
A IMPORTÂNCIA DOS AGENTES 
EDUCACIONAIS I E II NO 
CONTEXTO ESCOLAR

DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE, GRUPO 
DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL E 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL



1

A IMPORTÂNCIA DOS AGENTES EDUCACIONAIS 
I E II NO CONTEXTO ESCOLAR 
ORIENTAÇÕES GERAIS

Orientações gerais  e 
encaminhamentos 
Reflexão sobre a Importância dos Agentes 
Educacionais I e II no Contexto Escolar

A Secretaria de Estado da Educação tem 
promovido ações de formação aos Agentes Educacionais 
I e II buscando a valorização desses profissionais no 
contexto da organização do trabalho escolar, uma vez 
que desempenham importante atuação educativa nos 
ambientes externos à sala de aula – secretaria,  biblioteca, 
laboratórios pátios, portões, cozinhas e outros.

A oficina de Formação em Ação denominada 
Reflexão sobre a Importância dos Agentes Educacionais I e 
II no Contexto Escolar tem como foco destacar a importância do 
trabalho destes  no sentido do desenvolvimento  do trabalho  cotidiano  
nos diferentes  setores da escola, baseados em princípios de ética e respeito às 
diversidades dos sujeitos da educação pública paranaense.

Os Agentes Educacionais são trabalhadores da educação, portanto, trazem em 
todas as suas ações a intenção educativa, independente do espaço escolar em que 
estejam atuando. Nos processos de formação que ocorrem no ambiente escolar 
convivem diferentes saberes, atitudes, valores e culturas frente aos quais os Agentes 
Educacionais I e II devem considerar as oportunidades de atuarem como sujeitos do 
processo educativo.

Muitas situações de solidariedade, alteridade e respeito ocorrem nos ambientes 
escolares externos à sala de aula, porém, também ocorrem muitos impasses entre 
estudantes ou entre outros membros da comunidade escolar. Nestes casos, os Agentes 
Educacionais devem agir com autonomia para iniciativas de mediação – desde que se 
sintam preparados – ou para encaminhamentos necessários.

 Neste contexto, convém relembrar a importância da ética e do comprometimento 
no cumprimento das atribuições  elencadas nos Anexos da Lei Complementar n° 
123/2008 e da Lei Complementar nº 156/2013, que indicam, dentre outras  funções, 
a atuação “como educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do 
ambiente físico, do meio ambiente e do patrimônio escolar” e “agir como educador, 
buscando a ampliação do conhecimento do educando, facilitada pelo uso dos recursos 
disponíveis na escola”.

Assim, a oficina propõe aos Agentes Educacionais uma reflexão sobre a própria 
atuação, trazendo momentos de estudos que envolvem leituras, vídeos, música e formas 
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de apresentação das reflexões – atividades dinâmicas que demonstram e fortalecem a 
ética e o respeito na conduta como educadores.
       A descrição detalhada das atividades encontra-se no roteiro da oficina, indicando 
a organização do espaço, do tempo e dos materiais a serem utilizados, entre eles slides 
que apresentam a sequência de conteúdos e metodologias. 
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