão 

foi mostrar aos conselheiros a importância da participação 

deles para que os processos administrativos e pedagógicos 

daquela escola funcionassem. Cada membro, como 

representante de seu seguimento deveria estar ciente do seu 
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papel, da necessidade do seu grupo, como também da 

necessidade coletiva da escola. Nesse momento foram 

apontados alguns problemas, e discutidos alguns caminhos 

para a resolução desses obstáculos. Alguns deles serão 

relatados abaixo, e as medidas que a direção tomou para 

resolvê-los: 

A falta de professores (tanto por carência, como 

falta sem justificativa); A direção procurou os meios legais 

solicitando professores para a secretaria de educação, e 

conversou com os professores faltosos a respeito de suas 

faltas, que deveriam ser pagas em dias alternativos a fim de 

não prejudicar a aprendizagem dos alunos, deixando em 

defasagem. 

— Entrada e saída de alunos no horário de aula; A 

entrada dos alunos ficou definida para as 7 horas da manhã, 

havendo uma tolerância de 15 minutos, e a saída desses 

alunos estava condicionada ao término total de aulas, 

podendo ausentar-se antes do horário, apenas os alunos que 

fossem autorizados pelos seus respectivos pais e/ou 

responsáveis.  

— Entrada de pessoas estranhas na escola; Até a 

primeira semana da chegada da nova equipe gestora, foi 

observado que alguns indivíduos que moravam na 

vizinhança frequentavam as dependências da escola, usando 

seus espaços esportivos e circulando nos vários setores da 

instituição; esses indivíduos foram chamados para um 

diálogo, onde foi mostrado que a escola é da comunidade, 

mas seu regimento deve ser respeitado a fim de que ela, a 

escola, não deixe de fazer seu papel social na construção 

não só de saberes, mas também da cidadania. A comunidade 
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poderia utilizar a quadra de esportes e outras dependências 

para realizar reuniões de associações em horários contrários 

ao período das aulas. 

A pesquisa serviu para mostrar o quanto o papel da 

gestão é importante para garantir uma escola de qualidade, 

dentro dos princípios básicos de escolaridade, formando 

cidadãos críticos e que tem prazer de frequentar a escola. 
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