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PREZADOS/AS EDUCADORES/AS, 
  

Nosso compromisso com a população maranhense é reafirmado 
com ações que favoreçam oportunidades àqueles que mais precisam. Na 
educação, estamos investindo em programas e projetos desenvolvidos em 
regime de colaboração com os municípios, que certamente, com o 
empenho de todos nós, irão contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
do nosso povo.  

Para tanto, temos discutido sobre estratégias de intervenções 
pedagógicas para a elevação dos indicadores educacionais, entendendo 
que para alcançarmos bons resultados é fundamental investir na 
qualificação dos profissionais das nossas redes públicas de ensino.  

Nessa perspectiva, por meio da Secretaria de Estado da Educação  
oferecemos, às redes municipais de ensino, a Assessoria Técnico 
Pedagógica pela qual entregamos a vocês estes Cadernos de Orientações 
Pedagógicas como material de estudo para o aperfeiçoamento de suas 
práticas escolares junto aos estudantes do nosso Estado. 

E estejam certos que continuaremos afirmando no Maranhão a 
pedagogia da esperança por uma ESCOLA DIGNA. Pois, como diz Paulo 
Freire “a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte 
do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria”. 

Assim, queremos convidar vocês a ingressarem nesse projeto 
acrescentando a boniteza e a alegria própria dos maranhenses, por uma 
educação mais digna e de impacto no desenvolvimento social de sua cidade 
e do nosso lindo Maranhão. O tempo de hoje é um tempo que vai para além 
do sonho é um tempo de procura aguerrida e de alegria de poder construir 
um futuro melhor para as novas gerações. 

   

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
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APRESENTANDO O PROGRAMA “ESCOLA DIGNA” 
 

O Programa “Escola Digna” nasce de uma decisão política, do Governo 

do Estado do Maranhão, que institui o Plano “Mais IDH” por meio do Decreto n⁰ 

30.612, de 02 de janeiro de 2015, consistindo em uma ação estratégica de 

combate à extrema pobreza e de promoção de justiça e cidadania para milhares de 

maranhenses excluídos do processo social, cultural e político. 

Nessa perspectiva a Secretaria de Estado da Educação,  considerando 

que o programa vislumbra, garantir à todos (crianças, jovens, adultos e idosos) o 

acesso à infraestrutura adequada, ao desenvolvimento de prática educativas 

favoráveis à formação digna de cidadãos livres, conscientes e preparados para 

atuar integralmente nas suas comunidades, promove a substituição de escolas de 

taipa ou outros espaços certificados como inadequados, por escolas de alvenaria, 

ofertando, ainda, Assessoria Técnico Pedagógica às redes municipais 

integrantes do Programa Escola Digna. 

A proposta é realizar formação continuada de gestores/as, 

coordenadores/as pedagógicos/as e docentes que atuam na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental regular e na modalidade EJA. A estes profissionais serão 

entregues Cadernos de Orientações Pedagógicas, compostos por 3 volumes: 

Gestão Escolar, Avaliação da Aprendizagem e Organização Curricular e 
Práticas de Ensino para instrumentalizar a qualificação desses profissionais a fim 

de impactar na melhoria dos indicadores educacionais, por conseguinte na redução 

da pobreza e das desigualdades sociais. 

As ações dessa assessoria são orientadas pelos princípios da inclusão 

social, do respeito à diversidade, da aprendizagem significativa, do ensino 

comprometido com as práticas socioculturais, da formação integral dos estudantes, 

do fomento ao protagonismo juvenil e da gestão na perspectiva democrática – 

compromisso do “Governo de todos nós”. 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO -MA 
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1 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA 

Implantar uma nova lógica de gestão que conte com a participação de 

todos/as os/as profissionais diretamente envolvidos/as com a prática educativa, 

provoca uma mudança de paradigma nos sistemas públicos de educação e supera 

o modelo centralizador. 

Nesse entendimento, a democratização inicia-se no interior da escola, 

por meio da criação de espaços de discussão coletiva sobre o dia a dia, nos quais 

docentes, administrativos, estudantes e pais, ou outros/as responsáveis possam 

ser ouvidos/as. 

Para tanto, faz-se necessário ter em mente que a democratização da 

gestão educacional não ocorrerá sem o entendimento mais extenso da função 

política e social da escola e da sua importância no processo de transformação da 

sociedade, à medida que ela se responsabiliza pela tarefa de formar o/a cidadão/ã 

para o domínio de saberes e instrumentos políticos e culturais. 

Os princípios constitucionais de gestão democrática estão amparados 

por uma lógica processual e, portanto, de permanente aprendizado, sustentada 

pelo conhecimento e observância da legislação educacional brasileira, pelo 

diagnóstico da realidade escolar para definição dos objetivos e metas que devem 

compor o planejamento escolar e, indiscutivelmente, pela implantação e 

consolidação da participação da comunidade escolar nas decisões, buscando 

soluções e alternativas para o melhor funcionamento da escola.  

 

1.1 A Gestão Escolar segundo a Constituição Federal de 1988; 
Os Direitos educativos garantidos na LDBEN nº 9394/96 
 

O princípio da gestão democrática do ensino público foi incorporado à 

Constituição Federal de 1988, junto a outros princípios inseridos no artigo 206 do 

corpo constitucional, vindo reforçar o caráter democrático da chamada 

“Constituição Cidadã”. 

Em termos educacionais, a Constituição foi ainda mais explícita e inovou 

em relação aos textos anteriores ao incluir, entre seus princípios, a “gestão 

democrática do ensino público” (art.206, VII). Estes dispositivos abriram espaço 

para a institucionalização de mecanismos de participação na gestão de escolas e 

de sistemas educacionais.  
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Vale ressaltar que os princípios constitucionais do ensino devem ser 

lidos e interpretados em sua integralidade, portanto, em termos jurídicos, a gestão 

democrática é tão importante para a “garantia do padrão de qualidade” quanto a 

“valorização dos profissionais da educação”, a “gratuidade” e o “pluralismo 
de ideias e concepções pedagógicas” (CF/88, art.206, incisos VII, V, IV e III, 

respectivamente).   

Após a Constituição Federal de 1988, estabelecer a gestão democrática 

como um dos princípios para o ensino, quase dez anos depois, ao estabelecer as 

diretrizes da educação em nível nacional, a LDB 9394/96, nos artigos 12, 13 e 14, 

retoma a discussão sobre gestão democrática, concretizando essa concepção de 

Gestão Escolar:   
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação 
dada pela Lei nº 12.013, de 2009); 
VIII – notificar o Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação 
dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por 
cento do percentual permitido em lei (Incluído pela Lei nº 10.287, de 
2001). 
 

O art. 13 estabelece a participação dos/as docentes na elaboração e 

execução do projeto pedagógico da escola, assim como a colaboração em 

atividades da escola, articuladas com as famílias e a comunidade. Já o art. 14, 

define de forma mais clara os princípios a serem observados na construção da 

gestão democrática: 

 
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. 

 
Ainda como dispositivo legal, o Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 

Nº 13.005, de 25 de junho de 2014), configura-se uma norma supraordenadora, 
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devendo nortear todo e qualquer planejamento, a partir de metas e estratégias, 

para todas as dimensões ou eixos de atuação educacional.  

Assim, o atual PNE, art. 2º, inciso VI, preconiza como diretriz, a 

promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, conforme:  
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto. 
 
Estratégias: 
19.5 estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e 
conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de 
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo; 
19.6 estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, 
alunos e seus familiares na formulação dos projetos políticos pedagógicos, 
currículos escolares, plano de gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores 
escolares; 
19.7 favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 
19.8 desenvolver programas de formação de diretores e gestores 
escolares, bem como aplicar a prova nacional específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, 
cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 

 
No Maranhão, a Lei Nº 10.099, de 11 de junho de 2014 (PEE), 

corroborando com o Plano Nacional de Educação, estabelecem metas e 

estratégias para a implantação da gestão democrática nas escolas, a saber:  
META 20: Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação 
da gestão democrática da educação por meio da participação direta da 
comunidade escolar na eleição de gestores, associada a critérios técnicos 
e desempenho no âmbito das escolas públicas maranhenses. 
Estratégias: 
20.13 Promover a gestão democrática no sistema de ensino por meio de 
mecanismos que garantam a participação dos profissionais da educação, 
familiares, estudantes e comunidade local no diagnóstico da escola, 
projeto político pedagógico, plano de aplicação, prestação de contas e 
acompanhamento dos financiamentos e programas destinados às escolas. 
20.15 Garantir o funcionamento do mecanismo de gestão democrática nas 
escolas de educação básica. 

 
Partindo desses pressupostos legais, é fundamental definir claramente 

as atribuições e o papel político do/a gestor/a escolar. Nessa ótica, considera-se de 

extrema importância discutir algumas premissas acerca da função da gestão 

escolar, fundamentadas na democratização das ações, com a perspectiva de 

estabelecimento de uma agenda básica de compromissos entre os vários 

segmentos da escola. Destaca-se a necessidade de revitalizar o papel da escola 

diante da sociedade e a relação entre elas; de recuperar a escola enquanto local 
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de trabalho global e dinâmico que desenvolve a prática pedagógica voltada para o 

aprender; de democratizar as relações em todas as suas dimensões; de discutir, 

rediscutir e avaliar a prática pedagógica sob novas perspectivas; de construir um 

Projeto Político-Pedagógico amplo, coletivo e com a definição de um parâmetro de 

qualidade; de criar canais de articulação com a comunidade e outras parcerias; de 

criar e/ou consolidar o papel dos Conselhos Escolares. Enfim, de rediscutir a 

organização do trabalho escolar e os mecanismos de garantia da autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira. 
 

 

Vídeo: Gestão Democrática-dimensão legal 

https://www.youtube.com/watch?v=7589FZ2I9l0 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais os desafios que estão em maior evidência quando se 
trata de implementar as ações pedagógicas estruturais rumo 
à construção da escola, na perspectiva da gestão 
democrática? 

Quais os desafios que estão em maior evidência quando se trata de 
implementar as ações pedagógicas estruturais rumo à construção da 
escola, na perspectiva da gestão democrática?

para
refletir

saiba
mais
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2 DIMENSÕES DA GESTÃO ESCOLAR 

A partir da década de 1990, a formação dos/as profissionais da escola, a 

adequação das metodologias adotadas e a gestão democrática e participativa 

tornaram-se uma exigência nacional, impulsionadas pela CF 1998 e pela LDB 

9.394/96, que relacionam o desenvolvimento social do país à melhoria da 

qualidade na educação.  

É nesse contexto que nasce a concepção de que a gestão escolar é um 

espaço de articulação das ações desenvolvidas no ambiente escolar, cuja 

responsabilidade alcança as dimensões necessárias para criar condições 

adequadas ao alcance dos objetivos estabelecidos coletivamente e oriundos do 

Projeto Político-Pedagógico. 

No âmbito dos processos de organização e gestão escolar, a 

Constituição Nacional, em seu artigo 208, inciso VII e a LDB 9.394/96, em seu 

artigo 15, asseguram à gestão escolar a autonomia nas dimensões administrativa, 

pedagógica e financeira. Vale ressaltar que a autonomia é sinônimo de 

responsabilidade individual e coletiva, com envolvimento da comunidade escolar 

para alcance das metas estabelecidas. Dessa forma, ter autonomia significa 

também não esquecer que a escola está inserida num processo que envolve as 

relações internas e externas, o sistema educativo e a comunidade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses pressupostos servem como objeto de reflexão em diálogo sobre a 

gestão escolar, uma vez que é pelas dimensões da gestão que a escola assegura 

a efetivação das ações pedagógicas, cujos fins estão atrelados à dimensão social 

de formação do/a cidadão/ã. Assim, a discussão das dimensões da gestão escolar 

permite aprofundar o conhecimento acerca do trabalho de organização da escola, 

Para alguns autores existem duas formas de autonomia: 
 Autonomia Decretada: consiste na transferência de 

competências, por meio de decretos, da administração central 
para as unidades de ensino; 

 Autonomia Construída: refere-se à construção coletiva e 
democrática de projetos na escola, que atendam aos anseios da 
comunidade a que pertence. 
De que forma se constitui a autonomia na dimensão da gestão 
pedagógica em sua escola? 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-
sala_politica_gestao_escolar/pdf/saibamais_3.pdf 

para
refletir

Para alguns autores existem duas formas de autonomia:

• Autonomia Decretada: consiste na transferência de competências, por 
meio de decretos, da administração central para as unidades de ensino; 

• Autonomia Construída: refere-se à construção coletiva e democrática 
de projetos na escola, que atendam aos anseios da comunidade a que 
pertence. 
De que forma se constitui a autonomia na dimensão da gestão 
pedagógica em sua escola?
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focalizando o exercício da autonomia pedagógica em suas diversas dimensões: 

pedagógica, administrativa institucional e financeira.   

O pensamento central é que todas as dimensões sejam desenvolvidas 

de forma articulada, fazendo a interface das ações e processos para que o objetivo 

e a função precípua da escola, que é a aprendizagem com qualidade social 

dos/das estudantes, seja cumprida. Veremos a seguir orientações referentes a 

cada uma das dimensões. 

 
2.1 Dimensão Pedagógica 

Compreende-se que a dimensão pedagógica está diretamente 

relacionada à autonomia que tem a escola em deliberar sobre os processos de 

ensino e aprendizagem. Sendo condição fundamental para a organização das 

práticas escolares quanto a elaboração, a execução, o acompanhamento e a 
avaliação do Projeto Político-Pedagógico da escola. É também fundamental 

para a gestão das atividades pedagógico-curriculares. 

Assim, a autonomia, segundo Paro (2001, p. 113), deve ser entendida 

como “a liberdade que a escola tem para escolher os conteúdos e os métodos de 

ensino, sem a qual fica comprometido o caráter pedagógico de sua intervenção 

escolar”. A participação da comunidade escolar se configura como importante 

passo para a democratização dos processos decisórios da escola (Dublante, 2011), 

por meio do compartilhamento de ideias e ações.  
 

2.1.1 Papel do/a Gestor/a Escolar 

O foco da atuação do/a gestor/a escolar dentro da dimensão pedagógica 

tem como orientação principal coordenar a elaboração coletiva da ação 
educacional e pedagógica da escola, propiciando uma gestão participativa e 
democrática. Tal objetivo é desenvolvido na liderança que deve ser exercida 

pelo/a gestor/a no processo de coordenação da elaboração coletiva do projeto 
político pedagógico – PPP. 

Como competência assumida na dimensão pedagógica cabe ao/à 

gestor/a escolar coordenar, juntamente com o/a coordenador/a pedagógico/a as 

ações relativas à: 
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 Organização e coordenação das atividades de planejamento, avaliação e da 

elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar e avaliar a execução 

dessas ações; 

 Assistência pedagógico-didática aos/às professores/as, no auxílio à 

organização das situações de aprendizagem adequadas às necessidades 

dos/as estudantes; 

 Efetivação das atividades de rotina como: reuniões pedagógicas, conselhos de 

classe, escolha do livro didático, diagnóstico de aprendizagem, avaliação, 

seleção e provimento do material didático necessário às aulas; 

 Acompanhamento da aprendizagem dos/das estudantes, definindo quais as 

expectativas de aprendizagem devem ser atingidas por todas as turmas; 

 Divulgação dos objetivos da escola e suas metas, assim como acompanhar o 

desempenho escolar dos/das estudantes e apresentar os resultados à 

comunidade escolar; 

 Definição do tempo escolar e constituição das turmas; 

 Elaboração do Calendário Escolar; 

 Integração dos/as estudantes por meio de atividades científicas, lúdicas, 

esportivas e associativas (grêmios, etc.); 

 Fortalecimento da relação escola-comunidade; 

 Formação continuada dos/das docentes e do pessoal técnico-administrativo. 
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Temáticas indispensáveis para a agenda de reunião 
da Equipe Gestora da Escola 

 

 

A Equipe Gestora da Escola é composta de profissionais com funções 

técnicas específicas, que têm a responsabilidade de colocar em prática as políticas 

e planos elaborados coletivamente para o alcance de metas. Assim, é fundamental 

que diretor/a, coordenador/a pedagógico/a ou supervisor/a, como articuladores/as 

de execução do projeto maior da escola, reúnam-se para discutir sobre o 

planejamento da escola. Alguns temas merecem destaque nas reuniões para que 

todos/as assumam definitivamente o papel de gestores/as que lhes cabe, 

corresponsabilizando-se pelos rumos do ensino oferecido na unidade, discutindo os 

problemas e, juntos/as, encontrem as soluções. Veja alguns tópicos que não 

devem faltar: 

1. Decisões sobre o calendário escolar  

Esse é um dos principais temas das reuniões, já que é preciso tomar 

decisões sobre todo o planejamento do ano letivo (períodos de avaliação, reuniões 

de pais/responsáveis, entrega de boletins e finalizações dos projetos didáticos), as 

estratégias de acompanhamento das ações e a realização de adequações, quando 

necessário. 

2. Revisão do projeto político-pedagógico (PPP)  

Uma ou duas vezes por ano, o assunto entra na pauta, considerando os 

indicadores e metas projetadas, para que a equipe gestora identifique as 

necessidades de ajuste e planeje as assembleias de debate sobre as supostas 

alterações. 

3. Análise do desempenho dos/as estudantes  

O desempenho dos/as estudantes norteia as ações da escola, por isso o 

tema vai estar sempre presente nas reuniões. O/A coordenador/a deve sistematizar 

em tabelas os resultados de avaliações internas e externas (vide Caderno de 
Orientações Pedagógicas: Avaliação da Aprendizagem), o aproveitamento 
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dos/as alunos/as nas atividades em sala e o progresso das turmas em um período 

e, em seguida, analisá-los com a direção. 

 

4. Definição sobre os projetos de intervenção 

A escolha dos temas e das abordagens dos projetos está diretamente 

vinculada ao item anterior e à análise criteriosa que os/as gestores/as devem fazer 

para que as iniciativas estejam em consonância com as orientações do PPP. Ideias 

vindas da equipe ou dos/as professores/as, que colaborem para que os objetivos 

da escola sejam atingidos, podem ser integradas ao cronograma pela coordenação 

e ao planejamento da direção, que deverá prever os materiais necessários para a 

concretização das propostas.  

5. Formação dos/as profissionais em serviço 

Como responsável pela formação de professores/as, o/a supervisor/a ou 

coordenador/a pedagógico/a detecta rapidamente as necessidades da equipe 

docente - o que pode ser percebido, inclusive com a análise dos resultados dos/as 

estudantes. O/A diretor/a, por sua vez, é o/a mais habilitado/a para tematizar as 

práticas dos/as demais profissionais da escola, portanto é o/a responsável pela 

formação permanente destes/as. É importante que a equipe gestora defina no 

calendário da escola estes momentos de aprimoramento das competências. 

6. Diálogo constante com a Secretaria de Educação  

É fundamental que haja um canal permanente de comunicação com a 

Secretaria de Educação, para que esta tome providências quanto às necessidades 

que excedem as decisões da equipe gestora da escola. Portanto, supervisor/a ou 

coordenador/a devem levar tais demandas à direção e esta, por sua vez, deve 

utilizar dos instrumentos formais para a solicitação das providências necessárias, 

por exemplo, a solicitação de Atendimento Educacional Especializado para 

estudantes, cursos de atualização ou extensão, materiais, entre outros. 
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7. Atuação dos Órgãos Colegiados: Conselho Escolar, Conselho de Classe, 

Conselho de Professores/as, Grêmio Estudantil, etc. 

Para que os Conselhos se tornem, de fato, um momento formativo, é 

essencial partilhar informações, observar as dificuldades institucionais, prever 

estratégias, quais serão as metas e a quem serão delegadas as missões. 

8. Aquisição, uso e conservação de materiais  

O que adquirir, para que e como usar os materiais pedagógicos são 

questões que o/a diretor/a e o/a coordenador/a pedagógico/a terão de responder 

juntos/as. O/A coordenador/a pedagógico/a identifica as necessidades dos/as 

estudantes e avalia o que precisa ser adquirido com mais urgência. Para evitar 

desperdício ou subutilização, os recursos - adquiridos com repasses estaduais ou 

federais - têm seus usos planejados nas reuniões da equipe gestora, garantindo 

que todos os/as alunos/as tenham acesso a eles.  

9. Articulação com as famílias 

Da reunião de pais às festas na escola, tudo passa pela decisão da 

direção, da supervisão e/ou da coordenação pedagógica – atentos/as sempre para 

saber se os eventos cumprem a finalidade de envolver a família na aprendizagem 

dos/as filhos/as e de divulgar o Projeto Político Pedagógico. As reuniões de 

pais/responsáveis pedem uma atenção maior, pois é preciso decidir os assuntos e 

discutir como abordá-los.  

10. Mobilização dos segmentos escolares 

Ao liderar os/as profissionais que trabalham na instituição, o/a diretor/a 

deve assumir a responsabilidade de criar um fluxo de comunicação com cada 

segmento. O/A coordenador/a pedagógico/a, por acompanhar a prática docente, 

traz detalhes sobre a motivação e o desempenho dos/as professores/as, 

enriquecendo o repertório do/a gestor/a para dar devolutivas consistentes ao grupo. 

A pauta dos encontros com os/as funcionários/as, quando preparada pelo/a 

diretor/a e o/a coordenador/a pedagógico/a, ganha um viés formativo.  
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http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/10-assuntos-nao-podem-faltar-

agenda-dupla-gestora-677027.shtml?page=3 

 
2.1.2 O Papel do/a Coordenador/a Pedagógico/a 

Na dimensão pedagógica, participam ativamente fazendo suas 

competências prevalecerem, as figuras do/a Coordenador/a Pedagógico/a e, 

essencialmente, a do/a Professor/a. Ambos/as são os/as principais responsáveis 

pela gestão pedagógica na escola, cujo trabalho na elaboração do plano escolar, 

na realização das atividades curriculares, cumprimento do calendário escolar e 

realização de atividades pedagógicas, envolvendo as famílias dos/as estudantes, 

garantem o alcance dos resultados educacionais. 

O/A coordenador/a pedagógico/a, segundo LIBÂNEO (2008), responde 

pela viabilização, integração e articulação do trabalho didático-pedagógico em 

ligação direta com os/as professores/as, em função da qualidade de ensino. Assim, 

compete à coordenação pedagógica dinamizar e gerenciar o processo educativo na 

escola, sendo sua responsabilidade a preocupação com os processos de ensino e 

aprendizagem, devendo subsidiar os/as docentes quanto às didáticas específicas 

de cada área do conhecimento, bem como realizar o acompanhamento e avaliação 

das atividades pedagógicas. 

 

A Coordenação Pedagógica é responsável, pelas seguintes atribuições: 

a) Assessorar o/a gestor/a nos assuntos relacionados com 

assistência e orientação, individual e coletiva, aos/às 

estudantes e aos/às docentes; 

b) Em parceria com o/a gestor/a, atender aos pais 

individualmente e/ou em grupo, orientando-os quanto 

aos valores propostos pela Escola e as condições de aproveitamento de 

seus/suas filhos/as; 

c) Coordenar a sondagem de interesses, aptidões e habilidades do/a 

estudante, objetivando orientá-los quanto à projeção da carreira profissional; 

d) Planejar estratégias, junto com os/as docentes, para assegurar a 

permanência dos/as estudantes no sistema, buscando a cooperação de 

todos/as que atuam na escola; 

saiba
mais
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e) Coordenar juntamente com o/a gestor/a os grupos de elaboração ou revisão 

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

f) Criar condições de participação efetiva dos/as docentes, garantindo 

integração na produção dos trabalhos; 

g) Criar espaço para acompanhamento individual do/a professor/a, ajudando-o 

a tomar consciência de sua prática; 

h) Motivar os/as professores para o combate à evasão e à repetência escolar. 

i) Acompanhar e avaliar os resultados obtidos e propor intervenções para a 

melhoria das práticas escolares; 

j) Assessorar os/as docentes na escolha dos materiais necessários ao 

processo de ensino-aprendizagem, incentivando o uso de práticas de ensino 

inovadoras e das tecnologias; 

k) Orientar, acompanhar, monitorar e avaliar os processos de ensino e 

aprendizagem, tendo especial atenção aos resultados do desempenho 

dos/as estudantes, propondo intervenções quando necessárias; 

l) Planejar e assegurar a realização das formações continuadas da equipe 

docente; 

m) Planejar e realizar as reuniões pedagógicas; 

 

Reunião Pedagógica 
O/A Coordenador/a Pedagógico/a, ao planejar encontros com professores/as, deve ter clareza 

dos objetivos desse momento, sendo fundamental que tenha um caráter formativo, visto que a 

temática prioritária é a gestão de sala de aula. Assim precisa providenciar todos os materiais e 

instrumentos que subsidiarão as discussões, para assegurar a qualidade da gestão desse 

espaço pedagógico. 

O que não deve faltar na reunião: 

 Clareza e objetividade; 

 Garantia do “tempo de escuta” - momento de ouvir os/as docentes sobre suas 

limitações/dificuldades ou sugestões, assegurando atenção e respeito às ideias dos/as 

participantes;  

 Valorização das necessidades de aprendizagem dos/as estudantes; 

 Orientações ou possíveis estratégias para superar o detectado no acompanhamento das 

práticas escolares;  

 Definição de prioridades para o trabalho pedagógico; 

 Encaminhamentos, inclusive com propostas de estudos sobre conteúdos e didáticas 

específicas; 

Reunião Pedagógica
O/A Coordenador/a Pedagógico/a, ao planejar encontros com professores/as, deve ter clareza 
dos objetivos desse momento, sendo fundamental que tenha um caráter formativo, visto que 
a temática prioritária é a gestão de sala de aula. Assim precisa providenciar todos os materiais 
e instrumentos que subsidiarão as discussões, para assegurar a qualidade da gestão desse 
espaço pedagógico. 

O que não deve faltar na reunião:
• Clareza e objetividade;
• Garantia do “tempo de escuta” - momento de ouvir os/as docentes sobre suas limitações/

dificuldades ou sugestões, assegurando atenção e respeito às ideias dos/as participantes; 
• Valorização das necessidades de aprendizagem dos/as estudantes;
• Orientações ou possíveis estratégias para superar o detectado no acompanhamento das 

práticas escolares; 
• Definição de prioridades para o trabalho pedagógico;
• Encaminhamentos, inclusive com propostas de estudos sobre conteúdos e didáticas 

específicas;
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Quando não houver a presença do/a coordenador/a pedagógico/a na 

escola, recomenda-se que, a Secretaria Municipal de Educação garanta uma 

equipe de trabalho itinerante que realize periodicamente o acompanhamento 

pedagógico das escolas, utilizando metodologias que orientem os/as 

professores/as a realizarem suas atividades de forma alinhada aos objetivos e 

metas estabelecidas.  

 

2.1.3 Papel do/a Professor/a 

O/A papel do/a professor/a constitui-se, basicamente, em ajudar o/a 

estudante na aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, hábitos, 

atitudes, valores, ideias ou qualquer tipo de aprendizagem ainda não desenvolvida 

(Lück, 2003) e julgada necessária para a sua formação humana, técnica e política. 

Assim, compete ao/à professor/a, no exercício de sua prática profissional: 

a) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

b) Ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação da aprendizagem e ao desenvolvimento profissional; 

c) Participar da elaboração e execução da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

d) Elaborar e executar seu planejamento, considerando as necessidades 

dos/as estudantes, as naturezas dos conteúdos e as estratégias de ensino 

mais adequadas à aprendizagem; 

e) Responsabilizar-se pela condução das atividades em sala de aula, 

mantendo o equilíbrio do ambiente pedagógico; 

f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

g) Manter atualizado os registros nos diários de classe e/ou diário eletrônico; 

h) Promover a recuperação paralela dos/as estudantes que não atingiram as 

capacidades pertinentes a cada etapa ou ciclo na época determinada. 

i) Participar das reuniões pedagógicas e demais momentos formativos, 

colaborando, dentro do possível, com sua experiência e conhecimentos 

adquiridos, para a melhoria de sua prática pedagógica e dos/as demais 

colegas. 
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Recuperação paralela - vide Caderno de Avaliação da Aprendizagem 

 

 
2.1.4 O Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 

 

 

 

 

 

O PPP ou Proposta Pedagógica é um instrumento orientador, que toda 

instituição de ensino tem a responsabilidade de elaborar e executar, conforme Art. 

12, da Lei 9.394/ 96. Ele deve estabelecer as intenções e estratégias para o 

processo pedagógico a ser desenvolvido na escola. É uma ação pedagógica e 

política, que envolve todos os membros do corpo escolar. 

Nesse sentido, como ação pedagógica deve partir de um objetivo geral e 

de um conjunto de objetivos específicos que visam alcançar metas, sobretudo, que 

venham elevar o desempenho escolar dos/as estudantes em determinada área de 

conhecimento, causando mudanças conceituais e comportamentais nestes, e 

cumprindo com a função social da escola. 

Tal processo deve envolver o Projeto Político-Pedagógico da escola, 

documento maior que assegura à comunidade escolar a autonomia pedagógica no 

desenvolvimento das ações do cotidiano escolar e seus objetivos para alcance a 

curto, médio e longo prazo.  

Dentre as dimensões da gestão escolar, a dimensão pedagógica é a que 

melhor encaminha as ações diretamente relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem e envolve uma variedade de reflexões e tomada de decisões que 

orientam o Projeto que a escola necessariamente precisa desenvolver.  

Assim, o Projeto Político Pedagógico, como define Libâneo (2008), 
"Consolida-se num documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do 
processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese 
das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e 
expectativas da comunidade escolar”. 
 

Vale ressaltar que nenhum outro projeto pode ser desenvolvido com o 

objetivo de obter resultados amplamente associados ao sucesso escolar, que não 

Não há vento favorável para 
aquele que não sabe para 
onde quer ir... 

saiba
mais

Não há vento favorável para
aquele que não sabe para 
onde quer ir...
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estejam interligados ao projeto maior da instituição proponente. É o PPP da escola 

que confere consistência, amplitude e sentido às práticas pedagógicas, porque é 

através dele que se congregam as energias, se traçam perspectivas e se organiza 

o processo de trabalho na escola (OLIVEIRA, 2005). 

O termo Projeto Político Pedagógico compreende três categorias 

conceituais que se completam, intimamente relacionadas e em constante 

interlocução para compor um só sentido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1 Elaborando o Projeto Político Pedagógico  

A elaboração do Projeto Político Pedagógico deve partir da concepção 

de educação que se constituirá como referencial teórico para todos os tópicos do 

documento, norteando os procedimentos, os processos, as atividades, a 

organização administrativa, pedagógica e curricular e a rotina que envolve tempo e 

espaços do ambiente escolar. 

Não devemos perder de vista a concepção emanada da LDB 9.394/96: 

 

 

 

 

 

TÍTULO I 
Da Educação 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 

 

Permite lançar para adiante; rumo, direção, opção, 
caráter intencional da ação. 

 
Educar é um ato político. A formação do sujeito ético-
histórico, do/a cidadão/ã que tenha condições de fazer sua 
inserção comprometida na sociedade são premissas da 
educação emancipatória, necessária para o ser humano sair da 
mediocridade. 

Presente no próprio saber-fazer do processo ensino-
aprendizagem; a construção e sistematização do conhecimento 
e dos saberes se viabilizam através da ação pedagógica, da 
gestão, da organização do processo de trabalho, da prática 
docente, das ações coletivas e do envolvimento da comunidade 
com os espaços pedagógicos.  
 

PROJETO 

POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

PROJETO
POLÍTICO
PEDAGÓGICO

Permite lançar para adiante; rumo, direção, opção, caráter intencional da ação.

Educar é um ato político. A formação do sujeito ético-histórico, do/a 
cidadão/ã que tenha condições de fazer sua inserção comprometida na 
sociedade são premissas da educação emancipatória, necessária para o ser 
humano sair da mediocridade.

Presente no próprio saber-fazer do processo ensino-aprendizagem; a 
construção e sistematização do conhecimento e dos saberes se viabilizam 
através da ação pedagógica, da gestão, da organização do processo de 
trabalho, da prática docente, das ações coletivas e do envolvimento da 
comunidade com os espaços pedagógicos. 

TÍTULO I
Da Educação
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
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Para a elaboração do PPP, a escola deve seguir alguns princípios 

norteadores, como descreve OLIVEIRA (2005): 
Autoridade: está centrada na competência profissional e não na pessoa; 
é necessária para assegurar o atendimento aos objetivos e metas 
buscados pela instituição; 
Qualidade: é definida pelos usos e valores sociais atribuídos a ela; em 
educação, a qualidade garante a formação do indivíduo enquanto cidadão, 
sujeito da práxis social; 
Participação: é preciso que haja ação coletiva para discussão e reflexão 
envolvendo todos na análise dos problemas escolares; 
Autonomia: essa ideia é inseparável da ideia de democracia e cidadania 
e se visualiza na gestão da escola, nos seus aspectos organizacionais e 
na dimensão ético-profissional;  
Democracia: prevista pela LDB (art. 3º) deve ser a perspectiva principal 
de uma escola, seu ponto de partida e o de chegada em todo o processo 
educativo; 
Igualdade: possibilita a consciência para promoção de ação 
transformadora, capaz de minimizar a ocorrência de situações 
discriminatórias. 

Para o trabalho de elaboração da proposta pedagógica, a escola deve 

reunir seu grupo de trabalho composto por representantes das diversas etapas  e 

segmentos (administrativos e docentes) e fazer algumas indagações que serão 

norteadoras da estrutura do documento: 

 

 

 

 

 

 

   O Projeto Político Pedagógico da escola também expressa a cultura da 

escola e ao mesmo tempo contribui para transformá-la.  

Segundo Veiga (1995), a possibilidade de construção do PPP 
[...] passa pela autonomia da escola de sua capacidade de delinear sua 
própria identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço público, 
lugar de debate, de diálogo, fundado na reflexão coletiva. [...] é preciso 
entender que o PPP da escola dará indicações necessárias à organização 
do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica da 
sala de aula. 

 

Este projeto maior da escola deve ser construído pensando em todas as 

dimensões para que ele seja um plano global da instituição e aponte caminhos 

para a construção de sua identidade.  

 Como entendemos a estrutura pedagógica da escola? 
 Qual é o perfil da gestão que praticamos? 
 O que consideramos que deve mudar? 
 Qual tipo de avaliação praticamos?  
 Quais aprendizagens conseguimos promover para  

o/a estudante, o/a professor/a, a comunidade? 
 Como nos relacionamos? 
 Qual é a estrutura que queremos? 
 

 
 
 
 
 

• Como entendemos a estrutura pedagógica da escola?
• Qual é o perfil da gestão que praticamos?
• O que consideramos que deve mudar?
• Qual tipo de avaliação praticamos? 
• Quais aprendizagens conseguimos promover para  o/a 

estudante, o/a professor/a, a comunidade?
• Como nos relacionamos?
• Qual é a estrutura que queremos?

para
refletir
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Nessa perspectiva, para VEIGA (2001) a concepção de um projeto 

pedagógico deve apresentar características tais como:  
a) ser processo participativo de decisões; 
b) preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho 
pedagógico que desvele os conflitos e as contradições;  
c) explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade 
entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no 
projeto comum e coletivo;  
d) conter opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer 
do trabalho educativo voltado para uma realidade especifica;  
e) explicitar o compromisso com a formação do cidadão.  

 
Assim, é fundamental que a gestão escolar, com todos os seus 

membros, assegurem que a elaboração do PPP, tenha nascido das necessidades 

e possibilidades reais, prevendo as condições de execução e avaliação, 

constituindo uma ação articulada e processo de construção contínua. 

 

Algumas providências importantes para a elaboração do PPP 

O primeiro passo para a elaboração do PPP é a organização. Para tanto 

é fundamental: 

1. Estabelecer um cronograma geral; 

2. Definir a equipe de elaboração com distribuição de papéis e atividades; 

3. Agendar reuniões para discussão de cada etapa; 

4. Realizar encontros com a comunidade (professores/as, funcionários/as, pais, 

estudantes e colaboradores/as) escolar para diagnosticar (possibilidades e 

fraquezas da escola), definir qual escola se quer ter e discutir sobre quais 

estratégias serão utilizadas para  realizar o que se quer;  

5. Registrar em ata cada encontro;  

6. Avaliar constantemente o trabalho e os resultados;  

7. Sistematizar o documento final com a proposta pedagógica e política da escola;  

8. Analisar o texto do documento em plenária. 

 

Sugestão para estrutura do PPP 

1. Capa: folha de rosto: dados que identificam a instituição; 

2. Sumário: organização dos tópicos, capítulos e páginas correspondentes; 
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3. Introdução: apresentação do Projeto, comentários sucintos sobre os objetivos 

de sua elaboração, circunstâncias em que foi elaborado, ideias centrais, 

relevância etc.; 

4. Diagnóstico: contexto da escola 

É fundamental ter clareza do histórico da escola, havendo necessidade 

de realizar um levantamento de todos os aspectos que envolve suas características 

físicas, sociais e culturais, considerando as especificidades da comunidade a qual 

atende. 

 

SAIBA MAIS: 
http://www.antigomoodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=14365&chapterid=11249 

O projeto político-pedagógico e a gestão democrática. 

https://youtu.be/quQqZVR8v_g 

O Projeto Político-Pedagógico 

A Base e os Pilares do PPP 

https://youtu.be/cYL80sMsd3w 

 

5. Objetivos, fins, missão da escola:  

A partir do diagnóstico, a equipe de elaboração deve refletir sobre a 

razão de ser do seu trabalho, eleger as prioridades, definir os objetivos, as metas e 

as estratégias, considerando as necessidades e expectativas de toda comunidade 

escolar; 

6. Concepção de Educação:  

Para toda ação ou projeto educativo é mister, a definição das 

concepções, conceitos e princípios, os quais nortearão o trabalho da escola, 

considerando o que a comunidade escolar entende sobre educação, da função da 

escola, da concepção de aprendizagem, de ensino e de avaliação, além da 

formação que se pretende assegurar aos/as estudantes; 

7. Estrutura Administrativa: 

Após a definição dos propósitos e concepções que nortearão o trabalho 

educativo, a equipe de elaboração do PPP, deve identificar as necessidades 

quanto a estrutura administrativa e tomar as decisões e instrumentais necessários 

à realização das estratégias e alcance das metas, elegendo assim, o quadro 

saiba
mais
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funcional (cargos, funções e atribuições, quantidades, qualificação, etc.) e os 

recursos materiais, além dos instrumentos e processos necessários à gestão 

escolar (estatuto, regimento, órgãos colegiados, funcionamento dos setores, perfil 

de atendimento à comunidade (estudantes, docentes, etc..), o fluxo dos processos 

e gerenciamento de recursos materiais e financeiros; 

  

8. Estrutura Didático-Pedagógica: 

Trata-se das decisões sobre a organização da escola, a otimização no 

uso do tempo e dos espações existentes, a estrutura de atendimento dos/as 

estudantes, enturmação, organização em séries ou ciclos, períodos e turnos de 

funcionamento, existência de classes de aceleração, sistemática de avaliação, 

condições de atendimento à diversidade e às modalidades. Além, e com prioridade 

a estrutura da sua proposta de ensino, compreendendo: 

a. o currículo: definição da concepção de currículo a ser desenvolvido 

na escola, sua proposição pedagógica (objetivos gerais e específicos) com os 

parâmetros, critérios e formas de avaliação da aprendizagem. 

b. avaliação: concepção de avaliação, formas, periodicidade, sistema 

de conceituação dos resultados dos/as alunos/as, avaliação diagnóstica, 

processual, quantitativa, qualitativa e avaliação institucional. 

 

9. Formação dos/as Profissionais da Educação:  

Toda instituição escolar precisa elaborar, executar e acompanhar o 

Plano de Formação de Professores/as e demais servidores da escola.  

 

10. Relacionamento com a comunidade:  

As situações de enfrentamento das questões sociais externas e internas, 

o fortalecimento das ações e projetos comunitários (sociais, culturais e esportivos, 

etc), precisam fazer parte do projeto de trabalho da escola. 

 

11. Plano de Ação: 

 Detalhamento das metas em ações; é preciso assinalar para cada ação 

o período de realização, o/a responsável, o resultado esperado, o indicador para 
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medir a ação, uma estimativa de custo (aberto em custos correntes e de capital) e 

quem financia. 

 
 Elaboração do PPP – acesse: https://gestaoescolar.org.br/conteudo/559/como-
fazer-o-ppp-da-escola 
O que deve ser evitado nos processos de elaboração e execução do PPP –
acesse:http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-

avaliacao/planejamento/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml?page=2 
 

2.1.4.2 Aspectos Operacionais do Projeto Político Pedagógico 

 

No cotidiano escolar alguns aspectos operacionais como Plano de 

Ensino, Plano de Aula e o Plano de Intervenção Pedagógica, que estão presentes 

no Projeto Político Pedagógico, merecem destaque para garantir a real efetividade 

e coerência de ações em sua prática, porque é através deles que se congregam as 

energias, que são traçadas perspectivas e organizado o processo de trabalho na 

escola.  

 

http://pt.slideshare.net/afavaliacao/plano-de-ensino-como-elaborar 

Plano de Ensino 

Organiza o conjunto das experiências de sala de aula e extraclasse a serem promovidas 

sob a orientação do/a professor, em um ano letivo, pautado no Projeto Político 

Pedagógico e na organização curricular seguida pela escola, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais, definidas para o nível de ensino em estudo. 

Em virtude disso, sua implementação deve ser realizada pelo/a professor/a, mas sua 

elaboração deve envolver o/a diretor/a da escola, a coordenação/ supervisão pedagógica. 

 

Plano de Aula 

É um guia de trabalho que organiza o tempo e as atividades a serem promovidas com 

os/as alunos/as em um dia letivo, de modo que desenvolvam os conhecimentos, as 

habilidades e atitudes propostas para esse segmento educativo, portanto, é a 

sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que 

o/a professor/a e o/a aluno/a interagem, numa dinâmica de ensino e aprendizagem.  

 

saiba
mais

saiba
mais



32

 
 

Plano de Intervenção Pedagógica 

Deve estar centrado no desempenho escolar dos estudantes, tendo como base de análise 

os indicadores educacionais internos(local) e externos(nacional), Identificadas as 

dificuldades a equipe pedagógica planeja ações estratégicas, com objetivos bem 

definidos, fortalecendo a integração e fomentando o protagonismo de educandos/as e 

educadores/as.  

 

A importância da gestão de resultados 

O/A gestor/a escolar deve ter a preocupação em informar a comunidade 

escolar sobre os indicadores de rendimento de sua escola produzidos por 

avaliações externas, como o SAEB, PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL, IDEB e 

ENEM, discutindo o significado desses indicadores, de modo a identificar áreas 

para a melhoria da qualidade educacional. 

A partir das análises dos resultados, a escola precisa criar situações 

diferenciadas para atender a esses/as estudantes com dificuldades de 

aprendizagem. É preciso verificar os níveis de ensino que a escola oferece para 

que possam ser realizadas as intervenções precisas. Diagnosticada a situação de 

alunos/as que ainda não avançaram na consolidação das capacidades de leitura, 

escrita e cálculo, faz-se necessário intervir pedagogicamente, a fim de resolver os 

problemas de aprendizagem destes/as estudantes.  

Nesta perspectiva, o papel do/a gestor/a é divulgar para a comunidade 

escolar os resultados das avaliações internas e externas e planejar com sua equipe 

alternativa de ações de intervenção pedagógica para melhorar o desempenho 

dos/as estudantes e, consequentemente, a qualidade do ensino na escola, 

compartilhando e pactuando as metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação/Semed com toda a comunidade escolar, envolvendo a todos no desafio 

e compromisso em atingi-las. 

 
SAIBA MAIS:     Vide Caderno de Avaliação da Aprendizagem deste KIT, Capitulo 7: 

AVALIAÇÃO COM FOCO NA GESTÃO DE RESULTADOS 

 

 

 

Por melhores que sejam os 
processos de gestão escolar, 
pouco valor terão, caso não 
produzam resultados efetivos 
de melhoria da aprendizagem. 
dos alunos. 

 

saiba
mais

Por melhores que sejam os processos de gestão 
escolar, pouco valor terão, caso não produzam 
resultados efetivos de melhoria da aprendizagem
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2.1.5 A Biblioteca Escolar  

As Bibliotecas Escolares da Rede Pública de Ensino percebem o/a 

estudante como uma totalidade humana em formação, tentando recuperar a escola 

como espaço sociocultural; propõem uma nova postura na relação com o 

conhecimento, tendo em vista o desenvolvimento de nova cultura escolar, através 

das possibilidades educativas da biblioteca. 

A Biblioteca, nessa perspectiva, é um local onde se possibilita o acesso 

à informação mediante o uso de diversas fontes registradas em múltiplas 

linguagens, pois centraliza informação, pesquisa, lazer e atividades culturais, 

permitindo a disseminação e produção do saber. 

Nesse contexto, cabe ressaltar a importância da manutenção e 

implantação desses espaços, ratificada pela Lei 12.244/10, que determina no seu 

Parágrafo único:  
Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título 
para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino 
determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como 
divulgar orientações de guarda, preservação, organização e 
funcionamento das bibliotecas escolares. 

 
Ela deve estar integrada ao projeto político pedagógico da escola, com a 

participação do bibliotecário e auxiliares de biblioteca nas reuniões pedagógicas. A 

biblioteca escolar é o espaço para a formação do hábito de leitura, sendo também 

responsável pela formação do indivíduo, influenciando-o a analisar, criticamente a 

sociedade. Para isso, é preciso trabalhar atividades de incentivo à leitura. 

A biblioteca escolar é um local privilegiado para o desenvolvimento 

dos/as estudantes na formação leitora e nas competências no âmbito da 

informação e da investigação. Esse espaço não se restringe somente ao corpo 

discente da escola, mas à toda a comunidade escolar.  

Para que o uso da biblioteca seja exercido de forma dinâmica na vida 

escolar, tornando-se um verdadeiro ambiente de leitura, estudo, pesquisa e lazer, 

alguns elementos são essenciais: o usuário, o acervo, os recursos humanos, a 

organização e as atividades.  

 

 O usuário é o principal determinante de sua existência. Para ele se voltam a 

organização do acervo e dos serviços e a definição das características do 

local e dos equipamentos.  
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 O acervo deve ser adequado ao tipo e ao nível do estudante-leitor. Alguns 

fatores merecem ser destacados: sugestões dos/as leitores/as, obras mais 

procuradas, idade dos usuários etc.  

 

 Os recursos humanos, tendo o/a professor/a como agente do processo 

ensino-aprendizagem e principal desencadeador/a das ações desenvolvidas 

na escola, que atua diretamente na formação e utilização do acervo, na 

formação do hábito de pesquisa e análise crítica, selecionando 

criteriosamente o material e as atividades para que a Biblioteca Escolar faça 

parte do dia-a-dia do/a aluno/a. O/A bibliotecário/a é o elemento de ligação 

entre a sala de aula e a biblioteca. O sucesso da biblioteca na escola vai 

estar ligado ao pessoal que nela atua. 

 

 A organização da Biblioteca Escolar acompanha a da escola. Poder-se-á, 

nesse âmbito, destacar facilidade de organização e localização do acervo 

através de meios de busca e de pesquisa como catálogos, fichários, fichas 

de leitura, indicações nas estantes, quadros-de-avisos, varal e outros meios 

que se fazem necessários.  

 

 As atividades: o/a professor/a e o/a bibliotecário/a podem juntos/as, 

planejar as atividades que vão se desenvolver com os/as alunos/as para 

disseminar a informação atualizada, útil, adequada e oportuna. 

 
Segundo o Manifesto da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) (2000 p.8) os objetivos da biblioteca 

escolar são: 
 Apoiar a todos os estudantes na aprendizagem e prática de 

habilidades para a avaliação e uso da informação, independente da 

forma, do formato ou mídia, incluindo com sensibilidade aos modos 

de comunicação dentro da comunidade;  

 Favorecer o acesso a recursos locais, regionais, nacionais e globais e 

a oportunidade para que os estudantes exponham diferentes idéias, 

opiniões e experiências; 

 Organizar atividades que estimulem a sensibilidade e a consciência 

cultural e social;  

 Trabalhar com estudantes, professores, administradores e pais para 

realizar a missão da escola;  
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 Proclamar a idéia de que a liberdade de expressão e o acesso à 

informação são essenciais à efetiva e responsável cidadania e 

participação na democracia; 

 Promover a leitura, recursos e serviços da Biblioteca a toda a 

comunidade escolar e à comunidade externa.  

 

 

O Livro Didático é um recurso importante na prática pedagógica por ser 

um suporte teórico e prático para o/a aluno/a, instrumento de apoio para o/a 

professor/a e por constituir uma organização possível dos conteúdos a serem 

ensinados.  

 

OBJETIVOS E ALCANCE DO PROGRAMA DO LIVRO 
 

Com o modelo de gestão democrática, os programas do livro pretendem 

atingir objetivos bem definidos, como estabelece o Art 2º decreto nº 7.084, de 27 de 

janeiro de 2010 (Lei do Programa Biblioteca na Escola e Lei do Programa Livro 

Didático): 
I. Melhoria do processo de ensino aprendizagem nas escolas públicas, 

com a consequente melhoria da qualidade da educação; 

II. Garantia de padrão de qualidade do material de apoio à prática 

educativa utilizado nas escolas públicas; 

III. Democratização do acesso às fontes de informação e cultura; 

IV. Fomento à leitura e o estímulo à atitude investigativa dos/as 

alunos/as; 

V. Apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do/a 

professor/a. 

 

É IMPORTANTE ESCLARECER QUE OS PROGRAMAS DO LIVRO POSSUEM 
AS SEGUINTES DIRETRIZES: 

I. Respeito, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas: 

II. Respeito às diversidades sociais, culturais e regionais; 

III. Respeito à autonomia pedagógica dos estabelecimentos de ensino; 

IV. Respeito à liberdade e o apreço à tolerância; 

V. Garantia de isonomia, transparência e publicidade nos processos de 

avaliação, seleção e aquisição de obras. 

(Art 3º DECRETO Nº 7.084, DE 27 DE JANEIRO DE 2010) 

Livro Didático Livro Didático
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2.1.6 Formação Continuada na Escola 

No contexto atual, onde a sociedade está em constante transformação, é 

imprescindível a formação continuada de todos/as os/as profissionais, de modo a 

obter qualificação e adquirir novos conhecimentos. A escola, assim como a 

sociedade, também se transforma, exigindo de seus/suas profissionais uma 

constante formação, pois essa é condição necessária para aquisição de novas 

aprendizagens. É importante considerar que todos os/as profissionais que atuam 

no ambiente escolar são educadores/as, necessitando estar envolvidos/as nesse 

processo, de maneira a melhorar a sua prática, pois  
[...] a mudança na escola só se dará quando o trabalho for coletivo, 
articulado entre todos os atores da comunidade escolar, num exercício 
individual e grupal de trazer as concepções, compartilhá-las, ler as 
divergências e as convergências e, mediante esses confrontos, construir o 
trabalho. (ORSOLON, 2007, p. 21). 

 

A Formação Continuada contribui significativamente para novas tomadas 

de decisões, de posturas, de quebra de paradigmas, de reformulação de conceitos, 

e de reavaliação da prática num constante processo reflexivo, crítico e criativo.  

Também deve ser concebida com uma proposta de mudança, que além de 

qualificar o/a professor/a e demais profissionais da escola, vai contribuir 

efetivamente para a qualidade da aprendizagem dos/das estudantes.  

Segundo Christov (2010, p. 09) a “formação continuada se faz 

necessária pela própria natureza do saber e do fazer humano, como práticas que 

se transformam constantemente. A realidade muda e o saber que construímos 

sobre ela, precisa ser revisto e ampliado sempre”.  

Sendo assim, o/a Coordenador/a Pedagógico/a exerce um papel 

fundamental na formação continuada. O trabalho desenvolvido por ele/a deve 

centrar-se nas ações de reflexão, orientação, intervenção e mediação do processo 

pedagógico, bem como, a articulação da formação docente, com vistas à promoção 

da melhoria do ensino e da aprendizagem. 

 

 

 
 

 

 

É fundamental que durante o processo de planejar a 
formação, executá-la e avaliá-la, levem-se em consideração 
as opiniões dos/as professores/as. Porém, não permitindo 
que percam o foco da proposta, que é a tematização da 
prática docente: o que ensinar? para que ensinar? como 
ensinar? 

É fundamental que durante o processo de planejar 
a formação, executá-la e avaliá-la, levem-se em 
consideração as opiniões  dos/as professores/as. Porém, 
não permitindo que percam o foco da proposta, que é a 
tematização da prática docente: o que ensinar? para que 
ensinar? como ensinar?
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Alguns aspectos são importantes para que aconteça a formação 

continuada de professores/as na escola: 

 

A Organização do Tempo – é fundamental que a coordenação pedagógica, 

juntamente com o/a gestor/a e os/a professores/as definam uma agenda mensal 

permanente, com datas e horários de trabalho coletivo, assegurando o tempo 

necessário para alcance dos objetivos propostos no Plano de Formação. 

Definição na Rotina – o/a coordenador/a pedagógico/a, como principal 

responsável pela formação da equipe docente, deve definir em sua rotina semanal 

ações que priorizem o planejamento e execução das pautas formativas, o 

acompanhamento das atividades, das quais surgirão as temáticas a serem 

estudadas, a seleção de materiais que subsidiarão a formação e a elaboração de 

instrumentos norteadores para a melhoria e ampliação das práticas escolares. 

Instrumentalização Permanente – Com a função de formador/a, o/a coordenador 

pedagógico/a, precisa assegurar a sua própria formação, estudando sobre 

concepções, teorias e metodologias inovadoras, que colaborem com o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos/as professores/as. 

Contrato de Formação – Para que um processo formativo tenha sucesso, é 

fundamental que a equipe pedagógica, crie seu contrato de formação, com 

objetivos claros, estabelecendo relações de respeito e confiança, garantindo o 

direito democrático da escuta, o exercício da elaboração de hipóteses com 

argumentações fundamentadas e, sobretudo, a avaliação permanente, evitando 

falhas na comunicação. 

Elaboração da Pauta Formativa – Para a elaboração das pautas ou sequências 

didáticas de formação é preciso definir objetivos claros, que correspondam às 

necessidades dos/as professores/as e estudantes, com proposições didáticas 

coerentes com o trabalho e os sujeitos envolvidos, bem como as providências dos 

recursos para garantir a execução. 

 

 

 

 
 

Um bom guia para a formação de professores/as é o Projeto Político 
Pedagógico, pois ele revela toda a realidade da escola, sua missão e 
objetivos e o perfil da sua comunidade. Com base nele, e no diagnóstico 
periódico das necessidades de aprendizagem de alunos/as e 
professores/as, é possível definir um projeto específico para a formação 
continuada. 

Um bom guia para a formação de professores/as é o Projeto Político Pedagógico, 
pois ele revela toda a realidade da escola, sua missão e objetivos e o perfil da 
sua comunidade. Com base nele, e no diagnóstico periódico das necessidades 
de aprendizagem de alunos/as e professores/as, é possível definir um projeto 
específico para a formação continuada.

dicasúteis
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2.2 Dimensão Administrativa 

 

A autonomia administrativa cria várias possibilidades, como a 

constituição dos conselhos escolares, a atualização e emissão da documentação e 

escrituração escolar e a construção, aprovação e efetivação do plano de gestão 

que envolve os serviços com pessoal, comunicação, materiais e equipamentos. 

Nessa dimensão, cabe à escola organizar a rotina de trabalho técnico-

administrativo, como uma prática aliada às ações propostas no PPP da escola, 

superando a velha prática que separa o pedagógico do administrativo.  

As atividades desenvolvidas pela gestão administrativa representam 

indispensável apoio ao trabalho docente, visando melhores condições físicas e 

materiais na execução das ações pedagógicas. Por meio de um trabalho coletivo, a 

gestão administrativa passa a ser vista como uma organização viva que atua 

empregando recursos disponíveis, cujas diretrizes são fundamentadas pelo 

Regimento Escolar. Outros aspectos da dimensão administrativa estão presentes 

na rotina organizacional da escola e são importantes meios de gestão em busca 

dos fins propostos no PPP. Essas rotinas no campo da gestão administrativa 

representam meios “adequados e suficientes para assegurar aos alunos, aos 

serviços administrativos e pedagógicos e aos professores todas as condições para 

desenvolvimento do trabalho e garantir qualidade de ensino” (Libâneo, 2008). 

Esses outros aspectos serão a seguir detalhados. 
 

2.2.1 Regimento Escolar          

 
O Regimento Escolar é instrumento indispensável para o funcionamento 

de qualquer instituição de ensino. É um documento legal, que expressa um 

conjunto de normas e regras e regula as atividades desenvolvidas por cada 

segmento da comunidade escolar e legalizadas pelo Conselho Municipal de 

Educação. 

O Regimento tem como finalidade a organização curricular, 

administrativa e pedagógica da unidade de ensino. O referido documento deve 

sintetizar o Regime Escolar, os Planos de Estudos, os Planos de Trabalho do 

Professor, o Plano Integrado da Escola – PIE, a Proposta Político-Pedagógica, o 

Regime de Matrícula, a Metodologia de Ensino, Ano Letivo, Calendário Escolar e a 

Metodologia de Avaliação, garantindo, assim, à gestão da escola, o fortalecimento 
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 Primeira Etapa do Censo Escolar 
 

da autonomia pedagógica, a valorização da comunidade escolar e 

consequentemente a qualidade do ensino ofertado. 

É imprescindível a socialização do Regimento com toda a comunidade 

escolar, para que conheçam seus direitos e deveres, com vistas a possibilitar que 

todos os segmentos da escola cumpram todas as normas e regras que 

regulamentam as atividades escolares. 

 

 

 

 

 
2.2.2 Censo Escolar  
 
Portaria Ministerial nº 286 de 07 de julho/2007 
 
 

O Censo Escolar é um levantamento de informações 

estatístico-educacionais de âmbito nacional que abrange a 

Educação Básica, em todos os níveis – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio – e modalidades – Educação Especial e Educação de Jovens e 

Adultos. 

A data de referência para início do levantamento do Censo Escolar é 

definida pela Portaria Ministerial nº 264/2007, sendo a última quarta-feira do mês 

de maio. 

Em 2017, o Censo Escolar será realizado em duas etapas por todas as 

escolas públicas e privadas, através do SISTEMA EDUCACENSO. 

 
 
 

 Ocorre o levantamento de dados  

 

 Ocorre a atualização do cadastro da escola, matrícula inicial, turmas e 
docentes.  

 Na segunda etapa, a escola faz o levantamento dos seus resultados finais e 

atualiza o Módulo Situação do Aluno, devendo informar:  

 Rendimento – Aprovação e Reprovação; 

Segunda Etapa do Censo Escolar 

Realizar reunião no início do ano letivo para apresentar ou 

resgatar direitos e deveres de cada membro da escola. Realizar reunião no início do ano letivo para apresentar ou resgatar direitos e 
deveres de cada membro da escola.

dicasúteis

O que é?

Segunda etapa do Censo Escolar

Primeira etapa do Censo Escolar
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 Movimento – Abandono, Admitidos após o Censo, Transferidos e 

Falecidos; 

 Concluinte – Do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA. 

 

Esta etapa do Censo Escolar é levantada após o encerramento do ano 

letivo nos meses de fevereiro e março do ano subsequente, cujo resultado servirá 

como base para o cálculo do Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB, de grande repercussão nacional, tanto para escolas e/ou municípios que 

obtiveram um bom desempenho, como para os que tiveram baixo desempenho. 

 

Os dados apurados anualmente pelo Censo Escolar 

servem de base para a determinação dos coeficientes 

que serão parâmetros para a distribuição dos recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, Livro Didático; Alimentação Escolar; 

Recurso Financeiro Direto para Escola; Transporte Escolar; e outros programas e 

projetos das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. 

 

2.2.2.1 Responsabilidades dos/as Gestores/as na realização do Censo Escolar 

 

 Responder ao Censo Escolar da Educação Básica, através do Sistema 

Educacenso, responsabilizando-se pela exatidão, qualidade, veracidade e 

fidedignidade das informações prestadas pela escola em todas as etapas do 

processo censitário, englobando alunos/as, turmas escolas e docentes;  

 Acompanhar, controlar e monitorar o trabalho do/a Secretário/a Escolar, no 

processo de digitação e informações prestadas ao Censo Escolar da Educação 

Básica; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e os prazos estabelecidos; 

 Atender a Superintendência de Estatística na análise e verificação de possíveis 

erros/impropriedades, fazendo as devidas correções no prazo estabelecido; 

 Estar ciente de que: omitir, alterar, inserir dados falsos, ou modificá-los em 

documento público com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade é crime tipificado no Código Penal; 

Qual sua 
finalidade?
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 Manter os diários de classe, pastas e arquivos organizados e atualizados no 

que se refere à vida escolar dos/as alunos/as; 

 Guardar sigilo absoluto sobre os dados individualizados de alunos/as e 

docentes. 

 
 Acompanhamento da FREQUÊNCIA ESCOLAR 
Vide:  Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004;  
 Decreto 5.209, de 17 de setembro de 2004; 
Portaria Interministerial MEC/MDS nº 3.789, de 18/11/2004; 

Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007..         
http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12310 
 
 

2.2.3 Fluxo Escolar  

 
      O conceito de fluxo escolar está igualmente relacionado ao acesso, 

permanência e conclusão do processo de escolarização. Existindo para esses 

indicadores, taxas específicas; consiste ainda na movimentação dos/as estudantes 

durante o ano letivo. Esse movimento gera alteração dos dados da matrícula inicial 

e leva à necessidade de organização e análise desses números. É do fluxo escolar 

que extraímos as taxas de aprovação, reprovação, transferência e abandono 
escolar.  

 Para um melhor gerenciamento do fluxo escolar é importante que seja 

elaborado o Movimento Mensal da escola. Neste documento deve constar o 

número de alunos/as matriculados/as (matrícula inicial e final) por turno. O nome, 

matrícula, formação, componente curricular que leciona e carga horária de todos 

os/os professores/os mapeados/os por turno. Consta também o nome dos/as 

professores/as que estão em desvio de função, os/as professores/as licenciados/as 

e cedidos/as, com o nº dos respectivos documentos que regulamentam essas 

situações e pessoal administrativo. 

A análise dessas taxas permite apreender quais são as séries ou anos 

em que as taxas são mais altas e ainda o nível de congestionamento do sistema 

educacional resultante de ingressos tardios, reprovações, evasões e reingresso 

dos estudantes no sistema. 

No entanto, o atraso escolar está associado ao menor desempenho do/a 

estudante e é também dever do/a gestor/a da Escola tomar consciência dos dados 

relativos à aprovação, repetência e evasão, tornando-se necessário ainda 

compartilhar tais informações com a comunidade escolar, em busca de alternativas 

saiba
mais

http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12310
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e estratégias que fomentem a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e que 

garantam a entrada, a permanência e o sucesso escolar dos/as estudantes. 

 

2.2.4 Matrícula  

          
O processo de inscrição dos/as estudantes deve obedecer às normas 

expedidas pela Secretaria Municipal de Educação em consonância com a 

legislação em vigor. 

  A matrícula na escola envolve: 

a) a renovação da matrícula dos/as estudantes já pertencentes à escola - 

rematrícula; 

b)  admissão de novos/as estudantes (transferidos ou iniciantes na escolaridade); 

c)  admissão de estudantes, independente de escolarização anterior, de acordo 

com o que preconiza a legislação vigente. 

 

O ingresso de alunos/as se dará de acordo com as diretrizes da 

mantenedora – Secretaria Municipal de Educação. A matrícula poderá incidir em 

qualquer período do ano letivo, considerando a construção do conhecimento do/a 

estudante, a capacidade física das salas de aula e a legislação vigente 

(Constituição Federal de 1988; a Lei 9.394/96; a Resolução nº 02/2011 do 

Conselho Estadual de Educação-CEE e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 09 anos - Resolução Nº 7/2010). 

A ausência de documentação no ato da matrícula não impede a 

realização da mesma. Contudo, o responsável pelo/a estudante se comprometerá a 

entregar os documentos posteriormente, para efetivação da matrícula, compor o 

dossiê do/a estudante e regularização da vida escolar. 

Ressaltamos ainda que a renovação da matrícula na escola é feita 

conforme as diretrizes da SEMED. 

 
2.2.5 Calendário Escolar 
      

O Calendário Escolar deve ser elaborado anualmente, com a finalidade 

precípua de fixar o início e o término do ano letivo, assim como recesso, férias, 

feriados e comemorações cívicas, de acordo com as eventualidades. 

O Ano Letivo e o Calendário Escolar devem ser organizados de acordo 

com a legislação vigente com a orientação da Mantenedora/Secretaria Municipal de 
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Educação – SEMED, depois deverá ser submetido à apreciação da SEMED que 

procederá a análise e, posterior homologação do referido documento. 

É através do Calendário Escolar que a escola vivencia a rotina escolar, 

visto que nele estão organizados todos os eventos que ocorrerão ao longo do ano 

letivo. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação deverá elaborar o 

Calendário Escolar Referência para nortear os das escolas da Rede Municipal.  

Com base no Calendário Referência da Rede Municipal, a gestão 

escolar, juntamente com a equipe pedagógica, deverá construir o Calendário 

próprio da escola que contemple, além das atividades previstas no Calendário 

Anual da Rede, as atividades planejadas para a escola como: avaliações, formação 

continuada, planejamento, projetos pedagógicos, feiras de ciência, conselhos de 

classe, colegiado escolar, reunião de pais e mestres, entre outras. É importante 

atentar para a flexibilização do calendário e as especificidades de cada contexto 

escolar dos municípios.  

 
2.2.6 Documentação Escolar e Arquivamento  

 
ORIENTAÇÕES: 

A - Organização do arquivo: o arquivo é um conjunto de documentos que 

comprovam os dados e fatos relativos à vida escolar do/a aluno/a e do 

estabelecimento de ensino. O arquivo é composto por dossiês dos/as alunos, 

professores/as e demais funcionários/as, além de documentos diversos, tais como: 

B - Controle de frequência de funcionários/as: tem como objetivo controlar a 

frequência dos/as professores/as e demais funcionários/as, assim como a 

verificação dos dias letivos cumpridos pelo estabelecimento. No livro de ponto 

deverá ser lavrado o termo da abertura com data e assinatura do/a gestor/a do 

estabelecimento de ensino. Todas as páginas deverão ser numeradas. Nas demais 

folhas, deverão constar o nome da escola, a data, a assinatura dos/as 

professores/as e demais funcionários/as com horário de entrada e saída. No 

espaço destinado às observações, serão registradas as faltas abonadas ou não, o 

início e o término de licenças. 

C - Livro de registro de diplomas e certificados: utilizado para o registro e 

controle do número dos diplomas e certificados expedidos e fornecimento de dados 

precisos sobre a expedição de segunda via em consequência do extravio do 
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original. As anotações devem ser feitas em livros separados por curso, contendo 

número do registro, data de conclusão e expedição; nome e endereço do 

estabelecimento de ensino, nome dos/as alunos/as, data e local de nascimento, 

filiação e assinatura do/a gestor/a, secretário/a e concludente. A numeração do 

registro obedecerá a uma ordem sequenciada após o término de cada livro. Esse 

livro terá um termo de abertura e encerramento assinado pelo/a gestor/a e 

secretário/a, com folhas numeradas e rubricadas pelo/a gestor/a. Resolução 

228/2002. 

D- Atas de Resultados Finais: usado para registrar, após o encerramento do ano 

letivo, as notas finais obtidas pelo/a aluno/a em cada componente curricular. Para 

cada turma, deverá ser feita uma ata com cópia em que serão lançados os nomes 

dos/as alunos/as em ordem alfabética. O cabeçalho deverá ser preenchido em 

todas as folhas utilizadas, mesmo quando se tratar de continuação de turma. 

Depois de registrado o último nome, o espaço em branco será inutilizado com traço 

em diagonal. As atas de resultados finais deverão conter os dados de identificação 

da escola, número da resolução de reconhecimento dos cursos, endereço, curso, 

série, ano letivo, situação (aprovado, reprovado, evadido, desistente ou 

transferido). As ATAS devem ser obrigatoriamente, datadas e assinadas pelo/a 

gestor/a do estabelecimento de ensino e pelo secretário escolar, preenchidas sem 

rasuras ou emendas. Nas ATAS, os nomes dos/as alunos/as não serão abreviados 

e todos os registros deverão ser feitos com caneta de cor única ou digitados. Após 

o encerramento das atividades escolares, as atas devem ser encaminhadas, 

através de ofício, no prazo previsto e ao setor competente conforme a legislação 

municipal. No entanto, quando não houver legislação municipal específica, devem 

ser enviadas, em até 90 (noventa) dias, à Supervisão de Inspeção Escolar, de 

acordo com o que estabelece o Artigo 5º da Resolução 228/2002, de 17 de outubro 

de 2002. 

 

E - Livro de Termo de Visita: Este livro servirá para o registro de visita de 

inspetor/a, técnicos, autoridades e pessoas da comunidade. Deve conter termo de 

abertura. 

F - Livro de Atas de Incineração de Documentos: Esse livro de atas tem como 

objetivo lavrar os dados de documentos incinerados bem como a data da 
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incineração. Esta ação será feita de acordo com as normas regimentares e 

pareceres nº 903/65 - CNE e 214/67 – CNE, ainda vigentes. 

De acordo com as sugestões contidas nos referidos pareceres, os diários de classe 

podem ser incinerados, se contado o prazo de 10 a 20 anos após registro do 

diploma ou saída do/a aluno/a da escola. 

Os nomes dos/as alunos/as e dados dos documentos a serem incinerados deverão 

ser lavrados no referido livro antes de procedida a incineração. Nessa ata 

constarão as assinaturas do/a gestor/a e do/a secretário/a do estabelecimento, 

assim como a do/a professor/a que foi designado para compor a comissão de 

incineração de documentos. 

G - Diários de Classe: Os diários de classe têm como objetivo registrar e controlar 

a frequência e o aproveitamento dos/as alunos/as bem como, a execução do 

conteúdo programático de cada aula. Podendo ser utilizado também na versão 

eletrônica. 
Os/As funcionários/as que trabalham na secretaria da escola registram nos diários 

de classe o nome do estabelecimento de ensino, do/a professor/a, o componente 

curricular, o ano letivo, a série e/ou ano, o nível, etapa, curso, a habilitação, a 

turma, o turno e relação de alunos/as. 

O/A professor/a se responsabilizará em lançar a frequência, a avaliação, o 

programa desenvolvido, competências e habilidades, aulas previstas, aulas dadas 

e datar. Os diários não deverão conter rasuras, nem escrituração de nomes 

abreviados, este deve ser lançado em ordem alfabética.  

Quanto ao registro de saída do/a aluno/a, deverão ser anotados, à frente do nome, 

os termos desistente, evadido e/ou transferido, conforme for o caso. Havendo 

necessidade de correção quanto à escrituração dos diários de classe, o/a 

professor/a deverá fazer a observação, datando-a e assinando-a em seguida. 

 No final de cada período, o/a funcionário/a da secretaria da escola, encarregado/a 

da transcrição dos dados, lançará as faltas e as notas obtidas na ficha individual 

do/a aluno/a, após conferir a exatidão dos lançamentos feitos no canhoto do diário 

de classe. 

Os diários de classe deverão permanecer na escola e ao final do ano letivo serão 

devidamente arquivados por ano, curso, modalidade, série, nível e etapa.  

H - Dossiê do/a aluno/a: Arquivo em que se encontra todos os documentos 

referentes à vida escolar do/a aluno/a (cópia da certidão de nascimento ou 
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casamento, cópia do RG com CPF, requerimento, quitação com serviço militar, 

ficha de matrícula, ficha individual, histórico escolar, comprovante de residência, 

carteiras de vacina, boletim escolar, bolsa família, outros: 
 I- Ficha de matrícula: Tem por objetivo registrar a matrícula do/a aluno/a e 

renová-la nos anos posteriores, anotando todos os dados necessários à sua 

identificação. Os registros devem ser feitos pelo/a secretário/a escolar ou pelos/as 

auxiliares da secretaria no ato da matrícula ou das renovações posteriores. Em 

nenhuma hipótese deverá ser preenchida por aluno/a ou responsável. O nome do/a 

aluno/a deverá ser transcrito conforme certidão de nascimento / casamento ou RG. 

A ficha de matrícula deverá ser preenchida de acordo com a documentação 

fornecida pelo/a responsável ou pelo/a aluno/a, uma vez que funciona como 

contrato entre esses e a escola. Os documentos necessários para a matrícula são 

os seguintes: 
a) requerimento do interessado; 

b) certidão de nascimento  ou casamento/RG (cópia); 

c) prova de quitação dos serviços: eleitoral e militar (para maiores de 

16 e 18 anos, respectivamente); 

d) histórico escolar ou ficha de transferência, a partir do segundo ano 

do ensino fundamental com carimbo de isenção do órgão do 

competente. 

 

 

 
 

 

 

 Ficha Individual: tem por finalidade registrar a vida escolar do/a aluno/a durante 

o período letivo e controlar avaliações, frequências, recuperações e carga 

horária das disciplinas e atividades curriculares. 

 Boletim Escolar: documento escolar utilizado para o registro das médias, 

conceito ou menções atribuídas ao aluno/a, permitindo aos/às responsáveis e 

ao/à próprio/a aluno/a o controle e acompanhamento do desempenho escolar. 

É proibido legalmente reter os documentos pessoais como: 

certidão ou registro de nascimento ou casamento, carteira de 

identidade, certificado militar, passaporte ETC. cujos dados 

deverão somente ser anotados e conferidos. 

Não deverá ser aceita a matrícula “condicional”, por falta 

de documentos, pois tal condição ou requisito não existe. Deverá 

constar o carimbo da escola na ficha de matrícula. 

É proibido legalmente reter os documentos pessoais como: certidão 
ou registro de nascimento ou casamento, carteira de identidade, 
certificado militar, passaporte ETC. cujos dados deverão somente ser 
anotados e conferidos.
Não deverá ser aceita a matrícula “condicional”, por falta de 
documentos, pois tal condição ou requisito não existe. Deverá constar 
o carimbo da escola na ficha de matrícula.
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 Histórico Escolar: nesse documento será feito o registro da vida escolar do/a 

aluno/a para fins de transferência e conclusão de nível, etapa, série/ano e curso. 

Deve ser expedido em duas vias, onde uma será para o/a aluno/a e outra para o 

arquivo da escola. Esse documento deve conter assinatura do/a gestor/a e do/a 

secretário/a do estabelecimento responsáveis pela autenticidade do documento, 

seguida do carimbo de isenção de autenticidade. 

Nos históricos escolares expedidos no decorrer do ano letivo, serão 

registrados os dados das séries já concluídas pelo/a aluno e, no espaço reservado 

às notas do ano/série em curso, a observação “cursando”.  Nesse caso, o histórico 

será acompanhado de uma ficha individual, com resultados parciais, (dados das 

avaliações realizadas), menções ou notas e frequência em cada atividade, área de 

estudo ou componente curricular até a data de transferência. 

É vetado aos estabelecimentos de Ensino fazer registro de sanções 

disciplinares nos históricos/ transferências. 

Os históricos escolares referentes aos estudos realizados em escolas 

legalmente extintas serão fornecidos conforme a legislação municipal, pelo órgão 

competente.  

 

 

 

 

 

 Certificados 

 

Certificado é título legal concedido aos concluintes do ensino 

fundamental e médio. 

A expedição dos documentos escolares é de exclusiva responsabilidade 

das Instituições de Ensino, respeitadas as normas gerais sobre a matéria, 

conforme legislação própria do sistema municipal de ensino ou como estabelece o 

a Resolução nº 02 de 06 de maio 2011, do Conselho Estadual de Educação do 

Maranhão. 

 
“Toda documentação deve ser guardada em lugar seguro e de fácil acesso 
aos três turnos. Em caso de extravio de documentos escolares por 
incêndios, inundações, roubos etc., o fato deverá ser registrado sob forma 
de ocorrência policial e comunicado imediatamente à Secretaria de 
Educação e ao Conselho Estadual/Municipal de Educação, a fim de que 

Não havendo legislação municipal específica, a 
Secretaria Municipal deve solicitar parecer ao 

Conselho Estadual. 

FICA A DICA #FICA A DICA
Não havendo legislação municipal 
específica, a Secretaria Municipal deve 
solicitar parecer ao Conselho Estadual.
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sejam tomadas as devidas providências”(art. 41 da Resolução 02/2011 – 
CEE). 

 

É de responsabilidade do/a gestor/a escolar a iniciativa, organização e 

encaminhamento do processo sob a orientação e apoio do órgão responsável de 

Inspeção Escolar do Município. 

Somente poderão expedir diplomas e/ou certificados os 

estabelecimentos com cursos reconhecidos, conforme as normas legais do 

Município ou o que estabelece a Resolução Nº 228/2002 – CEE de 17 de outubro 

de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de Informação 
 

As escolas, atualmente, precisam estar centradas em suas informações, 

exigindo de seus/suas gestores/as estratégias eficientes, que facilitem e auxiliem a 

gestão democrática na escola. Para isso, os sistemas de informação são uma 

excelente ferramenta de gestão. Tais ferramentas, permitem aos/às gestores/as 

obter de forma dinâmica e prática as informações necessárias, a fim de nortear as 

tomadas de decisões. Assim, os dados coletados, são processados e 

transformados em informação. Vejamos o exemplo do Diário Eletrônico: 
A escola que possuir a ferramenta do diário eletrônico, terá como 

finalidade possibilitar o preenchimento online dos elementos previstos para o 

acompanhamento acadêmico de turma ministrada pelos/as professores/as como: o 

cadastro do plano de curso da disciplina e seu conteúdo programático e o registro 

das frequências e notas dos/as alunos/as. 

 

Sobre o Ato de Criação e Reconhecimento de Escolas, 
busque informações junto ao setor de Inspeção Escolar, 
Conselho Municipal de Educação, ou 
Resolução n° 191/2010-CEE l9l/2010-CEE. 

Sobre o Ato de Criação e Reconhecimento de Escolas, 
busque informações junto ao setor de Inspeção Escolar, 
Conselho Municipal de Educação, ou Resolução n° 
191/2010-CEE l9l/2010-CEE.
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2.2.7 Gestão de Pessoas 

A Gestão de Pessoas é a aplicação das técnicas e instrumentos de 

gestão com objetivo de alcançar as metas da escola, a partir de pessoas e para 

pessoas.                   

O/A gestor/a da escola é uma liderança formal, que precisa do apoio de 

outras pessoas para realizar suas tarefas. Os bons resultados alcançados pelas 

escolas dependem, em grande parte, de gestores/as dinâmicos/as e 

comprometidos/as com as ações planejadas na escola. Esses/as gestores/as 

precisam apresentar a capacidade de aperfeiçoar processos, compartilhar 

responsabilidades, gerir recursos e motivar pessoas, notadamente aqueles que 

participam diretamente da gestão da escola.  

Neste contexto, entra a função da gestão de pessoas, que segundo 
LUCK (2009), compreende: 

 Promove a gestão de pessoas na escola e a organização de seu 
trabalho coletivo, focalizada na promoção dos objetivos de formação e 
aprendizagem dos alunos. 

 Promove a prática de bom relacionamento interpessoal e comunicação 
entre todas as pessoas da escola, estabelecendo canais de 
comunicação positivos na comunidade escolar. 

O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
ESCOLAS PÚBLICAS/SIAEP, instituído pela portaria Nº 
1417, de 18 de novembro de 2013, do estado do 
Maranhão, tem como objetivos e princípios: 

 O gerenciamento das informações disponibilizadas 
pelas Unidades Escolas, visando o aprimoramento 
das políticas públicas de ensino; 

 O registro, a movimentação, o acompanhamento e o 
controle dos procedimentos relativos às informações 
da gestão escolar; 

 A emissão da documentação escolar oficial e dos 
relatórios de acompanhamento gerencial, dentre 
outros; 

 A segurança que, por meio de senha, permite a 
autorização de acessos aos dados, estabelecendo os 
níveis de acesso às suas informações e registrando o 
código do/a usuário/a, a hora e a data acessado. 

 A responsabilidade dos/as usuários/as pelas 
informações inseridas no sistema sujeitando-se, pelo 
uso indevido, ás sanções administrativas ou penais 
cabíveis, nos termos da Lei nº 6.107/94 e da Lei nº 
9.862/2013. 

O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE ESCOLAS 
PÚBLICAS/SIAEP, instituído pela portaria Nº 1417, de 18 de 
novembro de 2013, do estado do Maranhão, tem como 
objetivos e princípios:
• O gerenciamento das informações disponibilizadas pelas 
Unidades Escolas, visando o aprimoramento das políticas 
públicas de ensino;
• O registro, a movimentação, o acompanhamento e o 
controle dos procedimentos relativos às informações da 
gestão escolar;
• A emissão da documentação escolar oficial e dos 
relatórios de acompanhamento gerencial, dentre outros;
• A segurança que, por meio de senha, permite a 
autorização de acessos aos dados, estabelecendo os níveis 
de acesso às suas informações e registrando o código do/a 
usuário/a, a hora e a data acessado.
• A responsabilidade dos/as usuários/as pelas informações 
inseridas no sistema sujeitando-se, pelo uso indevido, ás 
sanções administrativas ou penais cabíveis, nos termos da 
Lei nº 6.107/94 e da Lei nº 9.862/2013.
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Para gerir o quadro de pessoal, atendendo aos preceitos legais e pedagógicos, é necessário o 
estudo da legislação relativa aos/às servidores/as públicos/as, na qual se encontram títulos, capítulos e 
secções que tratam de direitos e vantagens, deveres, proibições, responsabilidades, penalidades e processo 
administrativo disciplinar no serviço público. 

É importante que o/a Gestor/a conheça a legislação de pessoal, a fim de resolver de forma 
adequada dificuldades como: faltas, substituições, não cumprimento de horários, de obrigações entre outros. 

 Auxilia na interpretação de significados das comunicações praticadas 
na comunidade escolar, fazendo-as convergir para os objetivos 
educacionais.  

 Desenvolve na escola ações e medidas que a tornem uma verdadeira 
comunidade de aprendizagem, na qual todos aprendem continuamente 
e constroem, de forma colaborativa, conhecimentos que expressem e 
sistematizem essa aprendizagem. 

 Envolve de maneira sinérgica todos os componentes da escola, 
motivando e mobilizando talentos para a articulação de trabalho 
integrado, voltado para a realização dos objetivos educacionais e a 
melhoria contínua de desempenho profissional. 

 Promove na escola rede de relações interpessoais orientada pela 
solidariedade, reciprocidade e valores educacionais elevados.  

 Promove e orienta a troca de experiências entre professores e sua 
interação, como estratégia de capacitação em serviço, 
desenvolvimento de competência profissional e melhoria de suas 
práticas.  

 Cria rede interna e externa de interação e colaboração visando o 
reforço, fortalecimento e melhoria de ações educacionais e criação de 
ambiente educacional positivo. 

 Facilita as trocas de opiniões, idéias e interpretações sobre o processo 
sócio educacional em desenvolvimento na escola, mediante a 
metodologia do diálogo, atuando como moderador em situações de 
divergências e de conflito. 

 

Fica a dica: 

 

A comunicação na Gestão de Pessoas 

Comunicar é o ato de fazer saber, participar, tornar comum. A 

comunicação serve para socialização das informações pertinentes e peculiares à 

escola. 

Nesse caso o/a Gestor/a deve usar algumas estratégias para fazer as 

informações circularem melhor, como: 

 

 Fazer reuniões periódicas, rápidas e objetivas, facilitando o fluxo das 

informações mais importantes; 

 Manter quadro de avisos sempre atualizado e bem organizado;  

#FICA A DICA
Para gerir o quadro de pessoal, atendendo aos preceitos legais e pedagógicos, é 
necessário o estudo da legislação relativa aos/às servidores/as públicos/as, na qual se 
encontram títulos, capítulos e secções que tratam de direitos e vantagens, deveres, 
proibições, responsabilidades, penalidades e processo administrativo disciplinar no 
serviço público.
É importante que o/a Gestor/a conheça a legislação de pessoal, a fim de resolver 
de forma adequada dificuldades como: faltas, substituições, não cumprimento de 
horários, de obrigações entre outros.
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 Manter os arquivos atualizados com os documentos recebidos e enviados, 

controle de informativos para professores/as e pais de alunos/as; 

 Estimular a organização dos murais nas salas de aula, com informes sobre 

datas de atividades, avaliações, comemorações, aniversários, etc., cultivando o 

hábito de comunicação também entre os/as alunos/as; 

 Impedir a circulação de “fofocas” nos corredores, cortando qualquer informação 

desencontrada entre os/as servidores/as; 

 Informar sempre por meio de gráficos e relatórios, para toda a comunidade 

escolar, especialmente pais e professores/as, sobre o rendimento escolar 

dos/as alunos, sejam eles progressos ou não; 

 Apresentar à comunidade escolar, pelo mural, a prestação de contas dos 

gastos realizados, cumprindo com a autonomia da gestão financeira da escola; 

 Estabelecer um local para colocar catálogos, revistas, jornais e informativos. 

 

 

 
 

    

 

 

2.2.8 Gestão de Parcerias 

 

Sinteticamente, pode-se conceituar parceria como a “união voluntária de 

pessoas e/ ou instituições, para alcançar um objetivo comum”. A parceria é 

resultante de um processo que envolve o conhecimento dos possíveis parceiros, a 

interação, a identificação de interesses comuns, a negociação, a efetivação 

mediante acordo e, finalmente, sua implementação. 

A escola que busca o enfrentamento dos desafios atuais existentes na 

sociedade, necessita desenvolver parcerias que fortaleçam suas ações e práticas 

tendo em vista o cumprimento de sua função social e a formação cidadã. 

Cabe ao/à gestor/a escolar, apropriar-se de uma gestão empreendedora 

a fim de atender as necessidades concretas que surgirão dos conflitos inevitáveis 

Estimule os/as alunos e professores/as a editarem o jornal da 
escola, pois ele é uma forte ferramenta que possibilita:  
 Estimular a escrita, a leitura e a revisão de textos; 
 Valorizar a pesquisa por novas informações; 
 Dinamizar as atividades de sala de aula e o trabalho em 

grupo; 
 Permitir ao/à aluno/a expressar sua opinião, formando sua 

cidadania; 
 Destacar os trabalhos realizados pela escola; 
 Integrar a escola e a comunidade por meio da comunicação. 

 
 

 

Estimule os/as alunos e professores/as a editarem o jornal 
da escola, pois ele é uma forte ferramenta que possibilita: 
• Estimular a escrita, a leitura e a revisão de textos;
• Valorizar a pesquisa por novas informações;
• Dinamizar as atividades de sala de aula e o trabalho 

em grupo;
• Permitir ao/à aluno/a expressar sua opinião, formando 

sua cidadania;
• Destacar os trabalhos realizados pela escola;
• Integrar a escola e a comunidade por meio da 

comunicação.
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entre diferentes gerações, diferentes culturas e diferentes interesses que convivem 

no espaço-tempo da comunidade escolar. 

As oportunidades externas e internas que podem ajudar na solução e no 

atendimento das necessidades: 

 

 Secretaria de Assistência Social  Empresas Locais 

 Secretaria de Saúde  Secretaria de Agricultura 

 Ministério Público Estadual  Organizações Não-Governamentais 

 Conselho Tutelar  Universidades 

 Polícia Militar do estado do Maranhão  Igrejas; Associações de Bairros 

 Secretaria de Igualdade Racial   Secretaria de Direitos Humanos e 

Participação Popular 

 

 

  
 Gestão com postura empreendedora; 

 Compartilhamento de ideias e tomada de decisão pelos profissionais da escola; 

 Envolvimento e comprometimento de todos os/as profissionais da escola na busca do 

atendimento às necessidades; 

 Delegação de responsabilidades; 

 Envolvimento de pais/responsáveis. 

 

2.3 Dimensão Institucional e Financeira 

A Dimensão Institucional e Financeira está diretamente relacionada à 

gestão dos recursos financeiros recebidos pela escola e a participação da 

comunidade escolar, por meio das instituições, nas ações de planejamento, 

execução e prestação de contas dos recursos públicos. Esses recursos precisam 

ser aplicados onde são necessários, sempre visando a melhoria da qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem dos/as estudantes. E para que isso aconteça, 

o planejamento de gastos deve estar alinhado com o projeto político pedagógico 

(PPP), pois as metas e objetivos definidos nesse documento vão sinalizar de que 

forma esses recursos deverão ser investidos para o bom funcionamento da escola.  

As aplicações dos recursos financeiros destinados para a escola às 

vezes parecem óbvias, no entanto, ainda é muito comum observar projetos 

políticos pedagógicos que não definem ações para o uso dos recursos financeiros 

e a equipe gestora se depara com o dilema de não saber onde aplicar esses 

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

OPORTUNIDADES INTERNAS 

OPORTUNIDADES EXTERNAS

OPORTUNIDADES INTERNAS
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recursos. Lembrando que a tomada de decisão sobre como gastar o recurso 

financeiro da escola é uma decisão que deve ser tomada em conjunto, ou seja, 

com a comunidade escolar, e não isoladamente.  

É indispensável a participação da comunidade escolar no 

acompanhamento e na fiscalização dos recursos destinados à educação e, 

particularmente à manutenção e ao desenvolvimento no ensino e aprendizagem 

do/a estudante. 

As principais fontes de recursos de uma escola são destinadas pelo 

governo federal, que repassa verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação/FNDE, via Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, Programa 

Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, assim como programas específicos, além 

de outras ações de parceria entre os governos estaduais e municipais, por meio 

das Secretarias de Educação que coordenam os programas. 

Vídeo: Dimensão financeira 
https://www.youtube.com/watch?v=FwENjrDNsUE 
 

2.3.1 Conselhos Municipais de Educação 

O Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado, participativo, 

representativo e autônomo com funções normativas, consultivas, deliberativas e 

fiscalizadoras. Um espaço de interação/ reflexão da sociedade civil, visando a 

melhoria da qualidade da educação municipal. 

 

 

 

Normativa – elabora normas complementares às nacionais em relação às 

diretrizes para autorização de funcionamento, regimento escolar, estabelece 

critérios para a regularização de vida escolar de alunos/as e interpreta a legislação 

e as normas educacionais. 

Consultiva - responde às consultas referentes a projetos e programas 

educacionais, experiências pedagógicas, acordos e convênios e questões 

educacionais que lhe forem submetidas pelas escolas, Secretaria Municipal de 

Educação e outros, na forma da Lei. 

FUNÇÕES 

saiba
mais

FUNÇÕES
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Deliberativa – aprova regimento e estatutos, legaliza cursos, delibera sobre 

currículos, estabelece medidas para melhoria de fluxo e do rendimento escolar. 

Fiscalizadora – acompanha, examina, promove sindicâncias e avalia o 

desempenho do sistema municipal de ensino, assim como as experiências 

pedagógicas. Constata, ainda, as situações irregulares, denunciando-as aos 

órgãos competentes, quais sejam a Secretaria Municipal de Educação, o Ministério 

Público, o Tribunal de Contas e a Câmara de Vereadores. 

 

 

 Consolidar uma estrutura educacional que garanta a aprendizagem escolar e 

a participação coletiva na avaliação das ações pedagógicas e 

administrativas do poder público municipal; 

  Incentivar a instituição de ações colegiadas que propiciem a intervenção 

organizada, bem como atitudes preservadoras de autonomia municipal e de 

representatividade social; 

 Ampliar a capacidade de compreender e interpretar a legislação 

educacional; 

 Ampliar a capacidade de atuação dos/as conselheiros/as; 

 Estimular a colaboração entre conselhos municipais, estaduais e nacionais 

de educação; 

 Assegurar a participação da sociedade no alinhamento da gestão 

educacional; 

 Incentivar o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação – CMEs; 

 Fomentar a criação de novos conselhos municipais de educação. 

 

 

 

Deve resultar, primeiramente, da vontade do Executivo, mediante a 

Secretaria Municipal de Educação e da sociedade civil, cabendo ao CME constituir 

comissão, representada pelos vários segmentos da sociedade civil, que discuta e 

proponha questões quanto à necessidade e possibilidades de criação do CME, 

através da elaboração de Anteprojeto de Lei de criação do CME que deverá ser 

encaminhado ao prefeito municipal que, por sua vez, o encaminhará, em forma de 

OBJETIVOS 

 

CRIAÇÃO 

 

OBJETIVOS

CRIAÇÃO
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Projeto de Lei, à Câmara de Vereadores. Na Câmara, deverá receber aprovação 

ou não. 

Uma vez o Projeto aprovado e sancionado, constituir-se-á em Lei, 

cabendo ao CME organizar a primeira eleição e posse dos/as conselheiros/as, os 

quais deverão se responsabilizar pela elaboração do regimento interno desse 

colegiado. 

 

 

Os Conselhos Municipais de Educação deverão ser constituídos por 

professores/as, especialistas em educação, entidades ligadas à educação e 

segmentos organizados da sociedade: pais, alunos/as, associação de moradores 

ou outras organizações ligadas à educação pública municipal e à privada, 

indicados de forma democrática.  

O número de membros depende de cada realidade municipal, variando 

entre seis a onze titulares, com seus respectivos suplentes. 

 

2.3.2 Legalizações das Instituições de Ensino e Cursos Oferecidos 

 

A legalização das instituições públicas municipais de ensino dar-se-á 

com o credenciamento, realizado por meio de ato de criação, pelo Poder 

Executivo, e a autorização e reconhecimento dos cursos, junto ao Conselho 

Municipal de Educação-CME. Os municípios que ainda não possuem o Conselho 

Municipal de Educação-CME, deverão seguir o que determina a Resolução 

02/2011 do Conselho Estadual de Educação-CEE/MA, que estabelece normas para 

a oferta da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e dá 

outras providências. 
 

2.3.3 Conselho Escolar 

É um órgão constituído de representantes dos diversos segmentos da 

comunidade escolar – pais, estudantes, professores/as e demais servidores/as, 

objetivando a participação nas decisões da escola, nos âmbitos administrativo, 

político-pedagógico e financeiro. Emite opiniões, toma decisões, elabora 

diagnóstico, fiscaliza, apoia, promove e estimula a comunidade escolar, em busca 

da melhoria da qualidade do ensino. 

COMPOSIÇÃO 

 

COMPOSIÇÃO



56

 
 

A escolha dos membros do Conselho Escolar deve acontecer, a partir de 

uma eleição direta, para um mandato de dois anos. Cada segmento elege 

seus/suas representantes, podendo votar em apenas um/a candidato/a; caso seja 

reeleito/a, pode ser reconduzido/a ao mandato somente uma vez.  

Reuniões 
Para efeito legal e construção da memória da escola, todas as reuniões 

deverão ser registradas em ata específica, contendo: data e local da realização da 

reunião, nome completo dos/as participantes, assuntos discutidos com as 

respectivas decisões, sugestões, encaminhamentos e responsabilidades, 

inclusive as ideias contrárias, devendo ser assinadas por todos os presentes, não 

podendo conter rasuras, entrelinhas ou lacunas. 

 

Compete ao Conselho Escolar: 

 Elaborar e divulgar o cronograma de reuniões ordinárias; 

 Divulgar para a comunidade escolar a sua composição; 

 Elaborar ou reformular o seu Regimento; 

 Registrar as Atas das reuniões em livro próprio; 

 Aprovar e acompanhar a execução do Projeto Pedagógico e do Regimento 

Escolar; 

 Aprovar o calendário e o plano curricular da Escola;  

 Acompanhar o processo de aprendizagem do/a estudante e os resultados da 

avaliação externa da Escola;  

 Promover a autoavaliação das ações desenvolvidas pela escola;  

 Buscar estratégias para ampliar a participação da comunidade na gestão da 

escola;  

 Propor a aplicação e acompanhar a execução dos recursos orçamentários e 

financeiros da escola;  

 Aprovar a proposta de aplicação dos recursos financeiros geridos pela Unidade 

Executora e referendar a prestação de contas;  

 Decidir matéria de interesse do/a aluno/a ou de seu familiar, no âmbito da 

competência exclusiva da escola. 

 

 
Garantir a participação da comunidade nos conselhos escolares 

fortalece a gestão compartilhada e participativa, além de ser 

estratégico para a corresponsabilidade de preservação e bom 

funcionamento do espaço escolar. 

Garantir a participação da comunidade nos conselhos escolares fortalece 
a gestão compartilhada e participativa, além de ser estratégico para a 
corresponsabilidade de preservação e bom funcionamento do espaço escolar.
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2.3.4 Unidade Executora/UEx 

A Unidade Executora é uma sociedade civil com personalidade jurídica 

de direito privado, vinculada à escola, sem fins lucrativos, que pode ser instituída 

por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas. Várias são as nomenclaturas 

utilizadas para denominá-la. Na rede estadual de ensino chama-se Caixa Escolar. 

Independentemente da denominação adotada pelas redes de ensino, a ideia é 

a representação e participação de toda a comunidade escolar na sua constituição e 

gestão pedagógica, administrativa e financeira. O MEC disponibiliza em seu site 

(www.mec.gov.br) todas as informações necessárias para a criação de Unidades 

Executoras nas escolas. Há inclusive um manual detalhado para este fim. 

No que diz respeito ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a 

nomenclatura adotada é Unidade Executora (UEx), denominação genérica criada 

pelo Ministério da Educação (MEC) para referir-se às diversas denominações 

encontradas em todo o território nacional que designa entidade de direito privado, 

sem fins lucrativos, vinculada à escola.    

Atribuições da UEx : 

 administrar recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais e 

municipais; 

 gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades 

privadas; 

 controlar recursos provenientes da promoção de campanhas escolares e de 

outras fontes; 

  fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e conservação física 

de equipamentos e a aquisição de materiais necessários ao funcionamento 

da escola;  

  prestar contas dos recursos repassados, arrecadados e doados. 

 

 

 

 

 

Qualquer membro da comunidade escolar pode ser o/a presidente 

da UEx, não há obrigatoriedade de o cargo ser exercido pelo/a 

gestor/a da escola ou por servidor/a público/a. 
 

Qualquer membro da comunidade escolar pode ser o 
presidente da UEx, não há obrigatoriedade de o cargo ser 
exercido pelo/a gestor/a da escola ou por servidor/a público/a.
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A UEx é constituída por todos os associados e administrada pela 

Assembleia Geral, pela Diretoria e pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

O Conselho Deliberativo deve ser constituído por no mínimo sete membros, 

escolhidos democraticamente por meio de processo eletivo, contendo 

obrigatoriamente: presidente, secretário/a e conselheiros/as (no mínimo cinco). 

O Conselho Fiscal deve ser constituído de acordo com o estatuto 

aprovado pela Assembleia Geral. Normalmente, contém um presidente, dois/duas 

titulares e seus/suas respectivos/as suplentes, escolhidos/as por processo eletivo. 

A Diretoria também é definida pelo estatuto. Normalmente, é composta por 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário/a e Tesoureiro/a. 

Serão sócios efetivos os pais de estudantes, o/a gestor/a e o/a gestor/a 

auxiliar da escola, os/as professores/as e os/as estudantes. Os/As sócios/as 
colaboradores/as serão o pessoal técnico-administrativo, os pais de ex-alunos/as, 

os/as ex-diretores/as da escola, os/as ex-professores/as, os/as ex-alunos/as e 

demais membros da comunidade, desde que interessados em prestar serviços à 

unidade escolar ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades 

pedagógicas, administrativas e financeiras. 

O importante da constituição da UEx é que a escola congregue pais, 

estudantes, funcionários/as, professores/as e membros da comunidade, de modo 

que esses segmentos sejam representados em sua composição e participem 

ativamente. 
 

2.3.5 Conselho de Classe  

 O QUE É UM CONSELHO DE CLASSE? 
 

É o colegiado responsável pelo 

processo coletivo de acompanhamento e 

avaliação do ensino e aprendizagem dos/as 

alunos/as. 

 O QUE FAZ ESSA INSTÂNCIA COLEGIADA? 
 

 Reúne para debater as questões de ensino e aprendizagem, possibilitando a 

inter-relação entre professores/as e alunos/as, entre turnos/séries e turmas; 

 Favorece a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada 

série/classe; 
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ü Oportuniza elaborar estratégias de recuperação paralela ao processo ensino 

e aprendizagem; 

ü Possibilita a participação da Gestão Escolar no processo de Gestão de 

Ensino; 

 

v LEGISLAÇÃO  
ü Os Conselhos de Classe foram instituídos a partir da Lei 5692, de 11 de 

agosto de 1971; 

ü A Constituição Federal de 1988, no seu art.206, normatiza o processo de 

Gestão Democrática; 

ü  

   

Como operacionalizar o Conselho de Classe:  

v Mobilizar, através da equipe técnica da escola, a constituição do CCP, para 

o ano letivo em vigor; 

v Reunir gestores/as, professores/as, estudantes, para informar sobre as 

competências e operacionalizações do Conselho; 

v O referido Conselho de Classe deverá reunir-se, após o encerramento de 

cada período letivo/ bimestre, para avaliar o desempenho de cada estudante 

nas diversas disciplinas, conforme o quantitativo de séries/turmas da escola. 

v O Conselho de Classe deve oportunizar à comunidade escolar momentos de 

discussão e reflexão referentes à problemática do cotidiano escolar, como 

prática pedagógica, frequência, disciplina, relacionamento, 

acompanhamento familiar, participação e aproveitamento nas aulas, desde o 

início do ano em curso. 

v Este é o momento em que todos ficam cientes do andamento dos trabalhos 

educacionais da Unidade de Ensino e da importância da participação de 

todos/as os/as envolvidos/as na discussão, análise e sugestões para o 

sucesso do/a aluno/a, possibilitando elaborar estratégias de melhoria no 

processo avaliativo, a fim de se obter melhores resultados dos rendimentos 

educacionais. 

 Vide Caderno: Avaliação da Aprendizagem, em 5.3.3. CONSELHO DE CLASSE 
Vídeo: Órgãos Colegiados https://www.youtube.com/watch?v=OYnz4ANLP4g 

LDB 9394/96, Título IV – DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIO-
NAL –  art. 14, inc. I e II;

saiba
mais
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3 GESTÃO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CONTEXTO 

DAS MODALIDADES E DIVERSIDADES 
 

A Gestão Democrática na educação é um dos princípios constitucionais 

do ensino público, conforme os Art. 205 e 206 da Constituição Federal de 1988, os 

quais preconizam o pleno desenvolvimento da pessoa e a garantia da educação 

como dever do Estado e direito do/a cidadão/ã. esse desenvolvimento ficará 

incompleto, caso não se realize em práticas concretas na escola, constituindo-a 

como um espaço público de direito, que deve promover condições de igualdade. 

Ao compreender a escola, nesta perspectiva, fomenta-se seu caráter 

democrático por meio da adoção do compromisso legal com a oferta da educação 

de qualidade para todos/as, na qual a diversidade deve ser entendida e valorizada 

como um elemento enriquecedor da aprendizagem e dinamizador do 

desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

De acordo com Sacristán (2002), pensar do ponto de vista da 

diversidade implica pensar uma política educacional capaz de enfrentar o desafio 

de aprender a respeitar as diferenças, de exercitar o diálogo, ultrapassar as 

barreiras, vencer os preconceitos e construir uma sociedade mais justa e solidária. 

Estando, assim, relacionada com as aspirações dos povos e das pessoas à 

liberdade para exercer sua autodeterminação e ligada, ainda, ao anseio de 

democracia e à necessidade de administrar coletivamente realidades sociais que 

são plurais e de respeitar as liberdades básicas. A diversidade é também vista 

como uma estratégia para adaptar o ensino aos/às estudantes.  

Segundo CURY (2008), pensar, considerando as modalidades, é 

diversificar a oferta da Educação Básica e atender um número maior de pessoas 

com interesses diferentes, consideradas as condições concretas, a fim de que 

essas eliminem uma barreira discriminatória e se tornem tão iguais quanto outros 

que tiveram oportunidades de acesso à educação escolar.  

Portanto, reconhecer a diversidade na escola, é garantir o acesso de 

todos/as à educação escolar, independentemente das diferenças individuais. A 

gestão escolar democrática e participativa proporciona à escola mais dinamismo e 

suas práticas devem ser refletidas na e pela comunidade. 

 
3.1. Educação Especial 

De acordo com a Política de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva- MEC (2008), a Educação Especial é uma modalidade de 
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ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 

educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à 

sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular.  

Pensar em Educação Inclusiva como elemento integrante e indistinto do 

Sistema Educacional Brasileiro requer que se reflita sobre a diversidade dos/as 

estudantes e a importância de oferecer-lhes equiparação de oportunidades no ato 

pedagógico que contemplem, verdadeiramente, as Necessidades Educacionais 

Específicas de todos/as, indistintamente, promovendo melhorias da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, buscando consolidar o respeito às diferenças. 

Assim, surge um modelo de escola comprometida com um 

desenvolvimento educacional que reconhece as diferenças e promove a 

diversidade de seus/suas estudantes, a partir da compreensão da individualidade 

existente nos sujeitos, no processo de aprender e construir conhecimentos. 

Esse projeto escolar visa desenvolver situações cada vez mais 

inclusivas no ensino comum, dando, desta forma, maior sentido ao processo 

educacional em sua dinâmica, fortalecendo a participação ativa e contributiva 

dos/as estudantes nesse processo de aprender e ensinar.  Os recursos 

necessários para cada situação educativa, em quantidade suficiente e com a 

qualidade requerida em cada caso, devem ser os recursos da escola, que deve 

assegurar a atenção específica aos/as estudantes que dela precisam. 

Trabalhar essa escola com tal perspectiva exige mudanças político-

pedagógicas significativas, em que acreditar no potencial de cada estudante, ajudá-

lo/a na superação de suas dificuldades e respeitar seus limites remetem para a 

conjugação de vários fatores, como: uma concepção de educação mais coerente 

com a diversidade humana situada no seu contexto macroestrutural; a adoção de 

um modelo de avaliação e de um currículo mais dinâmico e flexível; a criação de 

serviços especializados de apoio, de professores/as em constante processo de 

formação, além de outras estratégias que criem condições mais favoráveis para 

que todos os/as estudantes aprendam. 

 

 
 
 

 

A Educação Especial permeia todos os níveis de ensino: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior, bem como as demais 
modalidades e diversidades educacionais – Educação de Jovens e Adultos, Educação 
Profissional, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação Escolar 
Quilombola. Desta forma, a Educação Especial não se constitui enquanto uma modalidade 
independente de tais contextos. 

A Educação Especial permeia todos os níveis de ensino: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior, bem como as demais 
modalidades e diversidades educacionais – Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Profissional, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena 
e Educação Escolar Quilombola. Desta forma, a Educação Especial não se 
constitui enquanto uma modalidade independente de tais contextos.
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3.1.1 O/A Gestor/a Escolar e a Educação Especial e Inclusiva 
 

O/A gestor/a escolar, que se propõe a atuar numa prática inclusiva, 

desenvolve ações relacionadas à acessibilidade universal, identifica e realiza as 

adaptações curriculares de grande porte e fomenta as de pequeno porte, possibilita 

o intercâmbio e o suporte entre os/as profissionais externos e a comunidade 

escolar. “Diante da orientação inclusiva, as funções do/a gestor/a escolar incluem a 

definição dos objetivos da instituição, o estímulo à capacitação de professores/as, o 

fortalecimento de apoio às interações e a processos que se compatibilizem com a 

filosofia da escola” (SANT’ANA, 2005, p. 228). 

Neste sentido, esse/essa gestor/a deve atuar como um/uma dos/das 

responsáveis pelo fortalecimento de parcerias para a promoção da educação para 

todos/as, de forma a trazer para si a responsabilidade de promover atitudes 

positivas e cooperativas entre a comunidade interna e externa da escola, com 

relação à educação inclusiva, e não somente responsabilizando os governos 

federal, estadual e municipal quanto ao oferecimento de recursos humanos e 

materiais para consolidação da proposta. 
 

3.1.2 O Projeto Político  Pedagógico na Perspectiva na Educação Especial na 

Escola Inclusiva 

O Projeto Político Pedagógico da escola comum, diante da proposta de 

uma educação para todos/as e que se propõe a incluir pessoas com deficiência, 

transtorno do espectro do autismo e/ou altas habilidades/superdotação, como 

enfoca Beyer (2006), não pode vislumbrar apenas uma reorganização formal do 

espaço escolar, ou mesmo se fundamentar em concepções de homem, mundo e 

sociedade, de forma estanque e desvinculada da heterogeneidade, mas imprimir 

uma qualidade e uma nova visão dentro de um contexto social que reconhece a 

todos/as indistintamente de raça, credo ou condição cognitiva. 

O Projeto Político Pedagógico, nessa relação íntima com a inclusão, 

assume a característica de ser: 

 
[...] a busca de construção da identidade, da organização e da gestão do 
trabalho de cada instituição educativa. O projeto reconhece e legitima a 
instituição educativa como histórica e socialmente situada, constituída por 
sujeitos culturais, que se propõem a desenvolver uma ação educativa, a 
partir de uma unidade de propósitos. Assim, são compartilhados desejos, 
crenças, valores, concepções, que definem os princípios da ação 
pedagógica e vão delineando, em um processo de avaliação contínua e 
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marcado pela provisoriedade, suas metas, seus objetivos, suas formas de 
organização e suas ações (FARIA; DIAS, 2007, p. 20). 

 

Construir coletivamente o Projeto Político-Pedagógico da unidade 

escolar é proporcionar aos/às profissionais a oportunidade de exercitar a 

participação e de valorizar a autonomia da escola.  Carneiro (2006, p. 32) afirma 

que: 
O projeto pedagógico não pode se constituir como um fim em si mesmo. 
Ele é verdadeiramente o início de um processo de trabalho. A partir do 
projeto pedagógico a escola vai estruturando seu trabalho, avaliando e 
reorganizando suas práticas. Mais uma vez o papel do/a gestor/a se 
apresenta em destaque, uma vez que para estruturar, avaliar e reorganizar 
as práticas educativas é necessária uma liderança firme capaz de buscar 
os caminhos para tais encaminhamentos. 

 
Portanto, pode-se considerar que uma proposta educacional que tem 

como premissa básica imprimir a marca inclusiva, numa busca incessante pela 

educação de qualidade de TODOS os seus sujeitos envolvidos, independente de 

quaisquer características físicas, mentais, sensoriais, intelectuais, de gênero, de 

classe, de cor, de preferência sexual, deve ser aquela que sistematiza a história, o 

contexto, a estrutura, a filosofia e as intenções da instituição, bem como as formas 

de organização e gestão do trabalho em suas diferentes dimensões. 

O projeto pedagógico da escola de ensino comum deve institucionalizar 

a oferta do Atendimento Educacional Especializado prevendo na sua organização 

sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. 

Neste aspecto, o projeto político pedagógico “exige profunda reflexão 

sobre as finalidades da escola, assim como a explicitação de seu papel social e a 

clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas 

por todos os envolvidos com o processo educativo” (VEIGA, 2003, p. 09). Além 

disso, construir um projeto político pedagógico requer dos envolvidos em sua 

elaboração/construção uma abrangência reflexiva e investigativa, consistente e 

sistematizada de forma dialética e praxiológica, onde cada um/a assume seu papel 

de coautor/a do processo educativo em toda a sua multiplicidade. 

 

3.1.3 O Censo Escolar e a Educação Especial   

De acordo com a Nota Técnica Nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE que 

orienta quanto a documentos comprobatórios de estudantes com deficiência, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação no 

Censo Escolar, não é obrigatório o laudo médico (diagnóstico clínico) para informar 

o/a estudante com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/ superdotação, uma vez que o atendimento educacional especializado 

caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico.  

O Censo Escolar é base de dados da educação e a exigência do 

diagnóstico clínico destes/as estudantes, para declará-lo, no Censo Escolar, 

configuraria imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas de ensino, 

configurando discriminação e cerceamento de direito. 

É necessário, no entanto, que o/a professor/a do atendimento 

educacional especializado elabore um plano individualizado de atendimento, 

levando em consideração a participação do/a professor/a da sala de aula comum e 

da família do/a estudante para, a partir disso, organizar e ofertar o devido 

atendimento. Se julgar necessário, o/a professor/a do AEE poderá articular- se com 

profissionais da área da saúde, tornando o laudo médico, neste caso, um 

documento anexo ao Plano de AEE não obrigatório, mas complementar. 

Para informar o/a estudante com deficiência que recebe escolarização 

em uma sala comum (aluno/a incluído/a), o/a gestor/a deverá vincular o/a 

estudante a uma turma de ensino regular e, em seguida, atualizar os dados de 

identificação referentes à deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas 

habilidades/ superdotação (campos 12 e 12a do cadastro de aluno/a). Quando 

informado no campo 12, ‘sim', para aluno/a com deficiência, transtorno 

desintegrativo da infância ou altas habilidades/ superdotação, o sistema abrirá o 

campo 12 a referente ao tipo de deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, que deverá ser preenchido. 

De acordo com as orientações da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão, por meio da Diretoria de Políticas de 

Educação Especial (SECADI/ DPEE), estudantes que apresentam transtornos 

funcionais específicos, tais como, TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção – 
Hiperatividade, Dislexia não fazem parte do público alvo da educação especial. 

Dessa forma, não é coletado no Censo Escolar como deficiência, transtorno global 

do desenvolvimento ou altas habilidades/ superdotação. 

3.1.4 Matrícula / Educação Especial 

No que se refere à matrícula dos/as estudantes público-alvo da 

educação especial é necessário que o/a gestor atente para os seguintes aspectos: 
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ü De acordo com a LBI- Lei Brasileira de Inclusão Lei Nº 13.146/2015, qualquer 

escola, pública ou particular, que recusar matrícula de estudante com 

deficiência cometerá um crime punível com multa e prisão de dois a cinco 

anos.  

ü Compete à escola, a realização da matrícula dos/as estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro do autismo e altas 

habilidades/superdotação nas salas de aula comum, no mesmo período 

destinado à matrícula dos/as demais estudantes; 

ü Os/As estudantes com deficiência têm direito a se matricularem ou serem 

matriculados/as por seus pais nas escolas mais próximas de sua residência, 

conforme lhes garante a Lei Estadual Nº 9.614/2012; 
ü As salas de aula comuns deverão ser constituídas com até 03 estudantes 

com a mesma deficiência - Resolução Estadual Nº 291/2002 - CEE/MA); 
ü A matrícula dos/as estudantes com deficiência, transtorno do espectro do 

autismo e altas habilidades/superdotação nas salas de recursos 

multifuncionais para receber o Atendimento Educacional Especializado estará 

condicionada obrigatoriamente à matrícula destes nas salas de aula do ensino 

comum; 

ü Após a efetivação da matrícula, informar a Secretaria Municipal de Educação- 

SEMED do município e/ou a Supervisão de Educação Especial- SUEESP; 

ü As Unidades de Ensino que têm estudantes público-alvo da Educação 

Especial (estudantes com deficiência, transtorno do espectro do autismo e 

altas habilidades/superdotação) e não dispõem de sala de recursos 

multifuncionais devem encaminhá-los para receber o atendimento 

educacional especializado em outra escola. 

 
3.2 Educação Escolar Indígena 
 

O Estado do Maranhão é caracterizado pela diversidade de nove grupos 

étnicos diferentes, a saber: Tronco Linguístico Macro Jê: Krikati, Pukobiê (Gavião), 

Ramkokamekra (Canela), Apaniekra (Canela), Kreniêe e Krepunkatejê. Tronco 

Linguístico Tupi: Tenetehara /Guajajara, Ka’apor, Awá/Guajá. 

As diferenças entre esses Povos são de ordem sociocultural, linguística 

e histórica, pois, não só falam línguas diferentes, como se organizam enquanto 

sociedades diversas no tempo e forma de contato com a sociedade brasileira. 
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Nesse sentido, a escola tem sido uma constante reivindicação dos 

Povos Indígenas, sendo vista por eles como instrumento capaz de prepará-los para 

se relacionarem com segmentos da sociedade brasileira. Portanto, é necessário 

distinguir Educação Indígena e Educação Escolar Indígena, para que se esclareça 

a necessidade de proporcionar a esses Povos uma educação específica e 

diferenciada. 

A educação escolar indígena é uma educação que comumente vem 

sendo pautada nos padrões de ensino da civilização ocidental, cujo objetivo é 

disseminar o processo de socialização de seus membros. Ao contrário desse 

modelo, a educação indígena são os processos próprios de aprendizagem e 

transmissão de conhecimentos difundidos a partir de suas especificidades 

socioculturais. 

A partir da publicação do Decreto Presidencial 26/91, o Ministério da 

Educação - MEC, em parceria com os estados e municípios, passou a coordenar e 

definir a Política Nacional de Educação Escolar Indígena. No estado do Maranhão, 

essas políticas se refletiram, principalmente nos últimos 10 (dez) anos, na 

discussão, implantação e implementação de uma educação de qualidade para os 

povos indígenas, respeitados os preceitos da diferenciação, da interculturalidade, 

do bilinguismo e, sobretudo, do respeito à especificidade, reconhecendo-se a 

diversidade dos povos indígenas deste estado como fundamento estruturante de 

uma proposta educacional que se aproxime do processo ensino-aprendizagem das 

sociedades indígenas, qual seja: uma educação alicerçada não somente na 

cooperação e na função utilitária do conhecimento, mas profundamente identificada 

com seu “tempo de cultura”. (MELIÁ, 1979, p.12). 

Essa mudança de paradigma e a implementação dessa política 

resultaram de um movimento de luta e organização sociopolítica, no final da 

década de 70, das populações indígenas do país, contribuindo para a instauração 

de um quadro evolutivo da educação escolar indígena como modalidade de ensino. 

No Maranhão, esse crescimento pode ser observado no aumento do número de 

matrículas, registradas pelo Censo Escolar, nos municípios onde é ofertada a 

Educação Básica nas etapas do ensino fundamental e ensino médio, conforme o 

gráfico abaixo: 
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Fonte: Censo Escolar 

 

Essa evolução de matrículas tem exigido do poder público estadual a 

expansão da oferta do Ensino Fundamental, principalmente de 6º ao 9º ano, e do 

Ensino Médio. Para uma expansão com qualidade, faz-se necessária a construção 

de uma escola adequada aos projetos societários de cada comunidade indígena, 

em particular, e dos povos indígenas do Maranhão, em geral. Que essa escola seja 

educacional e culturalmente emancipadora e que tenha o/a professor/a indígena 

como protagonista desse processo. Para tanto, é imprescindível observar os 

princípios da Educação Escolar Indígena, que de acordo com o Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (MEC,1988), a educação deve ser: 
 Comunitária – Conduzida pela comunidade indígena, de acordo com 
seus projetos, suas concepções e seus princípios: elaboração do currículo, 
administração, liberdade de decisão quanto ao calendário escolar, à 
metodologia, aos objetivos, aos conteúdos, aos espaços e momentos 
utilizados para educação escolarizada. 
 Intercultural – Reconhecer e manter a diversidade cultural e linguística. 
Promover aprendizagens socioculturais, linguísticas e históricas diferentes. 
Estimular o entendimento e o respeito entre pessoas de identidade étnicas 
diferentes. Saber que não há cultura superior e nem inferior, apenas 
diferente. 
 Bilinguismo/multilíngue - As tradições, as crenças, o pensamento e a 
prática religiosa, os conhecimentos acumulados, as representações 
simbólicas, a organização política, a educação das gerações mais novas, 
os projetos de futuro, enfim, a reprodução sociocultural das sociedades 
indígenas são, na maioria dos casos, manifestados através do uso de 
mais de uma língua: materna e portuguesa. 
 Específica e diferenciada – Deve ser concebida e planejada como 
reflexo dos anseios particulares de cada povo indígena e com autonomia 
em relação a determinados aspectos do funcionamento da escola não 
indígena. 

 

Na gestão da escola indígena é imprescindível a condução da mesma 

pela comunidade, garantindo assim, a efetivação de seus projetos, suas 
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concepções, seus princípios, suas pedagogias próprias, seus conteúdos, seus 

espaços, seus calendários e momento de educação escolarizada. 

 

3.2.1 O/A Gestor/a Escolar e a Educação Escolar Indígena 

A gestão da escola deve ser compreendida como um processo coletivo 

que engloba a discussão, planejamento, tomada de decisão, execução, 

acompanhamento e a avaliação da Proposta Pedagógica de cada escola indígena, 

assegurando os princípios da especificidade, do bilinguismo e multilinguismo, da 

organização comunitária e da interculturalidade, fundamentando os projetos 

educativos das comunidades indígenas, valorizando suas línguas e conhecimentos 

tradicionais. 

Para a organização da escola indígena, faz-se necessário a definição de 

modelo de gestão de acordo com o que estabelece a Resolução nº 5, de 22 de 

junho de 2012:  
Art. 5º Na organização da escola indígena deverá ser considerada a 
participação de representantes da comunidade, na definição do modelo de 
organização e gestão, bem como:  
I - suas estruturas sociais; 
II - suas práticas socioculturais, religiosas e econômicas;  
III - suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e 
métodos de ensino-aprendizagem;  
IV - o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o 
contexto sociocultural de cada povo indígena;  
V - a necessidade de edificação de escolas com características e padrões 
construtivos de comum acordo com as comunidades usuárias, ou da 
predisposição de espaços formativos que atendam aos interesses das 
comunidades indígenas. 

 
Libâneo (2004) apresenta várias concepções e modalidades de gestão, 

como: “gestão funcionalista”, “auto-gestionária” e “participativa/ democrática”. Esta 

última é a que mais se aproxima da gestão das escolas indígenas, uma vez que as 

comunidades indígenas participam das decisões escolares, o que ocorre de forma 

direta e autônoma. Expõe, ainda, que a participação das comunidades escolares 

nos processos decisórios dá respaldo às melhorias educacionais da população 

indígena. 

  Nas escolas indígenas do Maranhão, a gestão da escola é feita com a 

participação dos/as professores/as e comunidade indígena, onde um/uma 

professor/a é escolhido/a pela comunidade para ser o/a responsável pela escola. 
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3.2.2 Papel do/a Professor/a da Educação Escolar Indígena 

A atividade docente nas escolas indígenas será exercida prioritariamente 

por professores/as indígenas pertencentes às suas respectivas comunidades. 

Segundo a Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, Art.19. “A qualidade 

sociocultural da Educação Escolar Indígena necessita que sua proposta educativa 

seja conduzida por professores/as indígenas, como docentes e como gestores/as, 

pertencentes às suas respectivas comunidades”. 

Ainda com a Resolução nº 5/2012, nas escolas indígenas, cabe ao/à 

professor/a a tarefa de: 

 
I. Ser interlocutor no processo de construção do diálogo intercultural, 

mediando e articulando os interesses das comunidades com o da 
sociedade nacional em novos saberes e práticas; 

II. Refletir criticamente e buscar estratégias para promover a interação de 
conhecimentos diversos no processo escolar; 
 

No art.19, §1º e §2º: 

 
§1º Os professores indígenas, no cenário político e pedagógico, são 
importantes interlocutores nos processos de construção do diálogo 
intercultural, mediando e articulando os interesses de suas comunidades 
com os da sociedade em geral e com os de outros grupos particulares, 
promovendo a sistematização e organização de novos saberes e práticas. 
 
§2º Compete aos professores indígenas a tarefa de refletir criticamente 
sobre as práticas políticas pedagógicas da Educação Escolar Indígena, 
buscando criar estratégias para promover a interação dos diversos tipos 
de conhecimentos que se apresentam e se entrelaçam no processo 
escolar: de um  lado, os conhecimentos ditos universais, a que todo 
estudante, indígena ou não, deve ter acesso, e, de outro, os 
conhecimentos étnicos, próprios do seu grupo social de origem, que hoje 
assumem importância crescente nos contextos escolares indígenas. 

 
Diante do exposto, reafirma-se o papel do/a professor/a no contexto da 

educação escolar indígena para a construção do diálogo intercultural entre a 

comunidade indígena e a sociedade nacional. 

 

3.2.3 Projeto Político Pedagógico na Educação Escolar Indígena 

Nas escolas indígenas, os projetos político-pedagógicos devem estar 

intrinsecamente relacionados com os modos de bem viver dos grupos étnicos em 

seus territórios, devendo estar alicerçados nos princípios da interculturalidade, 

bilinguismo e multilinguismo, especificidade, organização comunitária e 

territorialidade.  

Segundo a Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, Art. 14: 
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“O projeto político-pedagógico, expressão da autonomia e da identidade 
escolar, é uma referência importante na garantia do direito a uma 
educação escolar diferenciada, devendo apresentar os princípios e 
objetivos da Educação Escolar Indígena, de acordo com as diretrizes 
curriculares instituídas nacional e localmente, bem como as aspirações 
das comunidades indígenas em relação à educação escolar.” 
 

O projeto político-pedagógico deve ser construído de forma autônoma, 

de modo que expresse a identidade da escola indígena, onde os saberes, a 

oralidade e a história de cada povo sejam respeitados, cabendo às escolas 

indígenas organizar suas práticas pedagógicas. 
§ 4º As escolas indígenas, na definição dos seus projetos político-
pedagógicos, possuem autonomia para organizar suas práticas 
pedagógicas em ciclos, seriação, módulos, etapas, em regimes de 
alternância, de tempo integral ou outra forma de organização que melhora 
tenda às especificidades de cada contexto escolar e comunitário indígena. 

 
Os projetos político pedagógicos das escolas indígenas devem ser 

elaborados pelos/as professores/as indígenas com a participação de toda a 

comunidade indígena (lideranças, “os mais velhos”, pais, mães ou responsáveis 

pelo/a estudante, os/as próprios/as estudantes), da assessoria dos sistemas de 

ensino e suas instituições formadoras, das organizações indígenas e órgãos 

indigenistas do estado e da sociedade civil, e serem objeto de consulta livre para 

ter sua aprovação comunitária e reconhecimento junto aos sistemas de ensino. 

 

3.2.4 Educação Escolar Indígena no Censo Escolar 

No Maranhão, a coleta dos dados das escolas indígenas para realização 

do Censo Escolar é feita previamente, com formulários impressos, pois existe um 

número reduzido de escolas indígenas com acesso à internet. Uma das alternativas 

para esse impasse é a composição de equipe técnica para coletar os dados das 

escolas indígenas in loco, por meio de instrumento impresso. Após a coleta, as 

informações são inseridas no Sistema Educacenso, gerando os dados oficiais. Esta 

opção tem outras vantagens como o recenseamento de alunos/as, a verificação 

das estruturas montadas para a execução do processo ensino aprendizagem, a 

verificação do atendimento da alimentação escolar, infraestrutura e assiduidade 

dos/as discentes. 
 

3.2.5 Matrícula/Educação Escolar Indígena 

As escolas indígenas no Maranhão vêm funcionando a partir de seus 

próprios modelos e organizações. Esse funcionamento tem se encaminhado a 
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partir de suas peculiaridades, numa perspectiva regional, étnica e cultural. Nesse 

sentido, tais escolas têm expressado suas diferenças, fruto dos diferentes povos 

que aqui tem demandado por escola.  

Para o funcionamento das escolas, faz-se necessário a realização da 

matrícula escolar, em que são quantificados e qualificados os dados das escolas. 

Tal procedimento é realizado numa perspectiva étnica, cujo instrumento 

apresentará informações como a identificação do povo, sua localização geográfica 

(terra indígena, município, aldeia).  

 
 

3.2.6 Calendário Escolar da Educação Escolar Indígena 

O tempo não é rígido nem imutável. O tempo é utilizado de forma 

variada, dependendo da atividade mais adequada àquele momento dos/as 

alunos/as e da vida comunitária – cantar, jogar, construir uma casa, fazer uma 

reunião, planejar atividades comunitárias, aprender a usar a língua portuguesa, a 

escrever e calcular. Há, assim, uma flexibilização do uso desse tempo escolar. 

Portanto, o calendário das escolas indígenas é um elemento fundamental no 

processo educativo em relação ao seu caráter cultural. 

Os espaços de aprendizagem nas escolas indígenas não se limitam à 

sala de aula. Contar histórias, limpar e roçar um caminho, plantar, pescar, são 

ações que exigem sair da sala de aula e que estão carregadas de uma 

aprendizagem bastante significativa para todos/as que delas participam. 

Na organização das escolas indígenas, o calendário escolar assume 

variadas formas de funcionamento, a exemplo: anuais, períodos, semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos com tempos e espaços específicos, 

grupos não seriados, com base na idade, adequando-se ao fluxo das atividades 

econômicas, sócio-culturais e religiosas, independente do ano civil.  
 

3.2.7 Formação Continuada na Educação Escolar Indígena 

A proposta de uma Educação Escolar Indígena de qualidade pressupõe 

que os próprios/as índios/as e suas respectivas comunidades como sujeitos 

participantes (gestores/as, professores/as, lideranças indígenas, pais, alunos/as, 

entre outros) estejam à frente na definição dos objetivos e rumos da escola.  

Segundo a Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, Art.20: 
Art.20 Formar indígenas para serem professores e gestores das escolas 
indígenas deve ser uma das prioridades dos sistemas de ensino e de suas 
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instituições formadoras, visando consolidar a Educação Escolar Indígena 
como um compromisso público do Estado brasileiro. 

 

Os sistemas de ensino devem promover a formação inicial e continuada 

com foco nos processos de gestão democrática, comunitária e diferenciada da 

Educação Escolar Indígena, visando o desenvolvimento de habilidades para 

elaboração, execução e avaliação do projeto político pedagógico. 

A oferta dos cursos de formação de professores/as indígenas, em nível 

médio ou licenciatura, deve enfatizar a constituição de competências referenciadas 

em conhecimentos, saberes, valores, habilidades e atitudes pautadas nos 

princípios da Educação Escolar Indígena e que devem estar voltados para a 

elaboração, o desenvolvimento e a avaliação de currículos e programas próprios, 

bem como a produção de materiais didáticos específicos e a utilização de 

metodologias adequadas de ensino e pesquisa. 
 

3.2.8 Legalização das Instituições da Educação Escolar Indígena 

Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas é 

reconhecida sua condição de escola, com normas e ordenamento jurídico próprio 

(ensino intercultural e bilíngue), visando a valorização plena das culturas dos povos 

indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. 

 Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012. 
http://mobile.cnte.org.br:8080/legislacao-externo/rest/lei/86/pdf 

 
 

3.3  Educação de Jovens e Adultos 
 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade educacional 

que tem como objetivo garantir o acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio para aqueles que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, cabendo ao Poder Público oferecer oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do/a estudante, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

No que se refere à gestão democrática na educação de jovens e adultos, 

é importante atentar para o que dispõem as Diretrizes Nacionais da Educação de 

Jovens e Adultos, que enfatizam que a gestão das instituições escolares que 

saiba
mais
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ofertam a EJA “implica a cooperação e diálogo com instituições e organizações que 

já possuem experiência na área” (BRASIL, 2000, p.37). 

Nesse sentido, o diálogo entre os sistemas deve favorecer o 

estabelecimento de mecanismos de gestão que favoreçam o acesso e a 

permanência com sucesso dos/as estudantes jovens e adultos/as que precisam 

iniciar ou completar sua escolaridade básica. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), esta modalidade de ensino é definida como “uma categoria 

organizacional constante da estrutura da educação nacional, com finalidade e 

funções específicas”. 

Conforme a Resolução CNE/CEB 11/2000, mediante os fatores 

socioeconômicos que excluem esses jovens, adultos e idosos do processo de 

escolarização normal, a educação de jovens e adultos possui as seguintes funções: 
 Função Reparadora: significa não só a entrada no circuito dos direitos civis 

pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de 
qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica 
de todo e qualquer ser humano. 

 Função Equalizadora: possibilita ao indivíduo a reentrada no Sistema 
Educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela 
repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de 
permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como uma 
reparação corretiva, ainda que tardia, das estruturas arcaicas, 
possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na 
vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de 
participação. 

 Função Permanente ou Qualificadora: propicia um patamar igualitário de 
formação e restabelece a igualdade de direitos e de oportunidades face ao 
direito à Educação. 

 
Tais funções conferem à EJA um desafio, em tempos de políticas de 

combate a exclusão social, a que estão submetidos muitos jovens e adultos 

trabalhadores no Brasil. A legislação reconhece e assegura o direito à educação 

para todos/as, valendo o princípio da igualdade de oportunidades para crianças, 

jovens e adultos.  

 

ACESSE: Resolução CNE/CEB nº1, de 5 de julho de 2000. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf 

 

3.3.1 Papel do/a Professor/a da Educação de Jovens e Adultos 

Segundo Freire (2007), o/a professor/a da educação de jovens e adultos 

precisa, em especial, ter a capacidade de solidarizar-se com o/a educando/a e de 

saiba
mais
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sensibilizar-se com as múltiplas características e culturas do público da EJA no 

espaço escolar. Assim, “quanto mais solidariedade exista entre o educador e 

educando no ‘trato’ desse espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem 

democrática se abrem na escola” (Freire, 2007, p.97). É importante ressaltar que 

no trabalho com jovens e adultos, o/a professor/a deve favorecer a autonomia 

dos/as educandos/as, e sua tomada de consciência sobre como sua aprendizagem 

se realiza. Se a opção do/a professor/a é democrática, ele/a deve, no exercício da 

docência na EJA:  

 Buscar conhecer cada vez melhor os conteúdos a serem ensinados, 

atualizando-se constantemente; 

 Incluir nas práticas curriculares as experiências e vivências culturais dos 

grupos sociais específicos, do bairro, da cidade, do estado, do país e do 

mundo; 

 Informar ao/à aluno/a o objetivo da atividade didática; 

 Propor situações didáticas desafiadoras, relacionadas aos conhecimentos 

prévios dos/as alunos/as, ao seu cotidiano e ao seu processo de 

desenvolvimento; 

 Oferecer ou planejar ajuda ao/à aluno/a por meio da ação docente ou de 

outras pessoas para que superem as dificuldades que se apresentem; 

 Respeitar as diferenças culturais e de ritmos de aprendizagem, oferecendo 

tratamento pedagógico diferenciado e planejando tempos adequados para a 

realização de atividades;  

 Favorecer o acesso dos/as educandos/as a materiais educativos como livros, 

jornais, revistas, cartazes, textos, apostilas, vídeos etc. 

 

3.3.2 O/A Gestor/a Escolar e a Educação de Jovens e Adultos 

 

O princípio de uma escola democrática reconhece a diferença e a 

necessidade de inclusão de todos os sujeitos sociais. Defende a participação como 

possibilidade de desenvolvimento de uma forma de pensar e agir emancipada. A 

prática democrática favorece a autonomia e se fortalece no diálogo e na 

colaboração, rompendo com o individualismo e visando a unidade da escola. 

A escola que oferta a EJA existe para cumprir os objetivos estabelecidos 

pela política educacional e pela legislação vigente. A atuação do/a gestor/a 
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demanda o desenvolvimento de competências para gerenciamento de conflitos e 

tensões, cabendo ao/à gestor/a da EJA: 

 Promover a utilização de espaços e estruturas educativas da sala de aula, da 

escola, do bairro e da cidade; 

 Favorecer a abertura da escola para o bairro, cidade, país e mundo; 

 Promover a participação de diversos grupos sociais e culturais na escola; 

 Realizar sistematicamente, encontros e palestras com os/as alunos/as para 

sensibilizar a importância de sua permanência em sala de aula; 

 Participar efetivamente das atividades escolares da Educação de Jovens e 

Adultos, garantindo a integração desta modalidade de ensino às demais 

atividades da escola, de modo que a Proposta possa ser viabilizada e alcance 

os objetivos propostos;  
 Motivar os/as professores/as em torno de um objetivo único: "Combater a 

evasão e a repetência escolar", por meio de cursos, palestras e metodologias 

diversificadas; 
 Realizar sessões de estudo e formação continuada nas escolas, visando a 

aplicabilidade da Proposta Curricular da EJA e Orientações Curriculares, 

diversificando as metodologias das aulas, tornando-as mais interessantes; 
 Realizar chamada pública anual para matrícula, utilizando os meios de 

comunicação disponíveis (carro de som, bike som, rádios, jornal, TV, cartazes 

fixados nos pontos comerciais das comunidades etc.); 
 Intensificar o planejamento das atividades docentes, revendo-o 

constantemente; 
 Reunir professores/as para criação de grupos de monitoria; 
 Dar suporte técnico ao grupo de monitoria; 
 Discutir e fortalecer o projeto político pedagógico da escola e propor melhorias 

futuras; 
 Realizar diagnóstico da situação real da escola e elaborar plano de trabalho 

com a comunidade escolar para instrumentalizar o projeto pedagógico da 

instituição. 
 

Portanto o papel do/a gestor/a é promover ações coletivas, de modo que 

atinja a meta do acesso e permanência dos jovens e adultos na escola. Desse 

modo, a gestão democrática implica em compreender a escola como um corpo 

organizacional (Luck, 2010), uma instituição de pessoas múltiplas, estando atenta 
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às peculiaridades da organização da escola, no que se refere à gestão da EJA, 

estabelecendo padrões de funcionamento comprometidos com a função 

equalizadora dessa modalidade de ensino.  

Ao pensar o Projeto Político Pedagógico da escola que oferta a EJA é 

necessário considerar a Educação de Jovens e Adultos com um modelo 

pedagógico próprio, a fim de se criar situações para satisfazer as necessidades de 

aprendizagem dos jovens e adultos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB 9394/96 assim o confirma, em seu artigo 4º: 
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante garantia de:    
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 
de acesso e permanência na escola; 

 
O parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação – CNE/Câmara 

de Educação Básica – CEB, trata o sobre Conceito e Funções da EJA e reforça a 

ideia da oferta da Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade educativa 

por meio de “um modelo pedagógico próprio, a fim de criar situações pedagógicas 

e satisfazer as necessidades de jovens e adultos. ” 

Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, gestores e 

professores têm o compromisso político com a garantia de uma prática educativa 

de qualidade, numa perspectiva de contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade democrática e justa, formando sujeitos críticos, emancipados e éticos. 

Essa intencionalidade deve ser traduzida no projeto político-pedagógico 

que deverá tornar possível a unidade e a organicidade das políticas e práticas 

educativas na EJA, direcionando o processo educativo, ao selecionar objetivos 

sociais e estratégias formativas, orientando o para que se ensina, o que se ensina, 

como se ensina e como se avalia. Assim, constrói sentido e direção às práticas 

educativas, indicando formas organizativas e metodológicas de socialização e 

reconstrução da cultura escolar, viabilizando a prática educativa. 

 

3.3.3 Educação de Jovens e Adultos no Censo Escolar 

As informações sobre número de alunos/as e turmas da EJA devem ser 

coletadas e registradas no CENSO, de acordo com as orientações emanadas dos 

órgãos competentes. É importante garantir a inserção da matrícula da EJA no 

CENSO ESCOLAR, uma vez que o repasse de recursos do FUNDEB para a 
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manutenção das turmas está vinculado ao número informado pelos sistemas de 

ensino. Aos/Às alunos/as matriculados/as nas etapas do ensino fundamental da 

educação de jovens e adultos (EJA) é obrigatória a informação sobre rendimento 

e/ou movimento escolar, sendo permitida apenas uma informação para cada 

matrícula. E aos/às alunos das etapas finais da Educação de Jovens e Adultos 

(ensino fundamental – anos finais) que tiveram rendimento aprovado, é obrigatória 

a informação de concluinte (ou não concluinte) da etapa de ensino. Geralmente, as 

etapas de ensino da Educação de Jovens e Adultos apresentam organização e 

desenvolvimento diferenciado no que se refere à duração do período letivo, 

portanto, a informação de rendimento do/a aluno/a deve ser preenchida apenas ao 

final da etapa de ensino. 

 

3.3.4 Matrícula/Educação de Jovens e Adultos 

 

No que se refere à matrícula para o público jovem, adulto e idoso, os 

sistemas de ensino são responsáveis por promover a chamada pública, visando 

garantir o acesso das pessoas que necessitam iniciar ou concluir o ensino 

fundamental no município. Na realização da matrícula a escola deve atentar para o 

que dispõe o Art. 5º das Diretrizes Operacionais da EJA: “Obedecidos o disposto 

no artigo 4º, incisos I e VII, da Lei nº 9.394/96 (LDB) e a regra da prioridade para o 

atendimento da escolarização obrigatória, será considerada idade mínima para os 

cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do Ensino 

Fundamental a de 15 (quinze) anos completos”. 

 

3.3.5 Calendário da Educação de Jovens E Adultos 

No calendário da escola deve ser assegurado: 

 No mínimo 200 dias letivos e 800 horas aos/às alunos/as do ensino 

fundamental;  

 Atender à legislação específica da EJA estabelecida no sistema de ensino. 

 

3.3.6 Legalização das Instituições da Educação de Jovens de Adultos 

A regularização dos cursos presenciais de ensino fundamental da 

educação de Jovens e adultos obedece ao que determina a Resolução 02/2011 do 

Conselho Estadual de Educação-CEE/MA, que estabelece normas para a oferta da 
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Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino do Maranhão. Desse modo, ao 

implantar turmas da EJA, o sistema de ensino deve orientar as instituições de 

ensino quanto à apresentação de documentação para o reconhecimento do curso 

de ensino fundamental na modalidade EJA, junto ao órgão competente. 
 

3.4 Educação do Campo 
 

Inicialmente, para tratarmos de Educação do Campo, precisamos 

observar, à luz da legislação, o que é necessário para que o atendimento a esses 

povos seja feito com as adequações necessárias às peculiaridades da vida no 

campo e de cada região, observando ainda alguns aspectos relevantes e 

essenciais à organização da ação pedagógica, que são: os conteúdos curriculares 

e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos/as estudantes 

do campo, organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas e adequação à natureza do 

trabalho no campo. 

Nesse sentido, a função da escola é proporcionar a todos/as um 

ambiente educativo que valorize sua relação com a terra, com a cultura e com o 

trabalho, que valorize os conhecimentos já obtidos, a heterogeneidade entre os 

grupos. Mas, para que tudo isso aconteça é preciso o fortalecimento da identidade 

da escola do campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POPULAÇÕES DO CAMPO: os agricultores 
familiares, os extrativistas, os pescadores 
artesanais, os ribeirinhos, os assentados e 

acampados da reforma agrária, os 
trabalhadores assalariados rurais, os 

quilombolas, os caiçaras, os povos da 
floresta, os caboclos, populações itinerantes 

e outros que produzam suas condições 
materiais de existência a partir do trabalho no 

meio rural; 

 

ESCOLA DO CAMPO: aquela situada 
em área rural, conforme definido 

pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, ou 
aquela situada em área urbana, 

desde que atenda 
predominantemente a populações do 

campo. 

 
§ 2o Serão consideradas do campo as 
turmas anexas vinculadas a escolas 

com sede em área urbana, que 
funcionem nas condições 

especificadas no inciso II do § 1o. 

DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE 
NOVEMBRO DE 2010. - Dispõe sobre a 

política de educação do campo e o 
Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária - PRONERA 

Resolução CNE/CEB n° 2, de 28 de abril de 2008. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº. 9.394/96, ao 

definir, em seu artigo 28, a necessária adequação do processo educativo às 

peculiaridades da vida no campo, ao seu trabalho e sua cultura, abriu espaço para 

o repensar da educação ofertada às populações do campo, conduzindo a um 

amplo movimento acerca da educação necessária para atender a diversidade 

étnica, cultural, ambiental e social do campo. 

Nesse contexto legal, a Constituição do Estado do Maranhão reforça 

o princípio constitucional e destaca, em seu art. 218, que “os conteúdos do ensino 

fundamental, para a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e 

artísticos regionais, atenderão aos aspectos, históricos e geoeconômicos do 

Estado”. O §1º do mesmo artigo, estabelece que “os alunos de escolas rurais, em 

regiões agrícolas têm direito a tratamento especial, adequado à sua realidade, 

devendo o Poder Público adotar critérios que levem em conta as estações do ano e 

seus ciclos agrícolas”. 

Segundo as Diretrizes Complementares, Resolução n° 2, de 28 de abril 

de 2008: 
§1º A educação do campo, de responsabilidade dos Entes Federados, que 
deverão estabelecer formas de colaboração em seu planejamento e 
execução, terá como objetivo a universalização do acesso, da 
permanência e do sucesso escolar com qualidade em todo o nível de 
Educação Básica (BRASIL, 2008). 

 

Desse modo, entende-se que a Educação do Campo deve ser 

planejada, tendo em vista o regime de colaboração, com vistas à garantia de uma 

educação de qualidade, que assegure às populações campesinas o atendimento 

às suas especificidades. 

 

3.4.1 O/A Gestor/a Escolar e a Educação do Campo 

A questão da Educação do Campo, marginalizada historicamente, seja 

em termos práticos seja em termos legais, que na LDB Nº 9.394/96, ocorre com 

uma pequena menção em seu artigo 28, passa a incorporar as demandas dos 

sujeitos sociais coletivos organizados e integrá-las ao compêndio legal nacional, 

como ocorre com a inserção das Diretrizes Operacionais para Educação Básica 

das Escolas do Campo (Parecer n.º 36/2001 e Resolução 01/2002, do Conselho 

Nacional da Educação) e sua complementação, a Resolução 02/2008, de 28 de 

abril de 2008, as chamadas Diretrizes Complementares para Educação do Campo.  
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Nessa perspectiva, na atuação do/a gestor/a nessas escolas é 

fundamental o reconhecimento das especificidades do/a estudante nas suas 

práticas históricas, sociais e culturais, valorizando as reivindicações dos sujeitos do 

campo organizados a partir de movimentos sociais, que constituíram a “Articulação 

Nacional Por uma Educação do Campo” (sujeito político essencial dos debates 

empreendidos hoje acerca da chamada Educação do Campo). 

As propostas pedagógicas das escolas do campo devem contemplar a 

diversidade do campo em todos os seus aspectos: Sociais, Culturais, Políticos, 

Econômicos, de Gênero, Geração e Etnia, com metodologias específicas e 

pertinentes à realidade do campo, utilizando da Pedagogia da Terra, com vistas ao 

princípio da sustentabilidade. 

 

SITUAÇÃO O QUE FAZER 

ATENDIMENTO DO ESTUDANTE 
ALVO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Proceder o atendimento às populações 
rurais em suas diversas formas de 
produção da vida; deve reafirmar o 
pertencimento étnico, com metodologias 
adequadas às realidades das diferentes 
populações, podendo haver a 
organização dos tempos e espaços 
educativos com base na Pedagogia da 
Alternância, integrando trabalho e 
educação, respeitando as atividades 
produtivas das famílias, o seu tempo e 
as condições climáticas. 

Indígenas, afrodescendentes, 
quilombolas, agricultores familiares, 
extrativistas, quebradeiras de coco, 
rendeiras, pescadores artesanais, 
ribeirinhos, populações itinerantes, 

artesãos, assentados, acampados da 
reforma agrária entre outros. 

 

3.4.2 Formação Continuada na Educação do Campo 

A educação de qualidade social para toda a população, incluída aí a 

formação inicial e continuada dos/as profissionais da educação, é uma questão de 

justiça e de ética social. Falar sobre a qualidade social da educação do campo 

equivale a discutir a ética das relações sócio-políticas e o compromisso social dos 

decisores e executores do poder educacional neste país, com vistas a políticas 

públicas voltadas para essa população. 

O dever de assegurar a democratização do acesso de toda a população 

à escola e a sua permanência de forma significativa está relacionado à ética e ao 
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compromisso social dos dirigentes políticos, dos/as profissionais que trabalham na 

área, das próprias famílias dos/asAeducandos/as e dos potenciais educandos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Matrícula/Educação do Campo 

A Portaria Nº 1.344, de 30 de novembro de 2016, dispõe e orienta 

sobre o computo das matrículas nas instituições comunitárias, conveniadas com o 

poder público, que ofertam Educação do Campo e que têm como Proposta 
Pedagógica a Formação por Alternância. 

3.4.4 Calendário da Educação do Campo 

Considerando a importância em atender às necessidades e especificidades 

das populações campesinas no que se refere a sua emancipação sociopolítica, 

destacamos a PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA. 

 

 

DIMENSÕES QUE DEVEM SER LEVADAS EM 
CONSIDERAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Toda a formação de docentes para atuarem nas 
escolas do campo deverá ser feita na perspectiva da 

diversidade. 

Formação continuada nessa mesma perspectiva da diversidade aos/às 
docentes, já habilitados/as ou não, que estejam atuando nas escolas do 

campo e formação inicial, nas instituições formadoras, igualmente 
direcionada na perspectiva da diversidade, tal como nos termos do 

Projeto de Licenciatura Plena em Educação do Campo do MEC/SECADI 

A Pedagogia da Alternância é uma proposta diferenciada e 
alternativa que se constituiu no universo pedagógico como sendo 

uma pedagogia da resistência cultural em relação à forte 
hegemonia neoliberal presente na educação brasileira, 

principalmente, a partir da década de 90 em diante 
(NASCIMENTO, 2003) 

§ 5o As matrículas do ensino fundamental - anos finais - em instituições 
comunitárias do campo, credenciadas com proposta pedagógica por 
alternância e conveniadas com o poder público, deverão ser computadas 
como tempo integral.” (NR)

A pedagogia da Alternância é uma proposta diferenciada e 
alternativa que se constituiu no universo pedagógico como sendo 

uma pedagogia da resistência cultural em relação à forte hegemonia 
neoliberal presente na educação brasileira, principalmente, a partir da 

década de 90 em diante (NASCIMENTO, 2003)



82

 
 

          

 http://www.webartigos.com/artigos/pedagogia-da-

alternancia/3845/#ixzz4V0RU8ujf 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo (Resolução CNE/CEB Nº01/2002) e o movimento em defesa da educação 

do campo de qualidade trazem indicações e referências para a organização da 

escola, ampliação da oferta e melhoria da qualidade do ensino nas escolas do 

campo. Um princípio importante diz respeito à identidade da escola do campo: 

Como estabelece o § 2º, o calendário escolar deverá adequar-se às 

peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta 

Lei, a saber: 
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, 
na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos 
sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por 
essas questões à qualidade social da vida coletiva no país (artigo 2º, 
parágrafo único). 
 

Essa definição da identidade da escola do campo refere-se ao acesso 

do/a estudante à escola, bem como exige a formatação de currículos, metodologias 

e formas de gestão que atendam as demandas, as especificidades e as 

necessidades históricas de educação dos diferentes povos e contextos do campo. 

E a Resolução CNE/CEB nº 01/2002, em seu artigo 3º, reafirma o direito de todos à 

educação, colocando a necessidade de garantir a universalização do acesso dos 

povos do campo à educação básica e à educação profissional de nível técnico.  

Seguindo esta direção a Resolução Nº 104/2011-CEE, em seu artigo 5º, 

considera que a educação do campo: 
I - Destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais diversas 
formas de produção da vida: indígenas, afrodescendentes, quilombolas, 
agricultores familiares, extrativistas, quebradeiras de coco, rendeiras, 
pescadores artesanais, ribeirinhas, ciganos, artesãos, assentados e 
acampados da reforma agrária, entre outros; 
II - Deve reafirmar o pertencimento étnico, elemento importante de 
construção da identidade histórico-cultural, no caso das comunidades 
quilombolas e dos povos indígenas, assegurado aos últimos o cultivo da 
língua materna nas escolas. 
 

A Resolução nº 104/2011 CEE, em seu artigo 8º, trata da Educação 

Profissional Técnica de nível médio e orienta que a escola do campo deve respeitar 

saiba
mais
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as diversidades e peculiaridades regionais, dando suporte aos arranjos produtivos 

sociais e culturais locais. 

O Plano Estadual de Educação (Lei nº 10.099 de 11de junho de 2014), 

estabelece em sua meta 03, estratégia 3.10 – “Garantir a oferta do Ensino Médio 

em escolas do campo com metodologias adequadas à realidade das diferentes 

populações camponesa”.  

Dessa forma, fica afirmada a matrícula do/a estudante do campo na 

escola, bem como o respeito às especificidades desse público. 
 

 
3.5 Educação Escolar Quilombola 
 
 

Torna-se impossível compreender as comunidades quilombolas sem 

recorrer à sua referência africana. A constituição dos quilombos no Brasil advém do 

período colonial, quando os/as negros/as, escravizados/as, trazidos/as da África 

criaram diversas frentes de resistência à escravidão, dentre elas, a formação dos 

quilombos como modelo de comunidades estruturadas na identidade étnica, nas 
relações de parentesco, na territorialidade diferenciada e no uso comum dos 
recursos naturais, como forma de manutenção de sua ancestralidade. De acordo 

com o Art. 2º, do Decreto 4887/2003, os quilombos são:  
“Grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida”.  

 
Estas comunidades conquistaram direitos, resultantes da sua luta 

histórica; o direito ao território garante sua reprodução social, já que o mesmo se 

constitui num elemento identitário. Conforme assegura a Constituição Federal de 

1988, em seu Art. 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”. 

No campo dos direitos constitucionais, a política de educação deve 

garantir a participação da comunidade quilombola na gestão da escola, criar 

instâncias que permitam a participação da comunidade como, por exemplo: 

conselhos escolares e fóruns comunitários, os quais ajudam a preservar o 

patrimônio escolar e a encontrar soluções para os problemas existentes. 
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Conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Quilombola (Resolução CNE/CEB 08/2012): 
Art. 40 O processo de gestão desenvolvido na Educação Escolar 
Quilombola deverá se articular à matriz curricular e ao projeto político-
pedagógico, considerando: 
I - os aspectos normativos nacionais, estaduais e municipais; 
II - a jornada e o trabalho dos/das profissionais da educação; 
III - a organização do tempo e do espaço escolar;  
IV - a articulação com o universo sociocultural quilombola. 

 
Nessa perspectiva, as ações e políticas educacionais voltadas para as 

comunidades quilombolas devem atuar de forma interativa e integrada à realidade 

local, construir regras no campo da gestão compartilhada e valorizar os aspectos 

socioculturais que promovam participação coletiva no ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 O/A Gestor/a Escolar e a Educação Escolar Quilombola 

 

A gestão das escolas quilombolas deverá ser realizada, 

preferencialmente, por quilombolas. 

(§ 2º da Resolução n°8 de novembro,de 2012 - DCEEQ) 

 

As escolas quilombolas do Maranhão, enquanto parte do sistema 

estadual de ensino e vivenciando um processo recente de construção desta 

modalidade, ainda não possuem uma estrutura organizacional adequada ao que 

estabelecem as Diretrizes Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. 

Portanto, eleger um/a gestor/a quilombola não se constitui num privilégio e sim na 

garantia do direito à representatividade quilombola e a oportunidade de formação 

para o exercício da gestão. Entretanto, atualmente, nem todas as escolas 

quilombolas possuem gestor/a escolar. Faz-se necessário atentar para alguns 

aspectos importantes do papel do/a gestor/a de uma escola quilombola, a saber: 

No contexto das modalidades e 
diversidade, quais práticas da sua 
escola evidenciam uma gestão para 
uma educação inclusiva? 

 

No contexto das modalidades e diversidade, quais práticas da sua esco-
la evidenciam uma gestão para uma educação  inclusiva?

para
refletir
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 Estabelecer diálogo permanente com a coordenação pedagógica, a fim de incluir 

conteúdos relativos à cultura quilombola;  

 Garantir a participação da comunidade quilombola na gestão escolar, visando 

fortalecer os vínculos entre escola e comunidade e a responsabilidade de 

preservação do espaço escolar enquanto patrimônio coletivo; 

 Estimular a participação das lideranças locais nas atividades escolares, como 

forma de valorização dos conhecimentos tradicionais no ambiente escolar; 

 Planejar as atividades escolares, respeitando o calendário local, de forma a 

conciliar o ano letivo com os ciclos festivos e agrícolas da comunidade; 

 Estabelecer processos de mediação de conflitos visando a superação do 

racismo no ambiente escolar; 

 Estabelecer processos de formação continuada dos/as professores/as e da 

comunidade escolar em temáticas referentes à cultura africana e afrobrasileira; 

 Promover a articulação entre matriz curricular e o projeto político pedagógico da 

escola, observando os aspectos normativos dos sistemas educacionais dos 

entes federados, a jornada de trabalho dos/as profissionais de educação, 

organização do tempo e do espaço escolar e a vida sociocultural quilombola. 

 Elaborar projetos que promovam a participação da comunidade quilombola e 

valorize suas práticas culturais como recursos pedagógicos.  

 

3.5.2 Papel do/a Professor/a da Educação Escolar Quilombola 

 

No exercício da educação escolar quilombola, faz-se necessário pontuar 

duas situações: o/a professor/a quilombola e o/a professor/a que atua em 

comunidades quilombolas, pois faz diferença a trajetória escolar dos/as 

professores/as negros/as no que tange ao acesso à educação e sua atuação 

enquanto quilombola, bem como suas oportunidades de formação para uma 

atuação qualificada. Outro aspecto é o da identidade, no caso do/a professor/a há 

que se considerar o pertencimento ao território quilombola, sua valorização no 

campo da atuação local e a representatividade quilombola no sistema de ensino. 

Nesse contexto das relações etnicorraciais o/a professor/a em educação escolar 

quilombola tem o desafio de estabelecer um processo de desconstrução de 

estereótipos, racismos e discriminação em sala de aula. A elaboração do PPP deve 

estabelecer atividades pedagógicas que promovam a valorização das diferentes 

identidades, crenças e características físicas dos/as estudantes. Na medida em 
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que se promovem ações de reconhecimento e valorização destes aspectos em sala 

de aula, obtém-se, como resultado, pessoas que sabem conviver com as 

diferenças sem estabelecer conflitos e desigualdades. É importante o/a professor/a 

buscar adquirir materiais que ajudem na elaboração de atividades curriculares que 

elevem a autoestima dos/as estudantes e valorizem seus saberes. 

 

3.5.3 Projeto Político Pedagógico na Educação Escolar Quilombola 

Enquanto instrumento político, o PPP deve considerar a participação da 

comunidade e de toda equipe escolar na sua elaboração, conforme orientam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Quilombola (Resolução 

CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 2012: 
Art. 31 O projeto político-pedagógico, entendido como expressão da 
autonomia e da identidade escolar, é primordial para a garantia do direito a 
uma Educação Escolar Quilombola com qualidade social e deve se pautar 
nas seguintes orientações: 
I -observância dos princípios da Educação Escolar Quilombola constantes 
desta Resolução; 
II -observância das Diretrizes Curriculares Nacionais e locais, estas 
últimas definidas pelos sistemas de ensino e seus órgãos normativos; 
III -atendimento às demandas políticas, socioculturais e educacionais das 
comunidades quilombolas; 
IV -ser construído de forma autônoma e coletiva mediante o envolvimento 
e participação de toda a comunidade escolar. 
Art. 32 - O projeto político-pedagógico da Educação Escolar Quilombola 
deverá estar intrinsecamente relacionado com a realidade histórica, 
regional, política, sociocultural e econômica das comunidades 
quilombolas. 

 
Para a elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola quilombola, 

orienta-se a realização de um diagnóstico preliminar da comunidade, visando o 

levantamento de informações que contribuirão para as atividades pedagógicas. É 

importante destacar alguns aspectos neste diagnóstico tais como: 

 Caracterização da escola – informações que apresentem o contexto 

onde a escola se localiza geograficamente. É importante ressaltar que os 

territórios quilombolas extrapolam a unidade administrativa, portanto 

deve-se apresentar o diagnóstico a partir do território quilombola. 

 Identificação da economia familiar - destacar a renda e subsistência da 

família quilombola remete a identificar as diferentes formas e divisão do 

trabalho, o tipo de produção, produtos e comercialização. Geralmente, a 

renda quilombola é medida em produtos, já que vivem no meio rural e da 

produção agrícola.  
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 Acesso aos bens e infraestrutura - identificar bens públicos existentes 

na comunidade, centros culturais, escola, igrejas, estradas, etc… 

 Identificação do patrimônio escolar – identificar os bens móveis, 

equipamentos e materiais existentes na escola. 

 Identificação do acesso das famílias a programas sociais - identificar 

as famílias de alunos/as do programa bolsa família e outros programas 

de transferência de renda. 

 Identificação das práticas culturais locais – mapear as práticas 

culturais, danças, musicas, estórias orais, jogos, infantis, festejos e 

práticas religiosas etc.. 

 Identificação dos núcleos familiares – as relações de parentesco 

nortearão trabalhos pedagógicos sobre árvores genealógicas na 

comunidade visando o fortalecimento da identidade e da autoestima dos 

alunos e comunidade escolar 

 Identificação dos recursos didáticos e humanos – mapear os 

recursos didáticos existentes na escola e o corpo técnico da escola, 

além das lideranças locais que contribuirão com o desenvolvimento 

escolar. 

O PPP deve nortear o planejamento das atividades escolares visando 

identificar os processos de avaliação e resultados de ensino aprendizagem, 

pautado nos seguintes princípios: 

Autonomia- respeitando as normativas do sistema de educação, a escola deve 

elaborar seu PPP com autonomia para estabelecer parâmetros que considerem a 

realidade sociocultural da comunidade quilombola como referência para o 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. 

Participação – a elaboração do PPP deve considerar a participação da 

comunidade quilombola, visando coletar informações que sejam importantes para a 

criação de recursos pedagógicos coerentes com a sua realidade. 

Organização- O PPP deve estabelecer etapas para o seu cumprimento através de 

um plano de trabalho que permita sua execução de forma eficiente. As atividades 

devem ser pensadas com a participação da comunidade quilombola e constar de 

mecanismos de avaliação de resultados e do cumprimento das etapas. 
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3.5.4 Educação Escolar Quilombola: A Importância do Livro e da Leitura na escola 

 

A produção literária no Brasil secularmente apresentou, em sua maioria, 

a população negra de forma estereotipada e com adjetivos pejorativos. Nas últimas 

décadas, o debate sobre a educação para as relações étnico-raciais estabeleceu 

um contraponto sobre estas referências nos livros didáticos e pautou a valorização 

da literatura negra, a análise de livros didáticos e a orientação de elaboração de 

livros didáticos que respeitem as diferenças e possibilitem a representatividade da 

população negra de forma positiva. 

 É necessário destacarmos que o processo de letramento em uma 

comunidade tradicional, não deve ser tratado como um processo de desvalorização 

de sua oralidade enquanto uma das formas de transmissão de seus 

conhecimentos. Valorizar suas estórias orais nos processos de aprendizagem 

facilita a compreensão e assimilação das letras e formação silábica. O estímulo à 

leitura deve considerar conteúdos que promovam um olhar crítico sobre o 

imaginário da realidade quilombola e da população negra, apresentado nos livros 

didáticos. 

Criar mecanismos de utilização de gêneros textuais deve considerar a 

realidade sociocultural do quilombo, numa perspectiva positiva onde os/as 

alunos/as possam se reconhecer nos elementos e referências apresentadas. Dois 

aspectos tornam-se um risco para os conflitos e a inaptidão do/a aluno/a para a 

leitura: a ausência de referências identitárias e a representação discriminatória e 

estereotipada sobre si, fatos estes que prejudicarão potencialmente seu processo 

de aprendizagem. Conforme aponta Arroyo, (2012):  
Grupos como os quilombos, sujeitos dos seus saberes e processos de 
aprendizagem próprios, resistem ao sistema hegemônico que a política 
educacional apresenta. A autoafirmação de suas diferenças e o processo 
de desigualdades históricas a que foram submetidos, a desconstrução de 
suas formas de pensar, a negação de sua cultura e identidade faz com 
que não se reconheçam em algumas produções intelectuais. 

 
Algumas orientações para estimular a leitura nas escolas quilombolas: 

 Estimular os/as alunos/as a confeccionarem livros e materiais didáticos a 

partir de sua realidade, aponta um caminho estratégico para a o gosto pela 

leitura; 

 Criar bibliotecas com acervos que valorizem a identidade quilombola; 

 Trabalhar gêneros orais na perspectiva de identificar as variedades de usos 

da língua na modalidade oral. 
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3.5.5 Educação Escolar Quilombola no Censo Escolar 

 
 

O levantamento de informações referentes aos/às alunos/as quilombolas 

é imprescindível para a formação de banco de dados sobre a realidade escolar 

quilombola. Consideramos relevante a inclusão de informações sobre a identidade 
quilombola como quesito e o nome da comunidade quilombola onde está situada 

a escola, para fins de organização de dados específicos para além do quesito cor. 

 
3.5.6 Matrícula/Educação Escolar Quilombola 

 
 

Criar identificação quilombola na ficha de matrícula para a geração de 

informações quantitativas sobre a quantidade de alunos/as quilombolas no sistema 

estadual de ensino. 

 

3.5.7 Calendário da Educação Escolar Quilombola 

É importante que a comunidade escolar construa um calendário 

conciliado com o calendário agrícola e religioso local. Por se tratar de comunidade 

tradicional é comum a participação das crianças e adolescentes na divisão de 

trabalho como forma de transmissão de saberes, bem como a participação em 

rituais religiosos e festejos. O diálogo com a comunidade pode conciliar o tempo 

letivo sem prejuízo da aprendizagem, respeitando o tempo da comunidade. 

 

3.5.8 Legalização das Instituições da Educação Escolar Quilombola 

A regularização das escolas quilombolas é necessária para o 

cumprimento de sua funcionalidade institucional. Para este processo, é importante 

considerar a certificação dessas comunidades emitidas pela Fundação Palmares 

nos processos de regularização fundiária, já que nem todas as comunidades 

possuem titulação. 
 

3.6  A Gestão Democrática de Programas com Temas Socioeducacionais 

 A gestão dos Temas Socioeducacionais é realizada de forma 

interministerial - Ministério da Educação – MEC e os demais Ministérios: Meio 

Ambiente, Fazenda, dentre outros.  
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No Maranhão, a Secretaria de Estado da Educação se articula 

com outras secretarias estaduais para a proposição das políticas públicas, 

programas e planos de ação com os Temas Socioeducacionais. Os Grupos 

de Trabalho de Educação Ambiental (SEDUC - Coordenação e SEMA- 

Superintendência), de Educação Fiscal (SEDUC e SEFAZ - Assessoria) e o 

Educação para o Trânsito (DETRAN – Coordenação) viabilizam ações para a 

formação de profissionais da educação. 

 As atividades temáticas envolvem todos os entes federados: União, 

Estados e Municípios. O principal mecanismo de financiamento é o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação - FNDE, por meio do Programa Dinheiro Direto 

na Escola. Educação Ambiental, Educação Fiscal, Educação em Direitos Humanos, 

Educação para o Trânsito, Educação para o Consumo, Relações Étnico-raciais, 

Gênero podem ser contemplados pelo PDDE.  

Os recursos do PDDE têm caráter suplementar e se destinam a apoiar 

as escolas na construção de espaços educadores que favoreçam a melhoria da 

qualidade de ensino e a promoção da sustentabilidade, da cidadania e da 

qualidade de vida. 

As etapas para a participação na gestão financeira dos programas 

temáticos:   

 Censo Escolar (os recursos em função do número de alunos/as 

matriculados/as em cada escola); 

 Adesão ao PDDE Interativo (o plano de ação e da ata da reunião da 

comunidade escolar); 

 Planos de Ação de acordo com o Projeto Político Pedagógico (sítio 

simec.mec.gov.br); 

 Validação pelas Secretarias de Educação e, posteriormente, para o MEC; 

 Execução e acompanhamento/prestação de contas das Ações Temáticas. 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

No Maranhão, a Secretaria de Estado da Educação se articula com outras 
secretarias estaduais para a proposição das políticas públicas, programas e 
planos de ação com os Temas Socioeducacionais. Os Grupos de Trabalho de 
Educação Ambiental (SEDUC - Coordenação e SEMA- Superintendência), de 
Educação Fiscal (SEDUC e SEFAZ - Assessoria) e o Educação para o Trânsito 
(DETRAN – Coordenação) viabilizam ações para a formação de profissionais 
da educação.

dicasúteis
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a importância e a abrangência do trabalho desenvolvido 

pela gestão escolar, esse Caderno de Orientações constitui-se em um instrumento 

de referência, apresentando direcionamentos quanto à orientação, 

acompanhamento, implementação e avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando a consolidação de conhecimentos e ações de uma 

gestão escolar democrática que crie condições para o diálogo entre todos os 

profissionais da educação, na busca de soluções coletivas que garantam a 

melhoria do ensino e da aprendizagem dos/as estudantes. 

É imprescindível o/a Gestor/a Escolar desenvolva seu trabalho em 

articulação com todos os segmentos da comunidade escolar e demais órgãos do 

sistema de ensino, contribuindo para a verdadeira função social da escola, que é a 

de promover a formação de cidadãos/ãs conscientes do seu papel na sociedade 

em que vivem, além das habilidades que são específicas e desenvolvidas no 

ambiente escolar. 

Espera-se que, esse Caderno e as produções técnicas geradas a partir 

das orientações nele contidas sejam relevantes para a funcionalidade de uma 

gestão escolar comprometida com o bom exercício de sua liderança nas 

atribuições que lhe compete. 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Caro/a Gestor/a, que estas orientações 
contribuam para a organização e 
desempenho do seu papel como 
gestor/a. Tenha-o sempre por perto e 
compartilhe com a comunidade escolar! 

Caro/a Gestor/a, que estas 
orientações contribuam para a 
organização e desempenho do 
seu papel como gestor/a. Tenha-o 
sempre por perto e compartilhe com 
a comunidade escolar!
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