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RESUMO
A relação que deve permear os documentos nas instituições escolares, visando uma
gestão democrática, vem de normativas legais, em contraponto a sua não observância faz
com que o processo não se efetive, ficando fragmentado; diante disso então a pesquisa
busca trazer como problema de investigação: a Proposta de Plano de Ação da Chapa
como requisito à candidatura do Gestor Educacional no Estado do Paraná tem
consonância com os demais documentos normativos exigidos pela mantenedora, e como
dialoga com eles? Para que este problema seja respondido seus objetivos são: Analisar
se há consonância com a Proposta de Plano de Ação da Chapa dos candidatos à direção
escolar das escolas públicas estaduais com a respectiva resolução e demais documentos
que regem a construção deste documento no Estado do Paraná; ainda nos específicos:
Conhecer a legislação pertinente ao processo de candidatura a gestor desse Estado;
Conhecer os documentos obrigatórios à construção do Plano de Ação dos Candidatos a
gestores; Contribuir com a formação dos profissionais da educação na compreensão do
documento Plano de Ação. A metodologia usada foi a bibliográfica tendo como fonte os
autores e os documentos exigidos para a construção do Plano, ou seja, aqueles
presentes na Resolução N.º 3373/2015 – GS/SEED. Nos documentos institucionais
analisados levou-se em consideração as dimensões: gestão escolar democrática; prática
pedagógica; avaliação; acesso permanência e sucesso na escola; ambiente educativo;
formação e condições de trabalho dos profissionais da escola e ambiente físico escolar.
A base teórica ficou com HONORATO (2012), DOURADO (2009), GOMES, (2017),
LIBÂNEO (2012), (LÜCK, (2012), PARO (2012), dentre outros, os documentos analisados
foram a resolução 3373/2015, o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, e o
plano apresentado pelos candidatos, da instituição pesquisada. Os resultados finais
levaram à conclusão de que os documentos oficiais institucionais dialogam de forma
fragmentadas com o Plano de gestão às candidaturas, bem como em sua maioria não
contemplam – de forma clara – as dimensões obrigatórias. Percebeu-se, também que há
ausência de clareza na estrutura de um Plano de Gestão e questões pontuais de redação
na estrutura do texto. Com isso, ainda se concluiu da importância do conhecimento dessa
etapa na gestão, para que o Plano venha contemplar as reais intenções e propostas dos
candidatos. Questiona-se, ainda, a aprovação destes planos pela mantenedora, quando
apresentados de formas fragmentadas dos demais documentos, levando-nos a inferir se
são apenas proformas de uma legislação que não necessita ser apenas elaborado.
Palavras-chave: Plano de Gestão. Gestão Escolar. Gestão Democrática.
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ABSTRACT
The relation that must permeate the documents in the school institutions, aiming a
democratic management, come from legal norms in contrast to its non-observance, it
makes the process does not take effect being fragmented, that said the search seeks to
bring as research problem: Does the Proposed List Plan of Action as requirement to the
educational manager application in the state of Paraná have consonance to the other
norm documents required by the maintainer and how do they dialogue? For that problem
has been answered that the objectives are: Analyze if there is consonance to the
candidates to the direction of the school management of state public school to the
respective resolution and other documents that govern the construction of this document in
the state of Paraná. Still in the specifics: Know the pertinent legislation to the application
process to the manager in Paraná; Know the mandatory documents to the Proposed List
Plan of Action; Contribute to the educational training of professionals in comprehension to
the document Action Plan. The methodology used was the bibliography – having as
sources the authors and the required documents to make the Plan, in other words, those
related in the resolution n° 3373/2015 – GS/SEED. In an analyzed institution documents,
noticed the dimensions: democratic school management, pedagogical practice; evaluation;
permanent access and success in the school; educational environment; graduation and
the work conditions of the school workers and school physical environment. The
theoretical basis is on HONORATO (2012), DOURADO (2009), GOMES, (2017),
LIBÂNEO (2012), (LÜCK, 2012), PARO (2012), and others, the analyzed documents were
the 3373/2015 resolution, political-pedagogical project, school regiment and the plan that
was demonstrated by the candidates of the researched institution. The final results
conclude that the official institutional documents dialogue in the fragmented form to the
Management Plan to the candidacy, as in its majority does not contemplate, clearly the
mandatory dimensions. It was also noticed that there is the absence of clarity in the
structure of the Management Plan and punctual essay questions in the structure of the
text. Thereby, it was also concluded the importance of knowledge in this management
stage in order to the Plan contemplate the real intentions and proposals of the candidates.
It wonders about these plans by the maintainer when demonstrated in fragmented forms
from the other documents, leading us to interfere if are forms of a legislation that does not
need to be elaborated.
Keywords: management plan, school management, democratic management
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1 INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios nas práticas educacionais, no cotidiano da escola é
buscar garantir uma educação cidadã nas práticas realizadas dentro dela, pois se acredita
que o exercício da cidadania é fundamental para a efetivação da democracia em todos os
espaços sociais de seus educandos. Não podemos conceber cidadania sem a
democracia, ou vice-versa, são conceitos e práticas que caminham juntos. Então, a
escola democrática pode ser definida como a escola da cidadania, ou "escola cidadã",
como afirma Gadotti (2000).
Para que esta escola possa efetivamente ser democrática é necessário pensar em
um planejamento construído coletivamente no cotidiano escolar, inserida no seu contexto
político, econômico, social, geográfico e cultural, pois assim poderá melhor atender às
demandas daquela comunidade e com isso compreender o cenário – que traz às
realidades – é fundamental, para que o planejamento venha contemplar os desafios
apresentados de uma escola democrática e cidadã. Com isso, receitas prontas e
acabadas não representam uma escola democrática e cidadã, pois essas práticas negam
a potencialidade transformadora da ação humana coletiva e participativa. Isso poderá
então se manifestar na gestão democrática onde os envolvidos poderão discutir, ter
espaços e planejar melhor as ações educacionais.
A gestão democrática prevista na Constituição Federal de 1988 (CF,1988), em um
de seus princípios no Art. 206, Inciso VI, traz “gestão democrática do ensino público, na
forma da lei;” (BRASIL, 1988), mais tarde a gestão democrática toma corpo na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação de 1996 que em seu Art. 3º, inciso VIII reza: “gestão
democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de
ensino” (BRASIL, 1996), e também em cumprimento a meta 19 do Plano Nacional de
Educação (PNE). O mesmo dispositivo legal nos artigos 14 e 15 determina que os
sistemas de ensino irão definir as normas da Gestão democrática, bem como a
participação de todos, com autonomia pedagógico-administrativa e de gestão financeira,
observando as normas superiores. Essas mudanças, expressas, sobretudo, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) convergem para a adoção de
novos modelos de gestão e planejamento da educação calçada em formas mais flexíveis
e descentralizadas de administração (RIOS, 2010).
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Esta pesquisa então se volta à Proposta de Plano de Ação da Chapa
(nomenclatura apresentada nos documentos da SEED) como requisito à candidatura do
Gestor Educacional no Estado do Paraná. Esse documento de caráter obrigatório está
previsto na Resolução N.º 3373/2015 – GS/SEED, e torna-se o instrumento onde o
candidato expõe sua proposta, a partir de dimensões que a Secretaria adota. Nesse
documento é possível visualizar como a proposta trata as diversas dimensões, a saber:
gestão escolar democrática; prática pedagógica; avaliação; acesso, permanência e
sucesso na escola; ambiente educativo e formação dos profissionais da escola, bem
como a forma do candidato a gestor articular os diversos documentos que devem
embasar legalmente a proposta de Plano de Ação, suas intenções à construção desse
plano que atenda ao coletivo, em todos os segmentos.
Assim, esta pesquisa traz sua justificativa e objetivos, bem como seu problema
como possibilidade de conhecer, analisar e aprender de como uma Proposta de Plano de
Ação da Chapa é construída e quais as relações entre os documentos legais, oficiais e as
intenções expressas nesse Plano, possibilitando assim contribuir com a formação de
professores, tanto em suas práticas como na compreensão ampla dos processos de
gestão, pois no Estado estudado os gestores são eleitos pela comunidade escolar,
ampliando assim, maiores possibilidades de que um profissional da educação venha a ser
um gestor; e nesse processo de escolha amplia-se, então, a responsabilidade em buscar
a gestão democrática, expressa no documento, obrigatório, aos candidatos a gestores.
1.1 JUSTIFICATIVA
A gestão escolar, toma maior visibilidade a partir da CF1988, e com isso se
percebeu uma vasta literatura sobre o assunto, formações e debates, mas percebemos
também que o tema ainda não se esgotou, com isso este trabalho se justifica na busca,
pela análise de documentos elaborados (Plano de Ação dos candidatos), conhecer e
expor essa construção e de que forma essa construção caminhou junto a outros
documentos obrigatório.
Justifica-se também, em colaborar com a formação dos profissionais da educação
que possam se candidatarem a gestores, pois o Plano deve contemplar os rumos que
aquela comunidade escolar pretende naquela gestão, sempre emanadas das políticas e
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ações da Secretaria Estadual de Educação, do estado estudado. Não tem caráter de
denúncia, porém busca a análise e observações que a pesquisa científica se propõe.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Analisar se há consonância com a Proposta de Plano de Ação da Chapa dos
candidatos à direção escolar das escolas públicas estaduais com a respectiva resolução e
demais documentos que regem a construção deste documento no Estado do Paraná.
1. 2.2 Objetivos Específicos


Conhecer a legislação pertinente ao processo de candidatura a gestor na rede
de ensino das escolas públicas do Estado do Paraná;



Conhecer os documentos obrigatórios à construção do Plano de Ação dos
Candidatos a gestores escolar na rede de ensino das escolas públicas do
Estado do Paraná;



Criar possibilidades de contribuição à formação dos profissionais da educação
na compreensão do documento Plano de Ação dos candidatos a gestores na
rede de ensino nas escolas públicas no estado do Paraná.

1.3. PROBLEMA DA PESQUISA
Há Consonância entre a Proposta de Ação da Chapa – candidata à direção de uma
escola pública Estadual do Paraná no processo de consulta de diretores com as
normativas legais e demais documentos que regem essa rede?
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CAPÍTULO II

2. REFERENCIAL TEÓRICO
A partir da década de 1980 a América Latina passa por movimentos em prol da
abertura democrática, e com isso se vive movimentos de resistência da sociedade civil
organizada, em favor da democratização, ações que se aprofundaram com o movimento
das Diretas Já e os trabalhos da Constituinte que tiveram como resultado a promulgação
da nova Carta Constitucional em 1988.
A democracia, todavia, precisa ser entendida para além de seu sentido etimológico
de governo do povo ou governo da maioria, para incluir todos os mecanismos,
procedimentos, esforços e recursos que se utilizam, em termos individuais e
coletivos, para promover o entendimento e a convivência social pacífica e
cooperativa entre sujeitos históricos. (PARO, 2002, p.15).

Os processos democráticos começam a se manifestarem – ao menos nas lutas
sociais e com isso, nos espaços escolares surgem – quase que uma negação da
administração, dos diretores que passam a serem denominados de gestores.
Além de ser um princípio básico em que todos os campos da sociedade, a gestão
democrática também é considerada uma base conceitual por muitos gestores,
professores, pesquisadores acadêmicos e instituições, e desenvolvida como um modelo
de base fundamentada na ação e participação de profissionais da educação, família e a
comunidade está envolvida na gestão escolar. “Pela educação como prática democrática
se constrói o político e se concorre para uma sociedade mais cooperativa, mais
compartilhada... e mais digna de ser compartilhada. (PARO, 2002, p. 18).
O gestor escolar é responsável pela implementação da democracia na comunidade
escolar. Deve proporcionar um ambiente para todos os membros participantes da escola,
uma interação de todos na busca de um trabalho pedagógico coletivo para estabelecer
uma identidade específica para a escola e alcançar resultados satisfatórios de
aprendizagem (LUCK, 2008). Se a transformação social, como defendia Gramsci (1978),
exige uma “reforma intelectual e moral”, a afirmação do caráter democrático da educação
é certamente um de seus componentes mais importantes. (PARO, 2002, 19).
Atrelados a isso, vem a necessidade de elaboração de documentos, de
planejamentos que expressem as intenções das instituições escolares, representando
15

assim uma participação mais efetiva de seus sujeitos. A educação se manifesta por uma
concepção de homem e de sociedade que se quer formar e construir, e a escola é espaço
privilegiado para essas ações, que devem estar contemplado em um planejamento.
O planejamento não é nulo em seus objetivos, pois ele representa sempre uma
tendência, que dará o norte às ações, assim, ele ocorre alicerçado em uma concepção.
Essa tendência, quando bem compreendida, será o marco conceitual desta instituição.
Dessa forma, o planejamento não é nulo, não se faz de um vazio de conhecimentos e
deve sempre responder qual educação, que homem e qual sociedade se pretende
construir.
No Quadro 01, abaixo, FEIJES (2013, p.87) demonstra as tendências do
planejamento educacional.
Quadro 01 - Planejamento: Tendências
LINHAS
1. Gerenciamento
da qualidade total

2. Planejamento
estratégico

3. Planejamento
participativo

PLANEJAMENTO: TENDÊNCIAS
CATEGORIAS
CARACTERÍSTICAS/ÊNFASE
- mercado de
- carácter conservador
trabalho
- dimensão técnica: neutralidade política
- consumidor
- destina-se a uma elite dirigente
- qualidade total
- restrita aos níveis e interesses do capital:
- participação
concedida às instâncias representativas – decisões
verticais/hierárquicas
- decisões centralizadas no poder (ato de pensar)
e ações descentralizadas (execução para a escola)
dicotomia entre teoria e prática; pensamento e ação
- enfoque nos resultados: expressão do esforço e
dedicação das equipes (desempenho individual)
- gera um plano: documento elaborado com base
nas representações dos segmentos da comunidade
escolar que define metas, prazos e responsáveis
- ênfase no caráter técnico do planejamento
(modelo)
- crise
- compreensão da realidade num momento de
- Resolução de
crise
problemas
-pode gerar questões sociais
- revê a relação entre os fins e energia
empregadas
- mundo do
- caráter transformador
trabalho
- dimensão política: promover a justiça social
- cidadão: síntese
- destina-se às camadas populares
das múltiplas
- extensiva a todos os ajustes da instituição
determinações
escolar: decisões coletivas – horizontais quanto à
- qualidade social
capacidade de analisar, propor e decidir
- participação
-unidade conceitual e política entre decisão e
ação, reconhecendo um movimento contraditório
entre poder e grupos locais com vistas à superação
da fragmentação das políticas educacionais
(casuísticas) em prol de um projeto político de
educação
- política educacional acompanhada da alocação
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de recursos; unidade entre ações e destinação de
recursos
- resultado é síntese do trabalho coletivo em
determinado contexto histórico
- gera um plano elaborado coletivamente: define
ações, responsáveis e recursos com base no
diagnóstico da realidade
-ênfase na unidade política e operacional do
planejamento
Fonte: Fonte FEIGES (2013, p.87)

Esta pesquisa então caminha em direção ao Planejamento Participativo, onde a
escola e a educação se constroem a partir de uma efetiva participação da comunidade
escolar, onde se pensa no mundo do trabalho, o trabalho como princípio educativo e a
qualidade social de seus educandos. Com isso, as dimensões que se apresentam mais
adiante nesta pesquisa, tem sim – quando bem efetivadas caráter transformador,
definindo ações, responsabilidades, resultados.
2.1 GESTÃO EDUCACIONAL
2.1.1 O que é Gestão Escolar?
O caminho para edificar novos padrões de qualidade social nas ações da escola
deve, necessariamente, abandonar as práticas individualistas tão arraigadas neste
contexto e construir ações pelo e no coletivo, o que pressupõe necessariamente novo
enfoque de gestão, buscando os princípios da democracia.
No enfoque da gestão educacional ele tem um caráter mais amplo e abrangente na
relação ao ensino, e assim assume uma nova visão que ultrapassa a administração e a
supervisão do processo educacional, o modelo democrático. (LUCK, 2000).
No Brasil, o modelo nomotético de gestão burocrática e de recursos humanos para
o desenvolvimento encontrou terreno propício nos governos militares das décadas de
1960 e 1970. A orientação centralizadora e homogeneizadora de gestão técnico-racional
do estado planejador assumiu características de um modelo-máquina, prioritariamente
preocupado com a economia, a produtividade e a eficiência.
Essa orientação influenciou decisivamente os sistemas de organização e gestão da
educação no Brasil. Foi assim que as perspectivas iniciais de gestão escolar deram
origem a modelos dedutivos e práticas normativas, revelando uma preocupação prioritária
com a manutenção e reprodução estrutural e cultural na organização escolar e na gestão
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político-institucional dos sistemas de ensino (SANDER, 2007). Ordem, disciplina, controle
centralizado e uniformização de princípios e práticas eram requisitos formais das escolas
e dos sistemas de ensino e da própria administração pública do país (Revista Retratos da
Escola, 2019).
Paro, (2012) afirma que democratizar a gestão das escolas consta em dar
transparência aos atos dos dirigentes, incentivar a participação da comunidade nas
decisões da escola, criar mecanismos de controle social da atividade pública no setor
educacional é legitimar, pela consulta à comunidade, o mandato dos diretores de escolas
estaduais, fortalecer a atuação do colegiado da escola, garantir as autonomias
administrativas, financeiras e pedagógicas das escolas, resguardar direitos e conquistas
da comunidade escolar e preservar o caráter democrático dos processos de escolha de
dirigentes escolares.
Portanto, quando se fala em gestão escolar, devemos primeiro falar em educação,
que é o objetivo final da escola. Assim sendo, não importa quanta atenção seja dada as
atividades intermediárias, se elas não servirem às atividades essenciais (ou seja,
comportamento educacional, o ensino e a aprendizagem), elas serão inúteis.
O processo de ensino não se sustenta no senso comum, torna-se necessário além
dos conteúdos em si mesmo assumir a singularidade do processo educacional em uma
concepção de participação política, na sociedade em que está inserido. Isso requer a
oferta de condições de trabalho adequadas com políticas públicas efetivas, com propostas
em que os princípios democráticos realmente sejam os norteadores das ações dos
gestores. Exemplos disso podemos nos reportar a Paro (2012) em que alerta que é
preciso adotar a coordenação do trabalho coletivo com base na colaboração recíproca na
escola. (PARO, 2012).
Segundo Oliveira e Vasques-Menezes, (2018) em estudos já realizados sobre
gestão escolar levantaram aspectos que ainda não estão esclarecidos, envolvendo o
cotidiano das pessoas ligadas à escola. Segundo as autoras, gestão não é apenas
burocracia, é uma atividade de contato voltada às relações no ambiente escolar. É
também investigando os desafios inerentes essa profissão de gestão escolar.
Aqui cabe salientar que o termo burocracia é compreendido de duas formas: uma
como Weber denominou:
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[...] é a forma mais racional do exercício de dominação, porque nela se alcança o
máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade e disciplina, rigor,
confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços, aplicabilidade
formalmente universal a todas as espécies de tarefas. Toda a nossa vida cotidiana
está encaixada nesse quadro (WEBER, 1999, p. 145).

A outra forma é como o imaginário social concebe o termo burocracia,
[...] a burocracia é visualizada geralmente como uma empresa, repartição ou
organização onde o papelório se avoluma, impedindo as soluções rápidas e
eficientes. O termo é também usado para o apego dos funcionários aos
regulamentos e rotinas, causando ineficiência da organização. O leigo passou a
dar o nome de burocracia aos defeitos (disfunções) do sistema e ao sistema em si
mesmo. (CHIAVENATO, 1999, p.15).

Esses conceitos são importantes frente à formação continuada dos educadores ao
elaborarem seus planos de gestão onde as tarefas burocráticas se sobrepõem às
pedagógicas, pela ausência de uma compreensão melhor das concepções de gestão e de
educação.
Diante das inúmeras mudanças na política educacional, a gestão escolar foi
implantada na década de 1990 durante o período da reforma nacional e teve grande
divulgação nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Em 1996, a
LDB 9394/96 aponta novos entendimentos, tendo como concepção a gestão democrática,
percebe-se a mudança do termo administração para gestão, de diretor para gestor. Com
isso buscou-se a participação de todos, nas diversas instâncias escolares.
Nessas circunstâncias os governos estaduais e municipais – por força de Lei
necessitam ampliar suas propostas de gestão escolar, buscando garantir uma gestão
democrática na agenda política, que se manifestam em ações de diversas naturezas,
como mecanismos diferenciados de seleção de dirigentes escolares, ao que até então,
em sua maioria eram indicados, caracterizando, quase, um cargo político.
No entanto, é preciso enfatizar que as recomendações de reformas da gestão
escolar, veiculadas na atual política educacional do Brasil, apresentam uma variedade de
concepções levam a diferentes práticas, que podem significar avanços ou retrocessos nas
escolas públicas.
Como mostram diversos estudos, as políticas nacionais de governo traçadas pelos
dois governos de Fernando Henrique Cardoso, ao que tecemos a crítica referindo à
agenda educacional desse governo, pois a escola é administrada sob a lógica neoliberal
da qualidade total, da gestão estratégica, têm trazido mudanças que favorecem a
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economia e à gestão, e exigem a eficácia e eficiência do sistema de ensino, em especial
da escola, mais perto do setor privado (PARO, 2005).
A gestão escolar inclui a organização da escola para promover condições efetivas
para garantir o andamento do processo de ensino. Portanto, as ações da escola devem
ser orientadas e elaboradas em quatro áreas básicas: ensino, gestão, finanças e recursos
humanos. Assim, a equipe de gestão da escola é composta pelas instâncias colegiadas,
com toda comunidade escolar representada, pois essa deve participar na tomada de
decisões, valorizando a autonomia e a responsabilidade compartilhada em todos os
setores da gestão: educacionais, finanças, recursos humanos, estruturais e demais que o
espaço escolar apresenta.
2.1.2 As Concepções e Práticas da Gestão Educacional
O conceito de Gestão está ligado a outras demandas, tais como a exigência de
uma educação de qualidade, a emergência da sociedade do conhecimento, as conquistas
políticas educacionais contemporâneas, as pesquisas científicas no campo da
administração e gestão da educação escolar.
A nova Carta Constitucional em 1988 prevê, no campo da educação, o princípio da
gestão democrática, negando de certa forma o termo administração escolar, sendo
adotado o termo gestão. Assim reza o “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei” [...]
(BRASIL, 1988). Aqui ressaltamos: uma coisa é a positividade da lei (o seu aspecto
formal) a outra é a sua materialidade (o seu aspecto real). É na processualidade histórica
que captamos os avanços e recuos, as possibilidades e os limites. Porém na luta de que a
positividade da lei sempre se materialize.
Os primeiros estudos e as primeiras práticas de Administração Escolar apontaram
modelos burocráticos, inspirando a organização escolar na organização empresarial,
conforme, (PARO, 2007).
Libâneo, (2001) ao conceber a gestão e a administração escolar agrupa em dois
grandes enfoques: científico-racional e o enfoque crítico.
O mesmo autor (2001) afirma que no primeiro enfoque, científico-racional - a
organização escolar é a conquista da realidade dos objetivos, técnica que funciona
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racionalmente, podendo ser planejada e controlada, para alcançar maiores índices de
eficiência.
As escolas que adotam esse modelo dão ênfase nas normas e regulamentos à
centralização das decisões, com baixo grau de participação das pessoas, e planos de
ação impostos verticalmente, sendo o modelo mais comum de funcionamento da
organização escolar. O diretor exerce papel central, a estrutura organizacional é
valorizada, tais como as normas e regulamentos. Esse é o modelo mais adotado no Brasil
(LIBÂNEO, 2001).
A gestão técnico-racional do estado planejador na orientação centralizadora e
homogeneizadora assumiram características de um modelo-máquina, prioritariamente
preocupado com a economia, a produtividade e a eficiência. Essa orientação influenciou
decisivamente os sistemas de organização e gestão da educação brasileira.
No segundo - enfoque crítico - segundo (LIBÂNEO, 2001) a educação pode ser
planejada e organizada de modo a alcançar índices de aproveitamento, devido à
organização escolar ser tomada como realidade objetiva e técnica que funciona
racionalmente. Ao contrário do primeiro modelo, esse enfoque abre espaço à participação
do coletivo, onde as relações da escola são conduzidas com a aceitação de todos,
através de diversificadas formas que garantem a participação democrática da maioria. Na
medida em que propicia o aperfeiçoamento da ação coletiva no interior da escola, a
gestão participativa se apresenta como alternativa mais adequada para criar condições
favoráveis à melhoria da qualidade de ensino.
As escolas que adotam esse modelo caracterizam-se como uma estrutura
organizacional dinâmica, com distribuição de funções e participação das pessoas que
integram a organização. Elas dão ênfase na horizontalização de funções e à
democratização das decisões, numa forma de sistema que agrega pessoas com
influência recíproca, onde o coletivo resulta no conhecimento interdisciplinar.
Esse modelo de organização não é somente objetivo, mas uma construção
desencadeada junto aos professores, alunos e demais integrantes da escola. A visão
crítica de uma escola resulta em diferentes formas de tornar realizável uma gestão
democrática.
A organização é tomada como um sistema que agrega pessoas, importando-se
com a intencionalidade e as interações sociais que acontecem entre elas dentro do
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contexto sociopolítico, não sendo totalmente objetiva e funcional. Uma construção social é
conduzida por todos os integrantes, professores, alunos, pais e membros da comunidade.
Porém, diferentes concepções de gestão têm-se configurado no cenário
educacional brasileiro. Para (LIBÂNEO, 2012), a partir de seus dois enfoques -científicoracional e o enfoque crítico - expõe a derivação de quatro concepções de gestão: A
técnico-científica; autogestionária; interpretativa e a democrático-participativa.
Ao discorremos sobre essas concepções temos:
A concepção gestão técnico-científica a direção é centralizada em apenas uma
pessoa, o trabalho se divide em tarefas e funções, com isso temos a divisão onde se
manifesta a não visão do todo. Como alerta (Libâneo, 2012, o poder é uma relação de
subordinação, centrado no diretor, as normas, regras, controles dão lugar a uma gestão
compartilhada, além de que a comunicação é linear de cima para baixo.
A concepção técnico-científica reflete ações voltadas exclusivamente para o
mercado de trabalho, com influências claras do modelo de produção Taylor-fordista, e da
psicologia behaviorista. Afirma (LIBÂNEO, 2012, p. 327), com “poder centralizado no
diretor, destacando-se as relações de subordinação, em que uns têm mais autoridade do
que outros”. O mesmo autor (2007), nesse caso, afirma que administração é regulada por
um conjunto de normas, regras, procedimentos burocráticos de controle das atividades,
descuidando-se das pessoas e dos objetivos institucionais, mas enfatizando o
cumprimento de tarefas.
A concepção autogestionária tem como conceito, segundo (BUSS, 2008) é
compreendida como uma inovação no ato de administrar, pois se trata de buscar a
participação do coletivo, minimizando a hierarquia e o poder individualizado. Então nessa
concepção as decisões são coletivas onde se eliminam o exercício de autoridade e poder.
(LIBÂNEO,

2012),

assim

o

grupo

deve

se

organizar

pela

autogestão,

as

responsabilidades são coletivas, pois a ênfase é nas interpelações.
As decisões e responsabilidades para essa concepção devem ser divididas no
coletivo, pois são vários aspectos que precisam de atenção ao mesmo tempo:
pedagógico, financeiro, estrutural, questões relacionais entre professores, pais, alunos e
alunas, dentre outros; e as constantes mudanças socioculturais não permitem mais uma
administração centralizada. Hoje, precisam-se dividir as responsabilidades e decidir
coletivamente as ações e objetivos.
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A concepção de gestão autogestionária caracteriza-se pelo poder coletivo na
escola. As decisões são deliberadas a partir de assembleias e reuniões, eliminando-se
todas as formas de autoridade e de poder individualizado.
No dizer de Libâneo (2012, p. 237) a gestão autogestionária prima pela autoorganização do grupo de pessoas da instituição, por meio de eleições e de alternância no
exercício de funções. Recusa a normas e a sistemas de controle, acentuando a
responsabilidade coletiva (...), com ênfase nas inter-relações, mais do que nas tarefas.
Na terceira concepção, a Interpretativa, Libâneo (2012, p. 237) diz que a gestão,
nessa linha, “considera como elemento prioritário na análise dos processos de
organização e gestão os significados subjetivos, as intenções e a interação das pessoas”.
Com isso, este tipo de gestão prioriza mais a “ação organizadora” e menos o “ato de
organizar”. Ou seja, a ação organizadora reflete as interpretações, as percepções, as
experiências, os valores e o fazer dos agentes educacionais, minimizando os aspectos
normativos, formais e estruturais e, maximizando os valores e as práticas vivenciadas.
Assim, a gestão interpretativa contrapõe-se radicalmente à gestão técnico-científica.
Na quarta concepção - democrático-participativa - que propõe a articular, pelo
diretor, a proatividade e a participação de todos, que com ele se relacionam no processo
educacional. A gestão democrático-participativa “busca objetividade no trato das questões
da organização e da gestão, mediante coleta de informações reais”, de acordo com os
objetivos sociopolíticos e pedagógicos da instituição.
Na opinião de (LUCK, 2000, p. 22):
[...] o conceito de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do
processo pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões
necessárias e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com
resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos.

Neste sentido, o gestor acompanha e avalia sistematicamente todos os trabalhos,
diagnosticando os problemas e reorientando o rumo das ações e tomadas de decisão. E,
mais, neste tipo de gestão “todos dirigem e são dirigidos; todos avaliam e são avaliados.
[A] ênfase se concentra tanto nas tarefas quanto nas relações”. (LUCK, 2009, p.237).
Percebe-se que a proposta democrático-participativa busca a participação de professores,
funcionários, conselhos, supervisores, representantes de pais e alunos, mediados, ou
melhor, catalisado pela direção. Para que isso ocorra, há valorização do planejamento, da
organização, do processo avaliativo, das tomadas de decisões dos agentes educacionais,
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objetivando êxito nos objetivos específicos da escola e principalmente no processo de –
ensino e aprendizagem.
Para (PARO, 2012) democratizar a gestão das escolas públicas consta em dar
transparência aos atos dos dirigentes, incentivar a participação da comunidade nas
decisões da escola, criar mecanismos de controle social da atividade pública no setor
educacional é legitimar, pela consulta à comunidade, o mandato dos diretores de escolas
estaduais, fortalecer a atuação do colegiado da escola, garantir as autonomias
administrativas, financeiras e pedagógicas das escolas, resguardar direitos e conquistas
da comunidade escolar e preservar o caráter democrático dos processos de escolha de
dirigentes escolares.
Incentivar a participação da comunidade em todas as decisões, aperfeiçoar os
processos de escolha de dirigentes, incentivar práticas de acompanhamento e controle de
contas e das caixas escolares e definição participativa dos orçamentos e programação de
investimentos (PARO, 2012). Observa-se que democratização estabelece a integração
entre a comunidade (pais, alunos, funcionários e instituições na vida da escola).
A escola não pode ser uma instituição isolada das outras instituições e totalmente
fechada dentro de seus muros, a abertura para a comunidade faz com que haja uma
aproximação entre a comunidade e escola. Essa abertura, no entanto, deve ser bem
entendida (MARINHO, 2014). A escola enquanto instituição transformadora deve buscar
mudanças para a sociedade, proporcionando uma formação cada vez mais integral aos
sujeitos de forma que sejam cidadãos de transformação social.
A construção dessa gestão, não se dará através de discussões e planos bemintencionados, mas de práticas coerentes, competentes que procurem intervir na e com a
comunidade, contribuindo para a formação uma sociedade política e organizada, a qual
valorize o ser humano e o cidadão.
Nesse sentido, (PARO, 2012) deixa claro que a proposta de democratização de
gestão deve ser elaborada buscando ressaltar a proposta comprometida com o
investimento na participação popular como parte integrante de uma política educacional
que visa à melhoria da qualidade da educação.
Na escola, particularmente, esse movimento se expressa por meio dos impasses
que solicitam posicionamentos muitas vezes antagónicos: ora, vemos a defesa à
procedimentos autoritários, fundados numa ordem vertical; ora, enfatiza-se maior
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participação e a dialogicidade aberta característica da dimensão de horizontalidade nas
relações, ambos sustentados por discursos vinculados aos ideais éticos.
Na concepção autogestionária pode se observar que os sucessos e fracassos
escolares passam a ser compartilhados e atribuídos ao esforço coletivo dos que gerem e
vivem para a escola, ao envolvimento da comunidade local com a escola e à capacidade
do cidadão ocupar os espaços de participação e autonomia de acordo com a lei. Ao que
nos refutamos essa concepção, pois nos parece que a estrutura sócio-econômica não
afeta os sujeitos e seus resultados.
A possibilidade de uma administração democrática no sentido de sua articulação,
na forma e conteúdo, com os interesses da sociedade como um todo, tem a ver
com os fins e a natureza da coisa administrada. No caso da Administração
Escolar, sua especificidade deriva, pois: a) dos objetivos que se buscam alcançar
com a escola; b) da natureza do processo que envolve essa busca. Esses dois
aspectos não estão de modo nenhum desvinculados um do outro [...] A
apropriação do saber e o desenvolvimento da consciência crítica, como objetivos
de uma educação transformadora, determinam [...] a própria natureza peculiar do
processo pedagógico escolar; ou seja, esse processo não se constitui em mera
diferenciação do processo de produção material que tem lugar na empresa, mas
deriva sua especificidade de objetivos (educacionais) peculiares, objetivos estes
articulados com os interesses sociais mais amplos e que são, por isso,
antagônicos aos objetivos de dominação subjacentes à atividade produtiva
capitalista (PARO, 2012, p.151).

Para (OLIVEIRA, 2007), a gestão participativa requer líderes motivados, que
confiem nos objetivos propostos pelo grupo e que sejam conscientes de que sua atuação
é de grande valia para o êxito no desempenho da escola como um todo. Para isso, o
gestor deve desenvolver as competências cognitivas e afetivas, e se respaldar na
internalização de valores, hábitos e atitudes.
Possibilitando a concepção de um projeto de escola pensando pelo conjunto de
profissionais que, tendo o conhecimento da realidade de seus alunos buscam soluções
mais adequadas às suas necessidades (OLIVEIRA, 2007).
Na procura de uma escola com efetiva qualidade de ensino onde se desenvolva
uma cultura de participação, deve-se levar em conta o reconhecimento, por todos os
membros da organização e dirigentes da participação, enquanto essência e princípio
norteador das práticas administrativas. Mais ainda, quando falamos de escola e alunos.
As ações da escola e a missão são oferecer ao aluno uma educação que amplie
sua visão de mundo, para que o mesmo possa construir ações que respondam aos
desafios impostos pela humanidade, principalmente àqueles ligados ao mundo do
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trabalho, enquanto princípio que humaniza o homem - proporcionando ao educando uma
educação voltada para o desenvolvimento de todas as potencialidades, contribuindo para
uma formação criativa, reflexiva e transformadora (HONORATO, 2012).
O

compromisso

com

a

consecução

dos

objetivos

institucionais,

a

corresponsabilidades pelas decisões tomadas estão estreitamente vinculadas à
profissionalização da gestão, como também ao envolvimento das diferentes instâncias
institucionais, a interlocução que estabelece interna e externamente, ao compartilhamento
de pensamentos, experiências e competências (HONORATO, 2012). Esse planejamento
coletivo se inicia, pela concepção de gestão democrática que a escola defende e pela
materialização na construção do PPP (Projeto Político Pedagógico), que é a construção
coletiva das intenções da comunidade escolar, ele norteia as atividades da instituição.
A ação do gestor vai além dos aspectos administrativos, burocráticos, escriturários.
Ele torna-se o principal catalisador, que se compromete com a comunidade em
proporcionar um serviço de qualidade, com competências para organizar os trabalhos
administrativos burocráticos, liderar politicamente, a uma política que vise a emancipação
do homem pela educação.
Assim o gestor (diretor da escola) deverá concentrar seu olhar em três direções
sistematicamente, segundo Buss (2008, p. 23):
Gestão pedagógica: é a ação mais importante, institui objetivos para o ensinoaprendizagem, propõe metas para a concretização das propostas pedagógicas e
sua avaliação. O articulador é o Gestor Escolar. Gestão de Recursos humanos:
Gestão de pessoas: alunos, professores, comunidade escolar em geral. Gestão
Administrativa: zela pela parte física da escola, burocrática da instituição, direitos e
deveres de todos os agentes da unidade e cumprimento do regimento interno
escolar.

Mesmo existindo diferentes concepções de Gestão, não se pode escamotear o
conteúdo cultural dos indivíduos, ou seja, não se pode negar que fatores do imaginário,
da formação, da bagagem cultural não interfiram na forma dos professores ensinarem e
de diretores administrarem suas escolas. Assim se pode afirmar, seguindo o pensamento
de Libâneo (2007, p. 319):
A bagagem cultural dos indivíduos contribui para definir a cultura organizacional
da organização de que fazem parte. Isto significa que as organizações – a escola,
a família, a empresa, o hospital, a prisão, etc. – vão formando uma cultura própria,
de modo que os valores, as crenças, os modos de agir dos indivíduos e sua
subjetividade são elementos essenciais para compreender a dinâmica interna
delas.
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Mas, pode-se ressaltar que não são só aspectos antropológicos, psicológicos e
vivenciais que interferem na cultura organizacional de uma escola ou outra instituição
qualquer. Corroborando este pensamento, cita-se novamente o dizer de (LIBÂNEO, 2002,
p. 322):
Uma visão socio-crítica propõe compreender dois aspectos interligados: de um
lado, a organização como construção social envolvendo a experiência subjetiva e
cultural das pessoas; de outro, essa construção não como um processo livre e
voluntário, mas mediatizado pela realidade sociocultural e política mais ampla,
incluindo a influência de forças externas e internas marcadas por interesses de
grupos sociais sempre contraditórios e às vezes, conflituosos.

Essa força que compõe a sociedade são as forças que as lutas de classe buscam
diminuir os hiatos existentes, enfim é necessário compreender essas forças internas e
externas dentro de um campo político e sociológico.
Com isso quer se afirmar que, em muitas organizações escolares a gestão escolar
é delegada a funcionários públicos, em cargo comissionados, com forte influência de
grupos dominantes ou apadrinhamentos políticos. Situação bastante desafiadora porque
ao diretor compete conciliar interesse e valores pessoais, subjetividades, valores
coletivos, interesses políticos, exigências comunitárias, gerenciais, e outros aspectos,
harmonizando gestão pedagógica, gestão de recursos humanos e gestão administrativa,
objetivando a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, que é a missão maior
da instituição escolar, pois para Leontiev:
Leontiev destaca na cultura os elementos que são promotores do desenvolvimento
humano: os instrumentos físicos e os instrumentos simbólicos. Na obra “O
desenvolvimento do psiquismo” ele procura mostrar a relação entre a atividade
laborativa e o desenvolvimento do homem (VIEIRA, SFORNI, 2010, p. 53).

Ressalta-se que o homem ao criar os instrumentos, modificando a natureza, para
suprir suas necessidades, ele não apenas modifica a matéria, o homem cunha ali sua
ideia, o seu pensamento e sua ação, ele cunha ali sua cultura. (VIEIRA, SFORNI, 2010).

Quadro 02 - Concepções de Organização e Gestão Escolar
Concepções de organização e gestão escolar
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TÉCNICO CIENTÍFICA
-Prescrição detalhada
de funções e tarefas,
acentuando a divisão
teórica do trabalho
escolar.
- Poder centralizado no
diretor, destacando-se
as relações de
subordinação, em que
uns têm mais
autoridade do que
outros.
- Ênfase na
administração regulada
(rígido sistema de
normas, regras,
procedimentos
burocráticos de controle
das atividades),
descuidando-se, às
vezes, dos objetivos
específicos da
instituição escolar. Comunicação linear (de
cima para baixo)
baseada em normas e
regras.
- Mais ênfase nas
tarefas do que nas
pessoas

AUTOGESTIONÁRIA

INTERPRETATIVA

- Vínculo das formas de
- A escola é uma
gestão interna com as
realidade
social
formas de autogestão
subjetivamente
social (poder coletivo na
construída,
não
escola para preparar
dada nem objetiva.
formas de autogestão no
- Privilegia menos
plano político).
o ato de organizar
- Decisões coletivas
e mais a “ação
(assembleias, reuniões),
organizadora” com
eliminação de todas as
valores e práticas
formas de exercício de
compartilhados.
autoridades e de poder.
A
ação
- Ênfase na autoorganizadora
organização do grupo de
valoriza muito as
pessoas da instituição, por interpretações, os
meio de eleições e de
valores,
as
alternativas no exercício de percepções e os
funções.
significados
- Recusa a normas e a
subjetivos,
sistemas de controles,
destacando
o
acentuando a
caráter humano e
responsabilidade coletiva. preterindo
o
- Crença no poder
caráter
formal,
instituinte da instituição e
estrutural,
recusa de todo o poder
normativo.
instituído. O caráter
instituinte dá-se pela
prática da participação e
da autogestão, modos
pelos quais se contesta o
poder instituído.
- Ênfase as inter-relações,
mais do que nas tarefas.
Fonte: (Libâneo, Oliveira, Toschi, 2008)

DEMOCRÁTICO
PARTICIPATIVA
- Definição explicita, por
parte da equipe escolar,
de
objetivos
sociopolíticos
e
pedagógicos da escola.
- Articulação da atividade
de
direção
com
a
iniciativa e a participação
das pessoas da escola e
das que se relacionam
com ela.
Qualificação
e
competência profissional.
- Busca de objetividade
no trato das questões da
organização e da gestão,
mediante
coleta
de
informações reais.
- Acompanhamento e
avaliação
sistemáticos
com
finalidade
pedagógica: diagnóstico,
acompanhamento
dos
trabalhos,
reorientação
de rumos e ações,
tomada de decisões.
- Todos dirigem e são
dirigidos, todos avaliam e
são avaliados. - Ênfase
tanto nas tarefas quanto
nas relações.

O exame sobre as ações na educação brasileira revela que uma educação de
qualidade para todos e todas, ao longo de toda a vida, em todos os quadrantes do país
requer uma sólida política de Estado, consubstanciada na Constituição, nas leis de
ensino, nos planos nacionais, estaduais e municipais de educação e em outros códigos
jurídicos e normativos que estabelecem a finalidade, os objetivos e o alcance das
instituições e sistemas educacionais (LÜCK, 2012).
Ao adotar as práticas pertinentes para que haja educação de qualidade para os
membros de determinada comunidade, daquela descrita nos documentos oficiais, partindo
do nível local até uma instância superior (aquelas descritas nos documentos acima
citados e suas atualizações) teremos uma educação a nível elevado de qualidade, mas,
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esbarramos na realidade, onde ocorre uma diversidade de entraves e infelizmente muitos
projetos pedagógicos perecem.
Com isso se torna evidente que a educação pode dar base à construção de uma
sociedade, a partir da proposta que se pensa na concepção de homem, sociedade e da
própria educação, em decorrência disso, é grande a responsabilidade que envolve a
gestão educacional. A partir da Constituição federal de 1988 a gestão democrática é
contemplada como um dos princípios da Educação Brasileira, depois regulamentada pela
Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 e pelo Plano Nacional de
Educação, em sua meta 19.
O candidato a cargo de Gestor deve compreender que o planejamento escolar
elaborado para uma determinada unidade escolar, tem como base os princípios norteados
pela Constituição Federal, portanto, as atividades elaboradas nestes parâmetros
curriculares devem ser gerenciadas e analisadas para que o processo educativo seja
desenvolvido de forma que garanta a qualidade da educação pública.
2.1.3 Escolhas de Gestores/Diretores
O Plano Nacional de Educação (PNE/ BRASIL, 2014-2024) direciona esforços e
investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país, dessa forma tenta
dirimir com a proposta para o processo de nomeação do diretor seja, conjugando mérito,
desempenho e consulta à comunidade escolar, deve ser amparado pelos alunos, pais e
professores, sendo relevante que o gestor apresente o perfil cargo exige: habilidades
combinando competências humanas, técnicas e políticas (MARINHO, 2014).
O debate sobre qual a melhor forma de escolher os diretores escolares traz à tona
a discussão sobre qual o perfil necessário para o exercício do cargo. O cargo caracterizase pela sua complexidade, já que envolve competências de diferentes naturezas, como
saber liderar, ser capaz de acompanhar e apoiar os processos de ensino e de
aprendizagem e gerir com eficiência recursos humanos e financeiros disponíveis (PARO,
2012).
Para o Estado do Paraná pode ser candidato todos os servidores que pertencem
ao Quadro Próprio do Magistério, possuir curso superior com licenciatura, estar no quadro
do respectivo estabelecimento de ensino, no tempo determinado em Edital próprio e ter
participado de curso de formação de Gestor Escolar específico em formação continuada,
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oferecido pela SEED-PR, ou em parceria com outras instituições formadoras na linha de
estudo de Gestão Escolar.
As experiências das redes de ensino têm demonstrado que o gestor eleito não
necessariamente apresenta as condições para o exercício da função. Nesse sentido, é
fundamental que a rede não só inclua nos mecanismos de seleção a adoção de critérios
técnicos que permitam verificar se o candidato dispõe de competências necessárias como
estabeleçam como requisito para permanência no cargo o compromisso com os
resultados de aprendizagem dos alunos, considerando tanto a proficiência como o fluxo
(PARO, 2012).
Cabe às Secretarias de Educação, por sua vez, oferecer apoio aos gestores,
oferecendo formação continuada que efetivamente contribua para o enfrentamento dos
desafios inerentes à função.
Além da prerrogativa constitucional, pesa em favor da gestão democrática sua
relação positiva com a aprendizagem, onde professores que trabalham em escolas com
alto nível de participação dos alunos, dos pais e do corpo docente nas decisões escolares
possuem menor proporção com problemas de indisciplina em sala de aula. Assim,
promover a participação dos atores nas decisões escolares, combinado com uma cultura
de responsabilidade compartilhada e apoio mútuo, pode contribuir para um ambiente de
aprendizagem mais positivo (PARO, 2012).
Os gestores que conseguem reverter a situação em escolas com baixo
desempenho apresentam como práticas em comum o estímulo à inovação na equipe e o
compartilhamento de sucessos e fracassos. Eles também estão sempre abertos ao
diálogo, e procuram envolver professores, pais, alunos, funcionários e a comunidade nos
processos de mudança, comunicando constantemente os objetivos comuns a serem
alcançados coletivamente (MARINHO, 2014).
O Plano Nacional de Educação (PNE/ BRASIL, 2014/2024, instituído pela lei
13.005/2014) determina que nomeação de diretores considere mérito, desempenho e
consulta à comunidade, pois em cada estado brasileiro a gestão escolar passa por
seleção através de provas, eleição, exames de certificação, indicação local, entrevistas e
concursos.
Os conceitos das modalidades de escolha de diretores escolares, os prós e contras
são demonstrados na Fig.01, abaixo:
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Figura 01 – Comparação das Modalidades de Escolha de Diretores Escolares

Fonte: Instituto Unibanco

Pesquisas realizadas em 2011, dos 24 estados e 11 secretarias municipais que
responderam-na, demonstram as modalidades de seleção para diretor, conforme Fig.02
abaixo.
Figura 02 – Modalidades de Seleção Para Diretor

Fonte: Instituto Unibanco
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Apesar dos dispositivos legais, desde a Constituição Federal de 1988, tratar da
Gestão democrática ainda vemos um quadro que demonstra a necessidade de
avançarmos a práticas democráticas.
As desvantagens sem evidências autênticas de qual forma é a melhor ou mais
adequada para nomeação de diretores, pelo caráter autoritário e antidemocrático a
indicação política é a modalidade menos recomendada, pois não possui explicitação de
critérios técnicos para fundamentar a decisão, podendo não ser aceito o gestor pela
equipe e pela comunidade, comprometendo sua capacidade de liderança e mobilização
(ALVES; VARELA 2012).
O diretor por eleição, pela comunidade escolar, não garante, apenas por isso, uma
gestão democrática na prática, pois neste processo as desvantagens são presentes em
indução à prática de clientelismo, corporativismo ou favoritismo no ambiente escolar
(PARO, 2012), pois os candidatos necessitam de eleitores, e que as “trocas de favores”
ou “voto de cabresto” não se tornem práticas comuns nesse período.
É fundamental garantir a participação de todos e ter consciência de que a eleição
não é o remédio para todos os problemas da escola. Portanto, além da melhoria dos
processos de escolha de diretores, há que se garantir a institucionalização e o
fortalecimento de outros mecanismos de participação colegiada na escola, como os
conselhos e assembleias escolares.
Embora as eleições se apresentem como um legítimo canal na luta pela
democratização da escola e das relações sociais mais amplas – não sendo o único, é
necessário compreender os vícios e as limitações do sistema representativo numa
sociedade de classes, assentada em interesses antagônicos e irreconciliáveis.
Por isso, não consideram a eleição, por si só, garantia da democratização da
gestão, mas referendam essa modalidade enquanto instrumento para o exercício
democrático. A forma de provimento no cargo pode não definir o tipo de gestão, mas,
certamente, interfere no curso desta. Assim, visualizar a eleição como ação terminal é
incorrer no equívoco de se negar o caráter histórico do processo, pois a eleição deve ser
um instrumento associado a outros na luta pela democratização possível das relações
escolares.
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2.2 - PLANOS DE AÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA
O Plano de Ação da Escola consiste em um instrumento de trabalho dinâmico, com
o intuito de propiciar ações, ressaltando seus principais problemas e os objetivos dentro
de metas a serem alcançadas -propostas pelo coletivo escolar -, com critérios de
acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido, assim, tem por objetivo ajudar
a gerenciar as ações escolares do ano letivo corrente, na sua elaboração para considerar
e saber sobre a realidade escolar, deve ser por um processo de consulta da comunidade
escolar e elaborado de forma compatível com o Projeto Político Pedagógico da respectiva
instituição de ensino e com as Políticas Educacionais da SEED/PR.
O Plano de Gestão Escolar é um documento que se renova anualmente,
decorrente do Projeto Político Pedagógico, consta de dimensões com indicadores
qualitativos e quantitativos, operacionaliza as medidas previstas no Regimento Escolar
com observações, norteia a função, apresenta as características gerais da escola, detalha
a elaboração que deve ocorrer todo ano constando de data de matrícula; período e
detalhes da classificação e da reclassificação; calendário escolar homologado; matriz
curricular homologada; sistema de avaliação; procedimentos de recuperação; forma de
organização dos cursos, recursos físicos, materiais e humanos. Deve, ainda, contemplar a
avaliação do trabalho desenvolvido pelos diversos segmentos da escola e uma síntese
dos resultados finais de desempenho dos alunos no ano anterior, a proposta pedagógica
e os planos de ensino são acrescentados por componente curricular.
O Plano de Gestão Escolar precisa ser elaborado com clareza, deve ser construído
coletivamente com a comunidade escolar, inclusive com as organizações sociais
envolvidas no entorno da escola. Devem contemplar as seis dimensões, quais os
problemas e desafios diagnosticados pela análise dessas dimensões, para elencar quais
prioridades a escola tem e propor estratégias de superação.
A partir daí partem para as ações; que serão quais as atividades que a escola irá
propor para resolverem os problemas levantados. Depois essas ações demandam de
recursos financeiros, humanos e estruturais, para a sua execução, a definição de tempo
através de um cronograma e determinar os envolvidos que atuarão diretamente ou
indiretamente nas ações.
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Todo esse esforço deve ter metas claras a serem alcançadas, podendo ser
mensuradas, quando se tratar de ações que podem ser numericamente registradas.
Enfim o Plano de Gestão Escolar, que inicialmente foi demonstrado pelos candidatos à
escolha de diretores, deve no primeiro ano de mandato, passar pela aprovação da
comunidade escolar, e a cada ano ser renovado conforme as prioridades da instituição
escolar.
O Plano de Gestão Escolar r irá facilitar a gestão da escola, visto que, ao final do
ano, ficará evidente quais foram as metas atingidas, e quais as metas e objetivos ainda
não foram atingidas, pela sua própria avaliação. Isso irá colaborar com novos
planejamentos, considerando novas ações, diversas daquelas que não atingiram os
resultados esperados.
2.3 - A ESCOLHA DOS GESTORES ESCOLAR NA ESFERA ESTADUAL NO ESTADO
DO PARANÁ
O Estado do Paraná faz a escolha de gestores de sua rede com processo de
eleição de diretores e diretores auxiliares.
Há definição legal e operacional para o andamento e a transparência do processo,
como data, local, horário, regras de propaganda e de debates. Em outros, a comissão
eleitoral se incumbe de regulamentar as diferentes etapas da eleição, conforme
Resolução nº 3373/2015 – GS/SEED.
2.3.1 Documentos normativos na construção dos Planos de Ação dos candidatos a
diretores no Estado do Paraná
O Decreto n.º 1307, de 06 de maio de 2015 é o norte para que se possa
legalmente fazer com que o Plano de Ação siga um padrão no Estado do Paraná. Está
fundamentado no decreto o nº 1.307, de maio de 2015, onde estabelece parâmetros de
uniformização no Estado.
A
Secretária de Estado da Educação, no uso das atribuições legais confere o
Decreto n.º 1307, de 06 de maio de 2015, no Art. 1.º estabelece normas
complementares para o Processo de consulta à comunidade escolar para
designação de diretores e diretores auxiliares das instituições de ensino da rede
estadual de educação básica do Paraná. Art. 2.º O Processo de Consulta à
comunidade escolar para designação de diretores e diretores auxiliares das
instituições de ensino da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná atenderá:
I – será supervisionado pela Secretária de Estado da Educação; II – coordenado
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pela Comissão Consultiva Central; III – executado pelos Núcleos Regionais de
Educação – NREs e Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual de Educação
Básica do Paraná, por meio das Comissões Consultivas Regionais e Locais,
respectivamente.

A Lei Estadual n.º 18.590/2015, em 2015, a Secretaria de Estado de Educação
regulamenta o Processo de consulta à comunidade escolar para designação de diretores
e diretores auxiliares das instituições de ensino da rede estadual de educação básica do
Paraná (PARANÁ, 2015).
Destacando todos os interessados em participar do processo de consulta à
comunidade escolar para designação de diretores deverão obrigatoriamente ler na
íntegra a Lei Estadual n.º 18.590/2015 que consta no Art. 1. A designação de
Diretores e Diretores Auxiliares da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná
é competência do Poder Executivo, nos termos desta Lei, mediante delegação da
escolha à Comunidade Escolar, em consulta realizada simultaneamente em todos
os estabelecimentos de ensino (PARANÁ, 2015). Parágrafo único. Excetuam-se
da presente Lei os estabelecimentos de ensino: I - regidos por convênios ou
congêneres celebrados com a Secretaria de Estado da Educação - Seed que
prevejam outra forma de consulta para designação de Diretores; II - de
comunidades indígenas e quilombolas;
III - que funcionam em prédios privados, cedidos ou alocados de instituições
religiosas, salvo previsão no respectivo instrumento;
IV - da Polícia Militar do Estado do Paraná;
V - das Unidades Prisionais e dos Centros de Socioeducação – Cense.
VI - cívico-militares; (Incluído pela Lei 20358 de 26/10/2020)
VII - escolas de educação integral. (Incluído pela Lei 20358 de 26/10/2020
Art. 2. Para os fins da presente lei entende-se por comunidade escolar os
professores, funcionários, pais ou responsáveis e os alunos do estabelecimento
de ensino onde se dará a designação dos diretores e diretores auxiliares.)
(PARANÁ,2015).

2.4 PLANO DE AÇÃO DOS CANDIDATOS A DIRETORES NO ESTADO DO
PARANÁ
A Resolução Nº 3373/2015 – GS/SEED em conformidade com orientações do
MEC, orienta no plano de ação elaborado de forma compatível com o Projeto Político
Pedagógico da respectiva Instituição de Ensino junto às Políticas Educacionais da
SEED/PR. (RESOLUÇÃO N.º 3373/2015 – GS/SEED/PR).
Dentro da avaliação educacional consiste em uma série de procedimentos, que se
caracterizam por ações que devem ser tomadas como subsídios para a prática docente,
visando a melhoria do processo educacional.
Com isso podemos apontar como objetivos, que os planos devem alcançar:
- Desenvolver programas tanto estaduais como federais, como o Presente na
Escola; mais aprendizagem, visando um maior interesse dos alunos;
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- Aplicar a avaliação externa (Prova Paraná), analisar e estudar junto com o corpo
docente, os resultados dessa avaliação para retomada de medidas necessárias para o
avanço escolar dos discentes. Essa avaliação permitirá conhecer como anda o ensino
nessa escola, através de dados coletados é possível desenvolver planos mais peculiares
para atender as diferentes demandas escolares.
-Trimestralmente, realizar avaliações, para verificação das aprendizagens,
encurtando o tempo para a retomada, se necessário for;
- Efetivar a ação técnica pedagógica nas atividades específicas;
- Permitir a participação de todos da comunidade, realizando reuniões periódicas
para discutir todas as medidas que serão tomadas;
- Melhores índices avaliativos da instituição;
- Viabilizar espaço, tempo e condições para cursos de formação continuadas.
- Promover ações que possibilitem a detecção de problemas na percepção e
assimilação de conteúdos trabalhados nas séries anteriores a da vigência do ano letivo
- Promover ações que minimizem a infrequência escolar.
-

Implementar

práticas

pedagógicas

que

possam

corrigir

e

adequar

defasagem/dificuldade no processo de ensino-aprendizagem e fazer com que o estudante
avance na série em que está inserido.
- Identificar dificuldades apresentadas por cada um dos estudantes, bem como
apontar habilidades já apropriadas no processo de ensino-aprendizagem, nas disciplinas
de Língua Portuguesa e Matemática.
- Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, verificando continuamente os
avanços e as dificuldades a serem retomadas, para que a aprendizagem ocorra de forma
significativa;
- Subsidiar o trabalho do corpo docente com objetivo de promover melhorias no
planejamento e execução do trabalho em sala de aula.
- Valorizar os profissionais da escola, adotando medidas que auxiliem seu
desempenho profissional.
- Promover ações para maior participação das instâncias colegiadas.
- Promover ações para o ingresso de novos estudantes.
- Promover no espaço escolar processo de formação contínua com vistas na
reflexão da própria prática na busca por melhorias.
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- Compreender a importância do espaço escolar como aconchegante, estimulante e
seguro.
- Melhorar o princípio de eficiência e pontualidade dos trabalhadores da educação.
Criar consciência da importância de cada um no espaço escolar e a implicação da sua
ausência para o coletivo.
- Melhoria do ambiente escolar no âmbito estrutural.
- Manutenção e preservação predial.
- Materiais didáticos, pedagógico e expediente.
A Proposta de Plano de Ação da chapa a deve considerar a realidade escolar,
respeitando a legislação vigente, com ênfase na melhoria da gestão pedagógica e
administrativa (PARANÁ, 2015, s/p):
O Plano de Ação é um instrumento de trabalho dinâmico e flexível, deve ser
posteriormente (uma vez eleito) discutido com toda a comunidade escolar, que
operacionaliza as medidas previstas no Regimento.
Na formulação de plano de ação da chapa espera além de contemplar as
orientações da GS/SEED em conformidade com orientações do MEC, ele deve demostrar
as intenções de cumprimento das metas previstas, com a participação de todos os
envolvidos.
As ações no plano de ação devem atender parcialmente as orientações da
Resolução 3373/2015, pois não especifica as ações que serão realizadas para corrigir os
problemas diagnosticados, nem quem serão os envolvidos para a realização das ações
decididas. As referências bibliográficas utilizadas demonstram que foram consultados,
principalmente os documentos oficiais da secretaria de Estado da Educação do Paraná e
do MEC (PARANÁ, 2015).
Assim o plano de ação, no Estado do Paraná, engloba gestão escolar democrática,
prática pedagógica, avaliação, acesso, permanência e sucesso na escola, ambiente
educativo e formação dos profissionais da escola. Articulam de maneira flexível as metas,
os objetivos, os fundamentos, os conteúdos e as estratégias metodológicas, considerando
os contextos comunitário e escolar, as condições e o ambiente educacional, os sujeitos
envolvidos, a qualidade, a habilidade, competência e a experiência dos educadores, o
processo de avaliação e acompanhamento.
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A proposta de trabalho deve ser clara e com prioridades para resolução dos
problemas pertinentes, desenvolver seu potencial intelectual e ampliar seus horizontes,
despertar suas capacidades e potencialidades de maneira ativa e produtiva em
sociedade, consta de um Plano Gestor que faça frente às dificuldades que envolvem o
pleno desenvolvimento dos alunos, assim, o objetivo é promover a construção de um
espaço educativo de qualidade na processos de ensino e aprendizagem.
Ao se reconhecer a abrangência da ação do gestor, percebe-se sua importância
na articulação das ações que ocorrem na escola e no espaço discursivo nela gerado. Sua
atuação é fundamental para criação de um ambiente propício ao conhecimento e
aprendizagem, para a participação colaborativa e na reflexão e mobilização de ações para
o avanço do processo democrático por todos da comunidade escolar.
Nesse sentido, o gestor escolar precisa entender as bases teóricas que envolvem
suas ações e refletir constantemente sobre as consequências por elas geradas, pois
resultam diretamente no tipo de cidadão que a escola tem como meta formar. Nessa
perspectiva, o papel do gestor não se restringe à função meramente burocrática; é
necessário estabelecer um relacionamento entre meios e fins para superação de
problemas educacionais e administrativos (SILVA; ZENAIDE 2015).
2.4.1 Projeto Político Pedagógico
Toda ação pedagógica requer um cuidadoso planejamento, a definição de metas, a
escolha de alternativas e o envolvimento dos interessados. Deve então ser refletido sobre
que caminhos seguir, propor ações e discutir assuntos considerados importantes para que
o reforço complemente com êxito o trabalho realizado em sala de aula e, sobretudo, seja
uma ação articulada ao projeto educativo, fazendo parte do plano pedagógico da escola
(OLIVEIRA, 2007).
Bogo (2017, p.03):
As instituições de ensino devem possuir seu Projeto Político Pedagógico, tendo
como fundamento os referidos pressupostos para proceder à análise do contexto
da comunidade na qual se encontra a instituição escolar, projetando suas
intencionalidades e apresentando sua proposta de organização do trabalho
administrativo e pedagógico, abarcando a totalidade das atividades que se fazem
necessárias para que o ato pedagógico de ensinar e aprender se efetive.

Conforme Fernandes & Vieira (2009) trazer decisões e sua execução depende
amplamente da coletividade empenhada na mudança e na adequação dos meios
(humanos e materiais), para atingir os objetivos propostos.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96, em seu art. 12,
determina que os estabelecimentos de ensino tenham a incumbência de elaborar e
executar sua proposta pedagógica ou projeto pedagógico, analisar a gênese do projeto
político-pedagógico, captar o movimento de sua concepção e implementação a partir do
entendimento dos interlocutores escolares.
A elaboração projeto político-pedagógico, por se configurar enquanto um processo
de planejamento exige um profundo conhecimento, por parte dos profissionais da
instituição educativa, de ferramentas teórico-metodológicas, colocando em relevo a sua
possível influência e relação com a gestão escolar através dos mecanismos de
participação e autonomia (CURY, 2008).
De acordo com o ordenamento legal, as escolas devem assumir a tarefa de refletir
sobre a sua intencionalidade educativa e sobre os seus objetivos, apontando um rumo e
um sentido explícito para o fazer pedagógico, para que a função social da escola e a
proposta de Educação que se pensa e se defende sejam efetivadas. Essa reflexão se
efetiva no planejamento que as unidades escolares propõem, ou deveriam propor.
Dessa forma, o projeto político-pedagógico é considerado como um importante
objeto da política escolar cujo estudo e análise dos processos de concepção e
implementação possa oferecer pistas para se desvendar a identidade da escola. A
dimensão político-pedagógica pressupõe uma construção participativa que envolva
ativamente os diversos segmentos escolares (CORDEIRO; ROCHA; SOUSA, 2009).
Nessa perspectiva, ao envolverem-se com a construção do projeto político-pedagógico,
as pessoas ressignificam suas experiências, refletem suas práticas, resgatam, reafirmam
e atualizam valores, explicitam sonhos e utopias, demonstram seus saberes, dão sentido
aos seus projetos individuais e coletivos, estabelecem novas relações de convivência e
indicam um horizonte de novos caminhos, possibilidades e propostas de ações.
Entretanto, segundo os autores pensar o projeto político-pedagógico como um
objeto da política implica na clareza de que a política educacional, sendo fruto da ação
humana, ao se materializar no cotidiano escolar, pode adquirir uma conotação diferente
daquela proposta pelos fazedores de política.
Voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação
pública, a gestão democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos
como cidadãos e do crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática.
Por isso a gestão democrática é a gestão de uma administração concreta. Por que
concreta? Porque o concreto (cum crescere, do latim, é crescer com) é o que
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nasce com e que cresce com o outro. Este caráter genitor é o horizonte de uma
nova cidadania em nosso país, em nossos sistemas de ensino e em nossas
instituições escolares (CURY apud OLIVEIRA, 2007, p. 20).

Nesse sentido, atrelar a existência e a construção do projeto político-pedagógico a
uma maior autonomia e à vivência de práticas mais participativas no interior das escolas,
não parece ser uma questão decorrente.
Conforme

(HONORATO,

2012),

através

do

projeto

político-pedagógico,

conhecimento das políticas públicas de educação pode-se implantar metodologias,
práticas pedagógicas e utilizar os instrumentos de avaliação como um meio de direcionar
o trabalho, enfim é este o documento que irá nortear todo o fazer da escola, é ele que irá
apontar que comunidade se tem, ao planejar; que concepção de educação se defende;
que ações se vão estabelecer para atingir os objetivos da educação que se propõe.
Caberia perguntar se o Plano de Ação na Gestão da Escola busca a coerência
entre as ações propostas e os fundamentos do Projeto Político-Pedagógico (PPP)
enquanto intencionalidades articuladoras da forma e do conteúdo, como
possibilidade de apreensão do papel efetivamente revolucionário da escola, na
medida em que consegue levar "[...] as massas trabalhadoras a se apropriarem do
saber historicamente acumulado e a desenvolverem a consciência crítica da
realidade em que se encontram" (FEIGES, 2013, p.19).

Com isso a proposta desta pesquisa se consolida em pensar a articulação destes
documentos, tendo o Projeto Político Pedagógico, além do Regimento Escolar, como
balizadores da elaboração da proposta de Ação dos candidatos a gestores, pois é nele
em que a gestão irá nortear suas ações a partir do marco situacional, conceitual e
operacional.
Os marcos presentes no PPP determinam no situacional que comunidade temos e
iremos trabalhar; no conceitual qual concepção de homem, sociedade e mundo
temos, e que educação queremos; e no operacional de que forma iremos trabalhar
para mudar e melhorar a sociedade que temos e atingir a que queremos
(MARQUES PALAGI, 2019, p. 207).

2.4.1.1 Regimento Escolar
O regimento Escolar constitui, define, e regula o comportamento, organização
administrativa, didático-pedagógica e disciplinar das instituições de ensino e deve ser
elaborado pela equipe gestora, consideram os princípios constitucionais, a legislação
geral e as normas específicas e coerente com o Projeto Político Pedagógico tudo o que
acontece na prática deve ser monitorado nele. O regimento da escola deve contemplar os
itens propostos no Conselho Estadual de Educação do Paraná nº 16/99 (PARANÁ, 2018).
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O Regimento Escolar tem as regras de procedimento com formato próprio. Quanto
à estrutura do documento deve ser consultado o caderno de subsídios “Normas e
Regulamentos da Escola”, o documento é destinado à rede pública nacional. Caso seja
necessário alterar algum termo no Regimento a escola deverá enviar ao órgão
competente superior. É importante notar que quaisquer mudanças nas regras de
procedimento resultarão em mudanças no Projeto Político Pedagógico.
O Núcleo Regional de Educação, no Paraná, tem como função orientar e fiscalizar
a construção do regimento escolar, analisando e aprovando os pareceres da Secretaria
Estadual de Educação e as leis administrativas. No texto regulamentado, além de colocar
apenas itens relacionados à situação real da instituição de ensino, deve-se atentar para a
padronização da terminologia.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º9.394/1996,
estabelece que a gestão da escola pública deve ser democrática a gestão, na prática,
define a participação da comunidade escolar na (re)construção do Regimento Escolar, por
meio do exercício coletivo, tornando-a responsável pela observância do documento.
Portanto, é fundamental que o diretor possibilite as interações em todas as partes dessa
estrutura. Com todos idealizando, a formulação do Regimento Escolar, pode promover a
compreensão, colaboração, conhecimento e fortalecer a participação da comunidade na
gestão escolar.
O Regimento da Escola é um documento que regulamenta as funções docente,
pedagógica e administrativa das instituições de ensino e orienta o desenvolvimento dos
trabalhos realizados no ambiente escolar. Ele é a "Lei da Escola" porque regula as
funções da instituição de ensino. Isso porque, por meio dele, toda a legislação
educacional e define os direitos e deveres dos alunos (ALVES; LOCCO, 2009).
No Regimento da Instituição de ensino onde os diretores agem certamente há um
artigo chamado de Direitos, Deveres, Proibições e Ações Educativas Pedagógicas e
Disciplinares.
Muito embora os diretores não sejam diretamente responsáveis pela versão final do
Regimento Interno Escolar, eles sabem que isso é de suma importância conhecer o
formato e a estrutura deste documento, para que possa ajudar a esclarecer o processo de
reconstrução de um novo documento quando for necessário.
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Quanto à forma, deve ser apresentada questões de gerenciamento de forma
simples e clara, utilizando uma linguagem concisa e correta. É importante evitar palavras
que o tornam possível de dupla interpretação. Com relação ao conteúdo neste Regimento
Escolar necessita que forneça informações completa sobre a estrutura, organização e
funcionamento da Unidade Escolar. É importante que qualquer pessoa ao ler o Regimento
Escolar entenda e perceba que esteja em consonância com o Projeto Político
Pedagógico. Neste documento está descrito as características de cada função e
seguimentos da instituição de ensino. Este é o motivo para que toda a comunidade possa
participar da sua construção, e que seja cada vez mais a realidade da instituição de
ensino onde os diretores atuam com este documento.
Este

Regimento

estando

em

consonância

com

a realidade

escolar

as

responsabilidades são divididas e atribuídas a cada pessoa, e assim evite que o gestor
concentre toda a responsabilidade para ele, e concentre todo trabalho em suas mãos, e
assim determinando o que cada um possa e deva fazer (Veiga, 1996)
2.4.1.2 Resolução 3373/2015 GS/SEED
A Resolução N.º 3373/2015 – GS/SEED em conformidade com orientações do
MEC, orienta que o plano de ação ao ser elaborado deve estar de forma compatível com
o Projeto Político Pedagógico da respectiva Instituição de Ensino e em obediência às
Políticas Educacionais da SEED/PR. Ele é um instrumento de trabalho amplo, dinâmico e
flexível. O mesmo contempla as sete dimensões detalhadas em indicadores, onde são
definidos elementos facilitadores da execução como: tempo, recursos, responsáveis das
ações administrativas e pedagógicas seus objetivos, metas, ações, prazos e avaliação.
(PARANÁ, 2015).
Dessa forma, o plano de ação objetiva tomar medidas de promoção da construção
de um espaço educativo de qualidade no processo de ensino e aprendizagem com uma
gestão pautada nos princípios democráticos. É dever da escola como instituição formal de
ensino, garantir ao educando condições plenas de desenvolvimento durante o ano letivo.
Quando isso não ocorre a escola deve apresentar propostas que sanem as frestas
deixadas pelo ano anterior, como determina a resolução 3373/2015 - GS/SEED. Traçando
os objetivos que o corpo gestor e docente elencou, descritos no item anterior, faz-se
necessário partir para ação.
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O Plano de Ação, em seu Anexo XVII da Resolução N. 3373/2015 - GS/SEED, por
sua vez trata de sete dimensões, essas dimensões norteiam o planejamento que o
candidato, se eleito, pretende colocar em prática, após as demais exigências cumpridas.
A compreensão conceitual dessas dimensões, poderão fortalecer a gestão
democrática, bem como colaborar para um Plano de Gestão/ação com mais precisão.
Com isso passa-se a discorrer sobre cada dimensão, que no plano de ação o mesmo
deve contemplar que ações/estratégias estão sendo propostas frente a cada uma.
2.5 A RESOLUÇÃO 3373/2015 GS/SEED E AS DIMENSÕES
As dimensões constituem por indicadores qualitativos e quantitativos que permite
compreender retratando a situação escolar apontando para os principais desafios que a
escola precisa enfrentar a análise dos indicadores quantitativos da escola consta de taxas
de aprovação, reprovação, evasão e abandono, desempenho no Saep e Ideb, distorção
idade/série, entre outros.
a) Dimensão Gestão Democrática a ênfase na gestão democrática da educação
implica um processo de participação coletiva. Sua efetivação na escola pressupõe
instâncias colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do processo de
escolha de dirigentes escolares, além da participação de todos os segmentos da
comunidade escolar na construção do Projeto Político-Pedagógico e na definição da
aplicação dos recursos recebidos pela escola.
Veiga (1998) destaca quatro dimensões consideradas básicas para o bom
funcionamento de uma instituição educativa e que, segundo ela, devem ser relacionadas
e articuladas entre si:
Autonomia administrativa – consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus
planos, programas e projetos; Autonomia jurídica – diz respeito à possibilidade de
a escola elaborar suas normas e orientações escolares em consonância com as
legislações educacionais, como, por exemplo, matrícula, transferência de alunos,
admissão de professores, concessão de grau; Autonomia financeira – refere-se à
disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à instituição educativa
condições de funcionamento efetivo; Autonomia pedagógica – consiste na
liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa. Está estreitamente ligada
à identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação,
bem como aos resultados e, portanto, à essência do projeto pedagógico da escola
(VEIGA, 1998, p. 16-19).
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A gestão democrática, objeto de dispositivos específicos da LDB e de políticas
educacionais em geral, visa garantir a participação direta dos profissionais da educação
na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação efetiva de toda a
comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
De acordo com a realidade, as políticas educacionais oficiais fornecem boas
intenções e fórmulas vazias enquanto não tiverem desdobramentos concretos no
cotidiano da escola e, mais especificamente, quando não repercutem na constituição e
desenvolvimento de conselhos escolares, na eleição e formação dos gestores escolares,
das pessoas da comunidade escolar que integram os conselhos escolares, na
constituição e formação dos grêmios estudantis, enfim, enquanto a comunidade escolar
não tiver autonomia para defender a sua organização institucional e suas práticas de
gestão, ou seja, enquanto não tiver autonomia para se autogovernar.
É importante ter consciência de que os desdobramentos da política educacional
nas escolas não ocorrem automaticamente. Ao contrário são conquistas que envolvem o
fazer coletivo da comunidade escolar, apontando para a organização e o desenvolvimento
de um ambiente qualitativo de educação formação para cidadania, que consta de um
ensino que possui ferramentas como Projeto Político-Pedagógico para efetivar um
aprendizado de qualidade.
A gestão democrática participativa como uma nova forma para o processo políticopedagógico da escola pública, a participação política-pedagógica, tem como objetivo
principal a construção de novas formas de conceber a prática política-pedagógica da
organização escolar, transformando as relações de trabalho no âmbito interno da escola,
bem como entre a comunidade escolar e os órgãos centrais da educação (DOURADO,
2009).
Desta maneira, os participantes devem estar implicados a uma contínua e
constante construção de saberes para que possam efetivar alterações e mudanças
necessárias aos processos pedagógicos e de gestão escolar, relacionado à construção do
planejamento participativo da gestão escolar e outro, com o desenvolvimento de sub
projeto, ambos para integração de toda a comunidade escolar, sendo, por exemplo: o
Planejamento Participativo, Ação Integrada da Supervisão Educacional e da Coordenação
Pedagógica com a Equipe de Gestão da Unidade Escolar, Laboratório Interativo de
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Ciências, Jogos da Amizade, Laboratório Interativo de Ciências e Registros em Vídeo no
Cotidiano escolar (DOURADO, 2009).
Na escolha do subprojeto os professores junto de uma orientadora pedagógica
devem projetar atividades interativas, não se tratando de um ambiente especializado para
o desenvolvimento de uma única disciplina possível, pois em sua proposta de integração,
há a interdisciplinaridade como um trabalho fundamental entre as diferentes áreas do
conhecimento (DOURADO, 2009).
Conforme Rios (2010) a escola deve se aproximar da comunidade para conhecer e
atender a realidade que cerca o aluno, falar a mesma língua e atender suas
necessidades. Uma boa sugestão é nomear comissões de pais e encarregá-las de
organizar campeonatos esportivos nos finais de semana na quadra da escola, cuidar dos
banheiros e da biblioteca. A gestão participativa atribui responsabilidade a todos, o
sucesso e o fracasso tornam-se coletivos; e ninguém quer fracassar, nesse caso o
importante é investir na capacitação, para garantir a implantação de tudo que foi proposto.
Os princípios e características da gestão participativa constitui uma educação
escolar que tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, procedimentos, atitudes
e valores por parte dos alunos, pela ação medidora dos professores e pela organização e
gestão da escola (GOMES, 2017).
A conquista da cidadania requer um esforço dos educadores em estimular
instâncias e práticas de participação popular. Participação significa a intervenção dos
profissionais da educação e dos usuários (alunos e pais) na gestão da escola. Há a
participação como meio de conquista da autonomia da escola e a participação como
processo organizacional em que os profissionais e usuários da escola compartilham,
institucionalmente, certos processos de decisão (MAGALHÃES; WYSOCKI, 2010).
Mas é também um lugar de formação de competências para a participação na vida
social, econômica e política. No segundo sentido, por meio de canais de participação da
comunidade, a escola deixa de ser uma redoma, um lugar fechado e separado da
realidade, para conquistar o status de uma comunidade educativa que interage com a
sociedade civil.
Assim, conforme o autor, o significado do termo direção tratando-se de escola,
difere de outros processos de direção, especialmente os empresariais. Ele vai além
daquele de mobilização das pessoas para a realidade eficaz das atividades, pois implica
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intencionalidade, definição de rumo, tomada de posição frente a objetivos sociais e
políticos da escola, uma sociedade concreta.
Para Abdian; Nascimento & Silva (2016) não é preciso insistir que as práticas da
gestão e da direção participativa convergem para elaboração e execução do projeto
pedagógico e assunção de responsabilidades de forma cooperativa e solidária. Tendo
seus objetivos sócio-políticos e pedagógico, as escolas mantêm uma relação racional no
uso dos recursos, coordenado com o esforço coletivo na busca de seus objetivos.
A comunidade que por muito tempo esteve afastada de qualquer possibilidade de
participação efetiva na administração da escola, hoje, não se encontra, ainda, preparada
para atuar como gestora; salvo pouquíssimas exceções. Nesse sentido, segundo Libâneo
(2012) a sociedade mais ampla está ainda menos pronta, a ela coube pagar impostos
para garantir o funcionamento da escola pública, assistir debates sobre a mesma, a
colaborar em festas, reparos e situações simples. Numa gestão participativa a sociedade
deve ter um papel mais incisivo, desde a participação na elaboração nos planos de ação,
dos encaminhamentos dos recursos necessários para a execução do planejado, seja
material ou humano até a conclusão do planejado, com uma avaliação, onde se observará
se foram atingidos os objetivos propostos.
Para isso, conforme Magalhães; Wysocki, (2010) essa mesma sociedade, através
de suas outras instituições estará sendo representada por pessoas de diferentes faixas
sociais e status; mas, com uma presença mais marcante na tomada de atitudes, que
trarão benefícios numa visão macro da sociedade.
Até mesmo os professores, alunos e funcionários foram educados a não opinar
quando não forem solicitados. Portanto, é como se estivesse, na maioria das vezes
conivente com a situação escolar. Diretores de escola também não estão preparados para
atuar numa gestão participativa.
A organização escolar democrática implica não só a participação na gestão, mas a
gestão

da

participação,

envolvimento

da

comunidade

no

processo

escolar.

Independentemente do tamanho das equipes e da estrutura de sua organização é
importante reservar momentos de discussão de seus problemas internos e haja um
verdadeiro programa de capacitação dos recursos humanos, não apenas da direção e
professores, mas de todos os envolvidos. É preciso manter uma mesma linha de trabalho,
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muito embora visando ampliar os conhecimentos e a consciência social e política da
equipe em trabalho (CAMPOS e SILVA, 2009).
Mas, isso por si só não basta, o entendimento é que as ações de programa
precisam ser planejadas de modo programático, ou seja, todas pensam conjuntamente,
por desdobramento dos mesmos objetivos e da mesma orientação teórica e
metodológica, e como resposta às demandas que se pretende atender são de forma
articulada, orgânica, coerente (CUNHA, 2005).
Parte-se

das

demandas

da

escola

reflete-se

sobre

elas,

organiza-se

conhecimentos e saberes com o intuito de atender a essa demanda gerada e volta-se
para a escola, com o intuito de realizar propostas constituídas nesse processo, avaliandoas e construindo novos processos pedagógicos-educativos. Esse tipo de tratamento não
só é mais estético, do ponto de vista da gestão institucional, mas é o que pode, de fato,
garantir resultados mais rápidos e mais efetivos (DOURADO, 2009).
Ao dar autonomia às escolas e à comunidade educativa, não pode confundir
autonomia com abandono ou falta de direção, enquanto fundamento democrático, a
autonomia é a capacidade do indivíduo de autogovernar-se; espera-se que ele consiga
decidir sobre si mesmo os seus caminhos.
Dar autonomia às escolas públicas não quer dizer que cada uma delas é um órgão
isolado dos outros; relativamente, podem dizer que esta autonomia está vinculada às
condições e responsabilidades dos órgãos superiores (MAGALHÃES; WYSOCKI, 2010).
Essa autonomia teria mais relação com a sua capacidade de decisão, sobre quais
objetivos a atingir e como atingi-los, como se organizar e administrar seus recursos
sempre voltados para eficácia no ensino e aprendizagem.
Na inter-relação dos membros da equipe escolar com a direção, deve ter uma
ligação muito grande para que haja uma busca do consenso, pautada no diálogo e no
cumprimento das responsabilidades compartilhadas (LIBÂNEO, 2012).
As práticas comunicativas devem voltar para a prática da cidadania, onde se
promova uma verdadeira relação orgânica entre a direção e a equipe escolar. Para que
isso ocorra, muito se deve às ações do diretor de escola que será o articulador, o elo que
alcançará um grau maior de participação.
A gestão compartilhada um modelo pelo qual cada parceiro mantém sua identidade
institucional e programática dirigindo pessoas, esforços e recursos para fins comuns e
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integrados, colaborativa ou participativa representam um significativo avanço nas relações
interpessoais, na utilização ampla e com responsabilidades dos recursos (bens) públicos,
com liberdade de acesso à informação com programas de inclusão ou grande alcance
social (RIOS, 2010).
Trabalhando os alunos para que sejam cidadãos atuantes, transformando o
conhecimento em competências, contextualizando os temas transversais para possibilitar
a construção de significado e a necessária aprendizagem de participação social. O ensino
tem como objetivo ainda, a articulação de todos os setores da escola, pais, alunos,
comunidade, cooperando na formação de cidadãos capazes de se realizarem,
contribuindo para a melhoria da educação.
Cooperar para o bom relacionamento entre o pessoal da escola, estimulando os
esforços de todos implicados no processo educativo, fortalecendo as relações humanas e
pedagógicas; elaborar o plano de aplicação de recursos destinados à escola e aplicar de
forma adequada, com apreciação e aprovação da APM, prestar contas, através de
relatórios e notas fiscais. Desta forma, como eixo metodológico, a equipe gestora
desenvolveu um trabalho atuante com a comunidade, sempre comprometida com a
proposta pedagógica escolar, dando continuidade ao trabalho realizado nos anos
anteriores, e assim, buscando a melhoria da qualidade de ensino (AZEVEDO, 2013).
A participação do aluno na escola trata da conquista da sua cidadania, requer um
esforço dos educadores em estimular instâncias e práticas de participação popular.
Participação significa a intervenção dos profissionais da educação e dos usuários na
escola.
No primeiro sentido da função escolar a instituição é um lugar de formação de
competências para a participação na vida social, econômica e política. No segundo
sentido, por meio de canais de participação da comunidade, a escola deixa de ser uma
redoma, um lugar fechado e separado da realidade, para conquistar o status de uma
comunidade educativa que interage com a sociedade civil (MOTA, 2007).
Segundo Mota (2007) para desenvolver autonomia superando a prática do
autoritarismo, é preciso o compromisso da gestão escolar, sem medir esforços para o
trabalho com esses dois grandes focos, por meio da formação do professor, trabalho
diversificado em sala de aula e comprometimento de todos os envolvidos no processo
ensino e aprendizagem.
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A escola busca práticas que levem o aluno a serem cidadãos de seu mundo e
dentro dessa perspectiva, urge a necessidade de uma gestão educacional compartilhada,
transparente, democrática e responsável.
A questão que se coloca é como articular tais aspectos e concepções que
sustentam o cotidiano, tendo-se em vista a formação do aluno e de professores, para a
vivência e o exercício da cidadania. Vários caminhos podem ser propostos.
A Modernidade enfatizou a dimensão de racionalidade como fundamento da
autonomia e do agir ético. Como um dos efeitos dessa prevalência, recordamos as
reflexões sobre a dignidade humana e seus direitos inalienáveis, expressos na
Declaração dos Direitos Humanos. Não obstante, esse reconhecimento óbvio, racional e
consciente sobre a condição humana, fica-nos o questionamento de que apenas essa
concepção formal nem sempre garantiu condições para o exercício ético (BRANDÃO,
2003).
Nesse sentido, partindo da necessária racionalidade, é preciso ir além para gerar
novas atuações e novas relações, o reconhecimento, a percepção e da diferença que
caracteriza, como organismo, história de vida e contexto sociocultural podem ser o início
de um percurso. No entanto, essa postura não se reduz à mera constatação, mas implica
vivenciá-la nas relações cotidianas, onde o encontro com as diferenças gera efeitos. O
espaço dialógico é a possibilidade desse exercício e, por que não dizer, dessa
aprendizagem.
A comunidade escolar pode ser espaço desse exercício, que implica a abertura
para a escuta do outro e o reconhecimento da singularidade que constitui nas diferenças.
Abertura também para invenção de novos caminhos.
O eixo com a comunidade centra-se nos processos participativos que acontecem
na escola, não apenas com direção, professores, funcionários e alunos, mas também em
parceria com os pais. A comunidade escolar, enquanto sensibiliza e mobiliza, torna-se
participante real e responsável (MORIN, 2000).
Aprender a participação real de decisões em parcerias garante um processo
integrado de ação, que pela abordagem dos eixos, pode ser a resposta para construção
da autonomia e da cidadania responsáveis, através de uma nova escola com qualidade e
produtividade.
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b) Dimensão avaliação – Esta dimensão refere-se a avaliação da aprendizagem,
compreendida como reflexão permanente sobre a realidade, e acompanhamento, passo a
passo, do aluno, na sua trajetória de construção de conhecimento, bem como do
processo de ensino, pois a avaliação aqui é compreendida como um ato que avalia dois
processos: o de ensino e o de aprendizagem, pois o avaliar exige esta postura. A
professora, a instituição ao tomar conhecimento dos resultados da avaliação dos
processos de ensino e aprendizagem, seu planejamento tanto se direciona ao aluno
quanto ao professor. (MARQUES PALAGI, 2021).
A “alma” das avaliações escolares encontra-se, pois, no projeto pedagógico da
escola, na organização do currículo, nos debates integradores das diversas
disciplinas que se propõem a formar um homem com qualidades e saberes
suficientes para lutar, coletivamente, de modo concreto, por uma educação de
qualidade, por uma instrução humanizada, por uma sociedade melhor (NAGEL,
2007, p.3).

É no Projeto Político Pedagógico, em seu marco situacional que saberemos que
alunos temos, que família e sociedade temos; já em seu marco conceitual quais
concepções de homem, sociedade e educação estamos fundamentados e defendemos, e
ainda em seu marco operacional, como iremos operacionalizar nossas ações para as
mudanças que pretendemos, que planejamos. (MARQUES PALAGI, 2021, n.p.)
A LDB, por sua vez traz:
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns: V - a verificação do rendimento escolar
observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais
provas finais.

Neste processo é demonstrado a definição de indicadores qualitativos que apontam
as fragilidades e lacunas, bem como acertos e as experiências exitosas na prática
educacional. “É o processo que fornece dados/informações dos processos de ensino e
aprendizagem, para que a partir disso possa ter subsídios para novos planejamentos da
ação pedagógica. (MARQUES PALAGI, 2021).
Tais indicadores podem ser organizados de diferentes formas que contemplem
todos os aspectos que envolvem o trabalho escolar, compreendendo seus pontos fortes e
fracos, a escola tem condições de intervir para melhorar sua qualidade de acordo com
seus próprios critérios e prioridades (INEP-MEC, 2004, p. 5).
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O processo de avaliação é um momento oportuno e necessário para a análise dos
processos de ensino e aprendizagem, e com isso exige que o professor esteja cada vez
mais preparado para poder compreender e observar se todos os objetivos foram
alcançados, através da avalição, bem como se deu sua prática, frente a esses objetivos.
Conforme destaca Luckesi (1995), a avaliação não se constitui mero instrumento
para a aprovação ou para a reprovação dos alunos; ao contrário, constitui-se em
instrumento de diagnóstico da situação, com o objetivo de redefinir novos
encaminhamentos para a promoção da aprendizagem. Para o autor, “o ato de
avaliar implica dois processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir.
Não é possível uma decisão sem um diagnóstico, assim como não faz sentido um
diagnóstico, sem uma consequente decisão (LUCKESI, 1995, p. 42).

Segundo Luckesi (2008, p.173) “avaliar um aluno com dificuldades é criar a base
do modo de incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem; o diagnóstico permite a decisão
de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando de ajuda.” A esse
direcionamento é que o ato de avaliar implica em novo planejamento ao professor e a à
escola. O processo de avaliação inicia-se no início do planejamento do currículo do
professor. No processo de disseminação do conhecimento e diagnóstico dos conteúdos
aplicados, se necessário, o professor intervirá para ultrapassar as dificuldades dos alunos.
Dessa forma, os educadores contribuem para uma aprendizagem eficaz.
Nessa perspectiva, conhecer as leis que regulamentam o sistema de ensino, ou a
sua estrutura organizacional, não é suficiente para uma compreensão clara da realidade
escolar, tendo em vista que a escola é um universo específico cuja realidade, assim como
a ação de seus agentes, só pode ser compreendida a partir do conhecimento do que é
vivenciado no seu cotidiano.
Ao discutir sobre a unidade escolar, Silva (2006) recomenda duvidar das intenções
declaradas ou avaliações feitas por aqueles que dirigem o sistema, distantes que estão da
realidade da escola, pois, para compreender o seu funcionamento, é essencial que se
veja o que concretamente acontece na unidade escolar.
Nesse sentido, ele enfatiza que a unidade escolar é o lugar onde se concretiza o
objetivo máximo do sistema escolar, ou seja, o atendimento direto de seus usuários nas
relações de ensino e aprendizagem.
Então podemos sim afirmar que a avaliação passa por discutir as dimensões da
Prática Pedagógica, “pois vemos produções teóricas que tratam o processo, ou melhor o
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momento da avalição e pouco tratam dos processos de ensino e aprendizagem”
(MARQUES PALAGI, 2021).
c) Dimensão Prática pedagógica ocorre através da abordagem metodológica
usada na escola, tem a finalidade de contribuir para a qualidade da dimensão pedagógica,
desenvolver atitudes nos alunos, voltadas para a educação, ética, responsável e
participativa dos alunos, docentes e colaboradores (GOMES, 2017).
Na dimensão prática pedagógica se dá por meio de uma ação planejada e refletida
do professor. No dia a dia da sala de aula, a escola realiza seu maior objetivo: fazer com
que os alunos aprendam e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e com
autonomia. Para Vygotsky:
a relação entre ensino e desenvolvimento é tema central para a prática
pedagógica, pois consiste no estudo de como a criança se apropria de novos
conhecimentos sistematizados em conteúdos curriculares e como esses
conhecimentos podem propiciar o desenvolvimento mental da criança, tendo-se
em vista que a aprendizagem de conceitos é a fonte do desenvolvimento na idade
escolar (VIEIRA, SFORNI, 2010, p. 51).

Essa prática pedagógica está ligada à proposta que a escola apresenta em seu
Projeto Político Pedagógico e com isso se percebe a importância de que o PPP seja o
documento norteador da Proposta de Gestão do candidato. Pensar essa dimensão é
pensar a essência da escola, sua filosofia, expressa em sua prática.
Para atingir esse objetivo, é necessário focalizar a prática docente na relação
professores-aluno, significa prestar muita atenção o mais próximo possível, conhecê-los,
mostrar interesse por eles, entender suas dificuldades e incentivá-los conquistar o seu
potencial. Crianças, adolescentes, jovens e adultos vivem neste mundo cheio de
Informações, o que aumenta a demanda por planos de trabalho docente com base no
conhecimento que já conhecem e precisam conhecer. Representa um fator importante na
prática do professor porque constitui transição entre teoria e prática, organizando o
processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, adianta as ações do professor e
antecipa como o espaço e tempo podem ocorrer no espaço cultural onde o conhecimento
é gerado e socializado. (HONORATO, 2012).
d) Dimensão Acesso permanência e sucesso na escola, essa dimensão tem
sua base legal e oferece a oportunidade para crianças e jovens acesso e permanência
nas instituições de ensino, o que poderá contribuir para uma estrutura social, cultura e
econômica melhor.
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Um dos principais desafios desta dimensão é fazer com que crianças e
adolescentes permaneçam na escola e possa concluir os níveis de ensino na idade
apropriada. Isto é importante notar que o acesso e a permanência precisam ser
observados por todos na escola para que tenha uma assiduidade cada vez mais dos
alunos.
Porém quando se discute o acesso e a permanência é necessário o interligar às
demais dimensões, pois acessar apenas uma escola e permanecer nunca significou
garantia de conhecimento, essa luta de acesso, passa pela batalha da permanência, que
por consequência para que possa ter a garantia da qualidade da educação.
Então os gestores devem sim ter uma preocupação voltada à permanência, à
evasão, pois segundo Azevedo (2013) com relação a evasão escolar não é um problema
apenas da escola, é um problema social que atinge a todos por vários motivos e um dos
maiores desafios das redes do ensino, com causas e consequências ligadas a diversos
fatores de base social, cultural, econômico e político, como também diante da prática
didática

que envolve a escola e professores, então estamos falando novamente da

dimensão pedagógica. As gestões então necessitam diagnosticarem os motivos, pois
conforme Pinto (2004) dentre os motivos para a evasão escolar podem-se apontar a partir
do momento em que o aluno deixa a escola para trabalhar; quando a falta de acesso e
segurança, na maioria são precárias, as aulas são incompatíveis com os horários e com
as responsabilidades que se viram obrigados a assumir, por de falta de professor, motivo
de vaga, falta de material didático e também por considerarem a formação recebida sem
significado para eles, por dificuldade no aprendizado decorrido por transtornos ou
distúrbios.
Padilha (2001) afirma: no fundo histórico as classes populares tiveram mais acesso
à escola devido à expansão e crescente industrialização, na necessidade da grande
massa popular estudar para gerar mão-de-obra qualificada para o trabalho nas grandes
empresas, o que não difere dos cursos profissionalizantes ofertados à classe trabalhadora
nos dias atuais.
A pseudodemocratização fala de abertura de vagas para garantir acesso a todos,
no entanto, o problema de excluir o aluno – por diversas formas dentre as quais - pela
chamada incompetência fazia com que o próprio aluno se excluísse através de uma
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avaliação educacional onde o que se proporcionava era apenas a reprovação. Então
retoma-se o processo avaliativo, já exposto.
Tem-se ainda que

o aluno carente ou sua cultura

prejudicava o rendimento

escolar por isso, não atingia patamares esperados e próprios dos conhecimentos
acadêmicos do aprendizado da cultura escolar, no entanto com a imposição de uma
roupagem diferente o aluno não encontra significado; sua bagagem é desconsiderada e
por isso é considerado deficiente ou incompetente daí as desigualdades sociais, pois,
atribui-se às diferenças de rendimento escolar somente para as classes populares como
sendo inferior e tendo problemas para aquisição, ponto este apontado no marco
situacional do Projeto Político Pedagógico, que irá nortear o futuro gestor a que
comunidade ele tem.
Analisando a dimensão de acesso, permanência e sucesso na escola, segundo a
Constituição Federal Brasileira, no artigo 206, inciso I, e reafirmada na LDBEN n.º
9.394/96, Artigo 3º, inciso I, “o ensino será ministrado com base no seguinte princípio: I igualdade de condições para acesso e permanência na escola”. Ainda, no Estatuto da
Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, “a criança e o adolescente têm direito a
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho”.
Para alcançar a qualidade de ensino desejada são necessárias diversas e
diferentes intervenções. Todas articuladas entre si na direção dos objetivos para garantir
acesso, permanência e sucesso escolar para todos os alunos do sistema público
(CENPEC in CHARLOT 2001).
e)

Dimensão Ambiente educativo essa dimensão trata de ações da escola, e

a missão é oferecer ao aluno uma educação que amplie sua visão de mundo, para que o
mesmo possa construir ações que respondam aos desafios impostos pela humanidade,
proporcionando ao educando uma educação voltada para o desenvolvimento de todas as
potencialidades, contribuindo para uma formação criativa, reflexiva e transformadora
(HONORATO, 2012).
A escola é a experiência da construção de relações e espaço de convivência e
relações sociais em todos os que nela fazem parte. Este ambiente educacional constitui
um espaço de diversidade, diferença e conflito entre gerações. O princípio da cooperação
e solidariedade, satisfação com a escola, compromisso e participação, respeito às
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relações com a escola e combate discriminação, disciplina, respeito e dignidade pelos
direitos das crianças e jovens devem nortear a relação estabelecida no ambiente
educacional. Esses princípios são projetados para promover uma cultura que valoriza e
fortalece os processos de ensino e aprendizagem participativo voltado para os direitos
das crianças e adolescentes (Silva, 2015)
Contrariando a premissa dos planos de gestão, que visam a formação do indivíduo
em sua integralidade, capaz de refletir acerca de sua realidade e propor transformações
sócio-históricas, as escolas reproduzem modelos de relações, comportamentos e
estruturas de poder, atuando como instituições de manutenção do status e negação da
subjetividade (CAMPOS e SILVA, 2009), ou seja, os espaços estão definidos quando os
sujeitos ali chegam e de certa forma devem-se enquadrar-se naquela forma.
A escola deve se perceber como fonte motriz no processo emancipador do
indivíduo, favorecendo a constituição de uma sociedade alienada de seu processo
histórico e da trajetória de hominização, fortalecendo a barbárie pós-moderna e as
abstrações da economia de livre mercado (MAGALHÃES; WYSOCKI, 2010), mas para
isso, necessita olhar para um ambiente propicio ao processo educacional. A escola não é
uma fábrica de “modelos” adequados a uma sociedade que é dinâmica.
Assim perpetuam a violência brutal em virtude da violência simbólica existente na
realidade escolar, buscando compreender como se manifestam as tecnologias de poder
da sociedade, a disciplina no cotidiano escolar e a contribuição para a formação do
indivíduo em contraponto ao seu discurso (LIBÂNEO, 2012), e a escola passa então a ser
um aparelho ideológico do Estado, reproduzindo o que os demais segmentos da
sociedade praticam. E o espaço de conhecimento se transforma em um espaço nada
prazeroso, pois ele reproduz a opressão que se tem em outros espaços sociais.
Em algum ponto entra em destaque a caráter ideológico que atua na instituição
escolar, pois de um lado está a exploração e dominação de uma classe que socialmente
detém o poder tanto aquisitivo e por isso determina a ideologia de outro modo sem se
aperceber possibilita a descentralização, pois a escola diante das desigualdades procura
condições para transformar e modificar tais situações indo contra essa ideologia
dominante, assim bem se sabe que a escola por muito tempo foi propulsora de uma
educação para rico, pois, este concluía seus ensinos e tornavam-se doutores, enquanto
que filhos de pais pobres deixavam a escola para trabalhar, isso impedia o sucesso dos
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alunos, pois, o tempo gasto para trabalhar atrapalhava o estudo e para os pais a escola
vinha em segundo plano (LIMA, 2003).
O papel e a visão dos personagens envolvidos nesta engrenagem, e em especial
como estes são liderados neste ciclo, os professores, os gestores responsáveis por gerir
o processo educativo e articular sua equipe, concebem as implicações da distância entre
o discurso emancipador veiculado e a prática das estruturas escolares (GOMES, 2017),
com isso novas propostas gestoras devem surgir nestes processos ainda democráticas,
de escolha de um gestor.
Esse entendimento é fundamental para formar sujeitos conscientes da sua
capacidade de ação e transformação na sociedade. Por isso, na identificação das
principais manifestações de agressividade na sala de aula, bem como as implicações
desta no processo de ensino e aprendizagem, devem ser analisados os aspectos
desencadeados em face à diversos fatores, que devem ser analisados e trabalhados na
escola para que os conflitos por ela gerados passam ser superados, convertidos em
crescimento para os sujeitos que compõem o processo educativo: professores e alunos
(CAMPOS e SILVA, 2009).
A escola e sua equipe devem estar preparadas para ocupar esse espaço com
compromisso, competência humana, teórica, técnica e política. A escola deve se
aproximar da comunidade para conhecer e atender a realidade que cerca o aluno, e
caminhar na direção que não atenda interesses aleatórias, mas atenda aos objetivos da
proposta educacional daquela instituição, da educação.
Pode se apontar para a garantia de uma educação de qualidade aos alunos e
melhorar os indicadores educacionais, um grande desafio para o professor é o
engajamento dos alunos, aumentar o interesse dos alunos pela escola e pela sala de
aula, atualização de práticas pedagógicas, ações que estimulem seu interesse, mas que
esteja conectada com a sua realidade, formação continuada, atualizando e adquirindo
novos conhecimentos, defasagem de aprendizado dos alunos com conhecimentos abaixo
da média, uso da tecnologia em sala conforme a Base Nacional Comum Curricular
(CARNEIRO, 2019), isso passa necessariamente por um planejamento coletivo.
Esses desafios que a escola enfrenta se apresentam como internos e externos: os
internos têm relação com a estrutura do sistema educacional relacionados aos
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programas, agentes entre outros, e os desafios externos trata da desigualdade de
oportunidades de aprendizagem e de acesso ao ambiente escolar (AZEVEDO, 2013).
Nesse sentido os desafios do ambiente educativo e da prática pedagógica na
instituição estão relacionados a diversas questões dentre as quais da evasão escolar, da
indisciplina – resultante de uma prática pedagógica desconectada, onde os saberes
escolares não tem significado para o aluno,

a redução das taxas de alunos com

defasagem de aprendizagem em todos os níveis, com ausência de pré requisitos de uma
série a outra, o que resulta em indisciplina pela não compreensão do processo que está
sendo desenvolvido.
Nos últimos tempos se tem dado muitas funções à escola, porém, poucas
condições para desempenhá-las e isso ocasionou que as reais funções da escola foram
ficando de lado, ou seja, a transmissão e a socialização de conhecimentos
sistematizados, pois somente por meio destes é que uma sociedade pode ter
conhecimento democrático e contextualizado, prático para a vida.
Nesse sentido, o pressuposto de que a escola assumiu papel transformador nas
condições existentes tendo como base conteúdos concretos e indissociáveis a realidade
social é necessária agora análise não mais o acesso às classes populares a ela e sim sua
permanência na escola (PADILHA, 2001), somado com a qualidade

Outra

questão

importante – para que os espaços escolares tenha um ambiente educativo propicio ao seu
processo

requer

uma

revisão

dos

processos

comunicacionais

ali

postos

em

funcionamento por alunos, educadores, pais e comunidade, com vistas a construir um
ecossistema comunicativo inclusivo, aberto à participação de todos, criativos e que
incorpore criticamente os meios de comunicação e as novas tecnologias. A comunicação
colabora com a democratização, com a participação.
Essa abordagem, que concebe o papel fundamental da linguagem, das interações
e da cultura na estruturação da experiência humana, entra em consonância com a
concepção da comunicação como atuação coparticipativa e mediação cultural e nos
permite discutir a importância da gestão da comunicação nos espaços educativos
(MAGALHÃES; WYSOCKI, 2010), dando visibilidade às ações de todos.
Para que a ação articulada do educador, ao projeto educativo e o plano
pedagógico da escola seja realmente estabelecido é necessária uma gestão democrática
que pressupõe, dentre outras ações, a criação de espaços democráticos de participação
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como conselhos escolares que ganharam ênfase com a promulgação da CF/88 e com a
LDB/96. Tais leis reconheceram a importância da participação da comunidade usuária na
tomada de decisões da escola pública (CASTIGLIONI, 2011).
No entanto, em que pese a importância da criação desses espaços, percebe-se na
prática que, não basta a sua criação sem o investimento na formação política daqueles
que dele farão uso. Pois, aprofunda-se uma fragmentação da rede educacional, pela falta
de diretrizes e pela diferenciação das condições de realização do trabalho, ainda, um
grave problema se refere ao esvaziamento do trabalho dos setores da burocracia do
estado que formalmente teriam responsabilidades em conduzir políticas mais globais de
rede, como políticas de formação continuada, diretrizes curriculares, políticas de
atendimento de demandas específicas e a serem compartilhados com outras redes,
políticas intersetoriais envolvendo outras secretarias como saúde, cultura, assistência
social, habitação e processos coletivos de avaliação do sistema, entre outras
(CASTIGLIONI, 2011).

O discurso da centralidade da escola, sem processos

coletivos de construção de diretrizes políticas que tracem inclusive condições de
realização das propostas que as escolas constroem, esvazia a própria realização de uma
real autonomia da escola. De outro lado, o esvaziamento do trabalho de profissionais
como os coordenadores pedagógicos e supervisores educacionais causa insatisfação
crescente, angústia e falta de perspectivas profissionais.
No envolvimento das escolas e da comunidade educativa relação não se presta
apenas à participação dos pais e alunos no conselho de escola e na APM. É preciso que
haja uma política educacional que priorize a participação da comunidade educativa em
momentos decisórios que afetam a vida escolar como um todo (CAMPOS e SILVA, 2009).
Muitas das atitudes tomadas internamente na escola pela comunidade educativa
devem ter o respaldo de alguma lei que realmente promova essa autonomia. Em casos
mais positivos, essa experiência possa ser levada para outros lugares.
Organizando as ações é imprescindível para uma boa gestão participativa a
organização das ações, assim, as escolas elaboram seus planejamentos e desenvolvem
seus projetos, pautados, primeiramente, nos objetivos a serem atingidos (CAMPOS e
SILVA, 2009).
Segundo Magalhães; Wysocki (2010) a organização das ações educativas é a mola
mestra que promovera o encaminhamento para o fim proposto. A organização das ações
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será pautada sobre uma participação consciente que procura a maneira mais eficiente de
atingir os objetivos educacionais, utilizando-se dos recursos materiais e humanos
existentes.
Ainda conforme Campos e Silva (2009) na elaboração de um programa de ação,
uma das primeiras coisas a serem pensadas deve ser a organização das equipes de
trabalho. A participação no processo de discussão de propostas é apenas o ponto inicial
onde se torna fundamental a presença de todos os envolvidos com o programa, e para
que se constitua, verdadeiramente, enquanto construção coletiva e efetiva da realidade
escolar.
Nem todos precisam participar de todas as discussões, mas todos devem estar
envolvidos na filosofia do trabalho – como um todo, pois esse envolvimento da
compreensão do todo é que vai gerar maiores possibilidades a uma gestão democrática.
f) Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, essa
dimensão tem estreita ligação com os resultados da qualidade da educação, porque as
condições de trabalho para todos os profissionais da escola veem diretamente no
resultado dos processos de ensino e aprendizagem. Essa condição para o trabalho e
formação permanente é um dos Indicadores necessários para a estabilidade do corpo
docente e para mesclar o processo e conexão de aprendizagem, um fator que contribui
para a melhoria e qualidade na educação.
Na formulação das diretrizes e políticas educacionais e sua implementação nas
escolas existem alguns fatos que revelam que existe um enorme hiato entre as políticas
de formação dos educadores, seu cumprimento efetivo nas instituições e programas de
formação dos trabalhadores da educação (CARNEIRO, 2019).
a formação de professores desfocada, por muitas das vezes, de compreensões
teóricas consistentes, e assim as produções acadêmicas não se traduzem em
ações, tampouco as ações são fundamentadas nas produções dos pesquisadores,
mas se consolidam em dissociação, em hiato entre o que é pensado,
fundamentado e as propostas que se ofertam no cotidiano (MARQUES PALAGI,
2016, p. 45).

Se tornar como ponto de partida desse exercício o fato de a formação dos
educadores se constituir uma questão que merece solução, por ser insuficiente, aquilo
que lhe diz respeito, para garantir o direito de todos os estudantes à aprendizagem, então
terá de perguntar qual problemática seriam essas (KLEIN; ARANTES, 2016).
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A deficiência dos cursos de formação inicial para formar, de fato, ao exercício da
profissão docente, a influência dos conhecimentos adquiridos ainda como estudantes da
educação básica, o repertório cultural pouco diversificado que muitos educadores
possuem, o fato de a profissão não ser valorizada socialmente, e o magistério não
representar uma opção sedutora para pessoas que possam exercê-la adequadamente,
haja vista os baixos salários (se considerados nacionalmente).
Diante disso destaca a complementaridade estabelecida entre um processo de
formação centralizado e a formação no espaço escolar, sendo que é neste último que as
propostas formativas adquirem concretude: na produção autoral do educador, em
permanente diálogo/ embate com os limites estruturais da escola, no confronto com as
dimensões coletivas das ideologias e práticas profissionais cristalizadas e na
permeabilidade com as dinâmicas sociais da comunidade escolar.
A existência de uma cultura institucional ou de culturas institucionais, talvez que
não favorecem a aprendizagem dos educadores e a inovação pedagógica, uma cultura
profissional que, a despeito do discurso de vanguarda, não necessariamente incentiva o
trabalho em colaboração, a aprendizagem em parceria, a solidariedade, a produção
compartilhada de conhecimento, o fato de a entrada de estudantes até então excluídos do
sistema de ensino, aqueles desprovidos do repertório cultural valorizado na escola,
imobilizar os educadores ou neles provocar um sentimento de incompetência?
(MARINHO, 2014).
Essas perguntas são elas próprias, as respostas possivelmente chamando de
educadores todos os profissionais da educação. Pois, se é assim, os educadores são
sujeitos e protagonistas desse processo. Ao mesmo tempo vítimas e responsáveis, ao
mesmo tempo produzidos pela realidade e produtores da realidade, ao mesmo tempo e
dialeticamente o problema e a solução (CANÁRIO, 2005).
Se tomar a perspectiva dos educadores como solução e, portanto, a formação
profissional como solução também. Se possível, e de que forma que não se tome a parte
pelo todo, nem o complexo pelo simples.

A formação dos educadores, seja inicial ou

continuada de fato, é um fio que interfere na tessitura da qualidade dos processos de
ensino e, consequentemente, no aprendizado dos estudantes. Trata-se de um processo
complexo que não se resolve com medidas simplórias, isoladas e baratas.
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Podem tratar, portanto, a formação dos educadores destas duas perspectivas: o da
formação inicial e o da formação continuada (RIOS, 2010).
No primeiro caso, apresenta um fenômeno complexo, quase inexplicável: as
instituições formadoras, muitas vezes, esquecidas de sua função formativa para o
exercício docente, as práticas educativas, imaginam que os profissionais da educação,
especialmente professoras e professores podem desempenhar adequadamente suas
funções com um preparo que poucas vezes, leva em conta as necessidades candentes
das escolas brasileiras, notadamente as públicas (CASTIGLIONI, 2011).
E, no segundo, aparece as Secretarias de Educação buscando muitas vezes de
forma emergencial desenvolver programas de formação de natureza compensatória,
tomando a questão como algo que se resolve com cursos rápidos, sem acompanhamento
do trabalho realizado pelos profissionais da educação, com ações que não respondem às
demandas de formação dos educadores, em geral (RIOS, 2010).
Neste sentido, a formação de professores implica na existência de um novo
formato para favorecer processos coletivos de reflexão e interação; a oferta de
espaços e tempos para os professores dentro da própria escola; a criação de
sistemas de incentivo à sua socialização; a consideração das necessidades dos
professores e dos problemas do seu dia a dia (SZTAJN, et al., 2003)
(ROMANNOWSKI e MARTINS, 2010, p. 291).

Não seria uma abordagem articulada e simultânea das questões que incidem,
direta ou indiretamente, na qualidade do ensino o que poderia elevar o considerado
problema à categoria de solução. Não seriam as políticas públicas relacionadas à
valorização profissional, à garantia de condições institucionais favoráveis ao adequado
desenvolvimento do trabalho educativo, ao desenvolvimento profissional permanente e à
avaliação dos resultados obtidos, todas articuladas, o que poderia provocar o salto
qualitativo que os educadores e os alunos merecem, possivelmente.
A realidade parece estar mostrando, e não faz pouco tempo, que as ações
isoladas, por melhores que sejam não produzem o efeito pretendido. As questões que têm
a ver com um sistema em funcionamento talvez só possam ser abordadas
adequadamente de forma sistêmica, organicamente articulada com o todo da instituição
educacional (CASTIGLIONI, 2011).
Quando se fala especificamente de formação continuada de educadores, trata-se
do processo que tem lugar após o curso de habilitação, já no exercício da profissão, e
inclui todos os tipos de atividade que tenham como propósito contribuir para o
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desenvolvimento profissional, por meio da ampliação dos saberes e conhecimentos e do
aprimoramento de práticas e atitudes que favoreçam uma atuação de qualidade
necessária ao aprendizado dos estudantes (CASTIGLIONI, 2011).
A formação continuada de professores não pode ser compreendida como uma
formação supletiva, como resultado do fracasso da formação inicial, mas como
parte integrante, necessária do processo da atividade profissional educativa, frente
às constantes mudanças na sociedade (MARQUES PALAGI, 2016, p. 92).

A formação continuada de profissionais da educação, entendida como uma
experiência sociocultural de construção de saberes, competências e de elaboração do
pensamento, é um processo por meio do qual sujeito inserido historicamente constitui
autor do projeto de ensino e aprendizagem que põem em movimento em sala de aula, ao
mesmo tempo em que configuram, pela práxis, o projeto político-pedagógico da escola
(MAGALHÃES; WYSOCKI, 2010).
Sob esse prisma, ainda segundo Magalhães; Wysocki, (2010) a escola deve
promover uma experiência de formação de professores enraizada com foco no
desenvolvimento de novas dinâmicas comunicativas no espaço escolar. O profissional da
educação, nessa proposta, é sujeito da própria formação, uma vez que, a partir de
estímulos e reflexões coletivas, dentro do contexto estrutural da escola, concebe legítimos
projetos de leitura e produção de audiovisual com seus alunos.
Nesta comunicação, destaca a complementaridade estabelecida entre um processo
de formação centralizado e a formação no espaço escolar, sendo que é neste último que
as propostas formativas adquirem concretude: na produção autoral do educador, em
permanente diálogo/ embate com os limites estruturais da escola, no confronto com as
dimensões coletivas das ideologias e práticas profissionais cristalizadas e na
permeabilidade com as dinâmicas sociais da comunidade escolar.
Na formação em serviço dos dirigentes e professores deve estar ligado
principalmente com a realidade escolar, percebendo que a sociedade é dinâmica e tudo o
que acontece nela reflete na escola (CAMPOS e SILVA, 2009).
Diretores professores e equipe escolar precisam estar capacitados para atenderem
a essa diversidade de desafios. A busca da superação de problemas e intervenções,
muitas vezes, em curto prazo, é parte do cotidiano desses agentes que através de uma
formação contínua possam qualificar-se para enfrentar esses novos desafios (CAMPOS e
SILVA, 2009).
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Assim, é fundamental para uma boa formação continuada, que haja uma política
educacional, no município ou no estado, que esteja voltada para esses profissionais,
variando em suas modalidades de formação, desenvolvendo conhecimentos, habilidades
e competências.
A

formação

continuada

dos

educadores,

tentando

compreendê-la

mais

amplamente e buscando nas problemáticas em que ela emerge algumas possibilidades
de visualizá-la de outro modo (MARINHO, 2014, p. 32).
Salienta-se, também, que as formações centradas nas escolas merecem maiores
atenção.
A pertinência da "formação centrada na escola" tem como base pressuposto de
que os educadores aprendam a sua profissão nas escolas e que essa
aprendizagem coincide com processo largo, contínuo e multiforme, de socialização
profissional que comporta modos e vertentes deliberados, formais, e não
deliberada, informais. Centrar a formação de socialização deliberada na escola
significa, de algum modo, formalizar o informal, conferindo um caráter intencional e
consciente àquilo que, normalmente, não o é: o processo socialização difusa que
está presente no exercício do trabalho (CANÁRIO, 2005, p.137).

Na reflexão, sempre em aberto, é necessário tecer algumas considerações em
relação à proposta de acompanhamento do trabalho das escolas. Por coerência, essa
questão deveria ser abordada, uma vez que as ações de acompanhamento são partes do
trabalho de formação dos educadores de uma rede de ensino.
Ainda que com outras peculiaridades e com outros conteúdos, diferentes dos que
caracterizam os grupos de formação compostos de profissionais das várias escolas, as
ações de acompanhamento

são

essencialmente formativas e

estrategicamente

necessárias (RIOS, 2010).
Um programa de formação que se apoia apenas em grupos que ocorrem fora da
escola corre o risco de não produzir os efeitos pretendidos, pois é o processo de
acompanhamento, o que pode funcionar como um suporte adicional aos profissionais das
escolas e o que pode diminuir a distância entre as intenções e as conquistas (SIMÕES,
2014).
Afinal, a realidade tem mostrado que são pouco eficazes as ações de formação
pensadas isoladamente, decididas por equipes que não as planejam de maneira
articulada no âmbito da Secretaria. Ocorre que a discussão de uma proposta de
acompanhamento do trabalho e das escolas vinculadas às demais ações da secretaria de
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educação e planejada coletivamente por desdobramento da mesma orientação
metodológica, só se intensifica algum tempo depois (CANARIO, 2005).
Colocar esse programa de formação em andamento, não é algo simples,
representa um grande desafio e demanda muito empenho e energia da equipe de
educadores dirigentes da secretaria de educação. Assim, de início, o foco do trabalho é a
consolidação dos grupos de formação e racionados aos diferentes eixos do programa de
formação a constituir-se, e, o que for inevitável, as ações de acompanhamento acabaram
tendo um caráter mais emergencial, pautado nas urgências. Somente depois dessa
primeira etapa, será possível dedicar-se a uma discussão mais profunda e mais orgânica
sobre um modelo de acompanhamento do trabalho das escolas.
A formação continuada de profissionais da educação, entendida como uma
experiência sociocultural de construção de saberes, competências e de elaboração do
pensamento, é um processo por meio do qual sujeito inserido historicamente constitui
autor do projeto de ensino e aprendizagem que põem em movimento em sala de aula, ao
mesmo tempo em que configuram, pela práxis, o projeto político-pedagógico da escola
(MAGALHÃES; WYSOCKI, 2010).
Como diz Nóvoa:
A formação não se constrói por acumulação, de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas, mas sim através de trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e
de (re) construção permanente de uma identidade pessoal profissional. Por isso é
tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência
(2002, p. 57).

Nóvoa (2012) afirma que a formação continuada de professores deve ser um
processo e interno, isto é, vindo de dentro da profissão, o que fortalece o papel e a
capacidade do professor na tomada de decisões. O autor salienta a dificuldade dessa
tarefa, o que defende a necessidade decorrente de continuar a capacitação.
Neste sentido, a formação de professores implica na existência de um novo
formato para favorecer processos coletivos de reflexão e interação; a oferta de
espaços e tempos para os professores dentro da própria escola; a criação de
sistemas de incentivo à sua socialização; a consideração das necessidades dos
professores e dos problemas do seu dia a dia (SZTAJN, et al., 2003)
(ROMANNOWSKI e MARTINS, 2010, p. 291).

São esses novos formatos e demandas que os gestores devem prever nesta
dimensão, pois se o professor forma o aluno, há de se questionar quem forma o
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professor, quando, onde? Isso previsto em um plano de gestão, já se torna indícios de
sua efetivação.
g)

Ambiente Físico Escolar, essa dimensão também se torna em um espaço

pedagógico, visto que onde a criança busca determinar relações entre outras crianças e
toda a comunidade escolar. Esse espaço precisa ser organizado de acordo com a faixa
etária dos discentes, para que possam desenvolver cada vez mais as suas
potencialidades, pois é neste espaço que é propicio para este crescimento e
desenvolvimento de ensino e aprendizagem.
A escola é o espaço de vivência e convivência onde se estabelecem relações
sociais entre todos os sujeitos que dela fazem parte. Este ambiente educativo se
constitui como um espaço das diversidades, das diferenças e dos conflitos entre
gerações. Os princípios de cooperação e solidariedade, de satisfação com a
escola, de comprometimento e participação, de respeito nas relações escolares,
de combate à discriminação, disciplina, respeito aos direitos de crianças e
adolescentes e dignidade humana devem pautar as relações estabelecidas no
ambiente educativo. Estes princípios visam à promoção de uma cultura que
valoriza e fortalece os processos participativos de ensino e aprendizagem,
direcionado aos direitos de crianças e adolescentes (PARANÁ, 2015, n.p.)

O ambiente físico escolar apresenta estrutura física da escola, organização,
manutenção, segurança, profissionais envolvidos, um lugar que permite exercitar tal
convívio.
O diretor escolar possui como uma das atribuições a organização dos tempos e
espaços escolares, uma vez que ambos estão estritamente correlacionados e são
determinados pela qualidade da organização do ambiente físico. Este deve se
constituir em espaços educativos organizados, limpos, devidamente equipados e
com materiais didáticos adequados às necessidades pedagógicas dos estudantes,
com recursos que permitam a prestação de serviços de qualidade aos alunos, aos
pais e à comunidade, além de boas condições de trabalho aos professores e
demais profissionais da educação. Na gestão do espaço escolar, é preciso estar
atento na qualidade e nas possibilidades de um bom aproveitamento dos recursos
existentes, bem como numa organização que favoreça o convívio entre as
pessoas, que seja flexível e conte com as condições suficientes para o
desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem (AÇÃO EDUCATIVA;
UNICEF; PNUD; INEP-MEC, 2004).

O ambiente físico escolar, como um espaço público onde grande parte das
crianças e jovens passam seu tempo, precisa ser um lugar que permita ampliar tal
convívio social, e a estrutura física da escola, que irá ajudar a proporcionar esta
convivência, assim como a organização, manutenção e segurança como um todo. O
Gestor Escolar precisa pensar em um ambiente físico que seja considerado como um
ambiente pedagógico.
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Portanto, esse conceito de espaço físico em sua essência é ajudar na transmissão
do conhecimento e valores, sendo assim, é necessário refletir essa cultura e sua
produção em um local de ensino e aprendizagem, seu método de formação, sua função
social e sua relevância para a formação de jovens, adultos e crianças. Dessa forma,
pensar neste ambiente na perspectiva do equilíbrio do comportamento no espaço escolar,
pois esta preocupação do gestor com o ambiente físico desencadeará novos
comportamentos, ao substituir os antigos métodos de maquiagem por novos modelos de
um ambiente mais saudável, assim assumirá uma perspectiva ampla e que possa haver
mudanças na sociedade.
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CAPÍTULO III
3 METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
Marconi; Lakatos (1990) alertam que não existe ciência se que está contemple um
método científico, pois a pesquisa deve utilizar-se de atividades sistemáticas e racionais,
que levem ao objetivo proposto, tornando os conhecimentos válidos e verdadeiros. O
Método traça o caminho a ser seguido, segundo as autoras. Fachim (2001, p. 27), afirma
que o método “é a escolha de procedimentos sistemáticos para descrição e explicação do
estudo”.
Essa pesquisa quanto sua abordagem é uma pesquisa qualitativa, pois conforme
Jacobsen (2009) é uma pesquisa que não utiliza de dados quantitativos. Quanto sua
natureza ela é básica, pois gerará conhecimento em um fato novo. Schwartzman (1979,
p.), descreve que a pesquisa básica é “aquela que acumula conhecimentos e informações
que podem eventualmente levar a resultados acadêmicos ou aplicados importantes, mas
sem fazê-lo diretamente” [...].
Quanto aos seus fins ela é explicativa, pois explicará o fenômeno apresentado,
quanto aos meios ela é bibliográfica, quando usa de livros, autores e suas literaturas é
documental quando se vale das Leis e fundamentos de didática, metodologia e prática
pedagógica. Para Marconi; Lakatos (1990), a pesquisa bibliográfica refere-se àquela na
qual se realiza a partir de material disponível, decorrente de pesquisas anteriores em
documentos impressos, como livros periódicos, artigos e outros.
Um estudo formado de teorias de autores renomados, que representam a respeito
do tema, para entender a participação dos cidadãos na melhoria da qualidade do ensino,
sendo preciso despender um esforço permanente de mobilização dos secretários de
educação,

dos

diretores

de

divisão,

orientadores

educacionais,

coordenadores

pedagógicos e supervisores a fim de buscar essa participação como respostas a uma
parceria que esperam de todos os seguimentos da sociedade envolvidos.
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3.1.1 Contexto da Pesquisa
Para a coleta de dados utilizou-se das concepções sobre gestão educacional, as
ações escolares e os desafios do ensino básico dentro do ambiente escolar, buscando
referências, das quais estavam diretamente relacionadas ao papel do diretor, do professor
e da escola em geral no ensino dos alunos do fundamental, anos finais e ensino médio.
Para discorrer sobre o assunto os descritores utilizados foram equipe escolar, tomada de
decisões, organização e democracia com textos atualizados.
Observou-se que a maioria das referências encontradas se relacionava a setores
específicos do sistema educativo brasileiro para o ensino fundamental anos finais e
ensino médio. Na seleção do material foi utilizada a leitura do material pedagógico na
íntegra, que constavam dados referentes à temática para atender ao objetivo proposto.
A partir destas reflexões tem-se a convicção de que as pesquisas bibliográficas,
através dos teóricos, a metodologia escolhida é constituída pela proposta de pesquisa
ação, pois esta possibilita o estabelecimento de um permanente processo de reflexão
sobre a exposição de ideias, práticas e ações executadas, que devem servir como fonte
de estudos para todos os envolvimentos na área educacional e consequentemente de
reflexão para a prática profissional, pois o conhecimento sobre o tema ajuda na
consciência profissional.
No segundo momento ocorreu a pesquisa descritiva que exige investigação de
uma série de informações sobre Sujeitos da Pesquisa, assim, foi descrito os fatos de
determinada realidade através de uma pesquisa documental, baseada no estudo e
análise de documentos escolares, nos questionamentos e reflexões sobre diretores,
coordenadores e professores e sobre como a escola em questão está lidando com o
ensino e aprendizagem.
Esses documentos foram Plano de Gestão da Chapa, apresentados para a eleição
dos Candidatos, conforme A Resolução N.º 3373/2015; Projeto Político pedagógico da
instituição pesquisada; Regimento Escolar da Instituição.
Dessa forma, o foco foi a gestão escolar, as ações escolares, a formação
continuada e o trabalho dos professores no ensino, o Plano de Ação Escolar desenvolvido
nos últimos tempos em uma escola no Estado do Paraná.
O contato com a documentação foi com as devidas orientações para questões e
informações relevantes.
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O método segue o mesmo caminho da pesquisa bibliográfica, utilizou recursos
compostos por materiais já descritos, consistiu basicamente em análise e processamento,
como tabela, relatórios, documento oficial e relatório como Plano de Ação, Projeto Político
Pedagógico e orientações da Secretaria Estadual de Educação /Paraná.
Em anexo consta a descrição da operacionalização do quadro de análise, ou seja,
de como os conceitos e variáveis, foram definidos e trabalhados na pesquisa.
Fonseca (2002) apontou que este tipo de pesquisa é utilizado para pesquisa
descritiva, podendo as investigações ser chamada de técnicas de coleta dos dados.
Entre as vantagens da pesquisa, entendeu diretamente a realidade, as dimensões,
e obteve os dados agrupados em tabela, para que um grande número de análise fosse
realizado o estudo.
Assim, a proposta de formação necessitou privilegiar metodologias pautadas em
resolução de situações-problema, tematização da prática, estudo da fundamentação do
trabalho, parceria solidária, reflexão por escrito e ampliação cultural da escola.
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CAPÍTULO IV
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Conforme a instituição pesquisada os requisitos no plano de ação constam de
apresentação da infraestrutura, características da escola, justificativa, o diagnóstico, as
dimensões, um cronograma simples constando do ano e objetivo e finalizado com as
referências.
O primeiro item do Plano de gestão é a identificação da escola, em que se
contempla o nome da instituição, a entidade mantenedora e sua localização.

Quadro 03 - Identificação da Instituição Pesquisada
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA

IDENTIFICAÇÃO PLANO DE AÇÃO
APRESENTADO

1.Nome: XXXXXX Núcleo Regional de Educação:
1.
Instituição COLÉGIO ESTADUAL XXXXXX
XXXXXX . Ato de Autorização de funciona/o do
1.2 - Entidade Mantenedora: Governo do Estado
Estabelecimento Dec.1781/1976 DOE 19/04/1976 Ato do do Paraná
Reconheci/o do Estabelecimento Resolução nº 2771/1978 1.3 - Localização:
DOE 21/12/1981. Ata da Renovação do Reconheci/o do
Endereço: XXXXXX, nº XXXXXX – PR
Curso Ensino Fundamental: Resolução nº 622 DOE
Modalidade de ensino:Ensino Fundamental de 6ª
14/03/2014. Ata de Renovação do Reconheci/o do Curso ao 9ª ano, nos períodos matutino e vespertino;
Ensino Médio: Resolução nº 621 DOE 14/03/2014 Parecer Ensino Médio 1ª ao 3ª ano e Ensino
no NRE de Aprovação do Regimento Escolar nº 132/2016. profissionalizante, nos períodos matutino e
1.2. Mantenedora: Governo do Estado do Paraná
noturno
1.3 - Localização: Endereço: XXXXXXXXXX. Local:
Urbana CEP: XXXXXXXX Telefone: (XX) XXXXXXX
Município: XXXXXXX.
Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

O que se percebe que isso foi contemplado corretamente no plano de gestão, esse
item se optou apenas pela análise, e não pela colocação dos dados para que a identidade
da escola se mantivesse no anonimato, no entanto é uma escola central, com mais de
1.800 alunos, com turnos matutino, vespertino e noturno, cursos regulares e profissionais.
O seguindo item do Plano de Gestão é a Caracterização da instituição, conforme
se verifica no Quadro 04.
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Quadro 04 - Caracterização da Instituição de Ensino
CARACTERIZAÇÃO PLANO
CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA (PPP)
DE AÇÃO APRESENTADO
2.1 - Oferta de Ensino
Modalidade de ensino: Ensino Fundamental de 6ª ao 9ª ano, nos
períodos matutino e vespertino; Ensino Médio 1ª ao 3ª ano e Ensino
profissionalizante.
2.2 - Atividades Complementares
Projetos extracurriculares: AETE - Aulas Especializadas de
Treinamento Esportivo - (vôlei); Mundo do Trabalho e Geração de
Renda - Empreendedorismo; Rádio Escola, Jornal Escolar, Família na
Escola, Festa a fantasia, XXXXX Dance, Campeonato de Skate e Cubo
Mágico, Escola de Pais, Projeto Doar, Projeto EFESTA (junção de
várias áreas - Arte, Cultura e Conhecimento).
2.3 - Síntese Histórica
A história da instituição é contemplada.
2.4 - Espaço Físico e Materiais
Contempla apenas o espaço físico intitulado como ambiente
pedagógico, materiais não contemplados.
2.5 - Caracterização da demanda da comunidade escolar
Conforme aponta na organização no item tempo escolar o Colégio
XXXXXX atende, aproximadamente 1.856 alunos. Há uma grande
procura de vaga na escola, por famílias das diferentes regiões da
cidade, devido à proposta pedagógica diferenciada, onde se prioriza a
aprendizagem em detrimento da reprovação. O grupo de alunos
heterogêneo, uma parcela significativa destes, enfrentam problemas
financeiros: falta de material escolar, uniforme, dificuldades com o
transporte, alimentação, etc.
2.6. Caracterização do corpo profissional O Colégio conta com
aproximadamente 160 professores distribuídos nos três turnos. Destes
05 são professores de libras que acompanham os professores no
Ensino Regular: uma 1ª série, uma 2ª série e uma 3ª série (Ensino
Médio/matutino e noturno). A escola conta: 16 Agentes Educacionais I,
13 Agentes Educacionais II e 3 auxiliares operacionais.
2.7. Instâncias colegiadas
Não Contemplado.

2.1 - Oferta de Ensino
Apenas: Modalidade de ensino:
Ensino Fundamental de 6ª ao 9ª
ano, nos períodos matutino e
vespertino; Ensino Médio 1ª ao 3ª
ano e Ensino profissionalizante
pós médio em XXXXXXXX, nos
períodos matutino e noturno.
2.2
–
Atividades
Complementares
Não contempla
2.3 - Síntese Histórica
Não contemplado
2.4 - Espaço Físico e Materiais
Não contemplado
2.5
Caracterização
da
demanda
da
comunidade
escolar
Não Contemplado
2.6 - Caracterização do corpo
profissional
Não Contemplado
2.7 – Instâncias colegiadas
Não Contemplado

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

O que se percebe na caracterização acima é que o Plano deu conta de partes
daquilo que deveria contemplar, no entanto, não constam atividades complementares,
síntese Histórica, Espaço Físico e Materiais, Caracterização da demanda da comunidade
escolar, caracterização do corpo profissional, Instâncias colegiadas. Com isso podemos
afirmar que itens de suma importância não são de conhecimento dos candidatos à
diretores, ou ao menos não deixaram claro esse conhecimento, dentre eles os espaços
físicos, o corpo profissional, e às instâncias colegiadas que determinam instâncias da
gestão democrática.
Outro elemento que o plano de ação traz é a justificativa, pois o mesmo se sustenta
como instrumento norteador da ação destacando os problemas, os objetivos e metas a
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ser alcançado, o mesmo ainda se justifica por que faz o acompanhamento desta gestão.
O que se verificou no Quadro 05, no plano analisado é que o mesmo apresentou sua
justificativa.

PPP DA INSTITUIÇÃO
PESQUISADA
Como intenção rever e refletir a
prática/ação
de
todos
os
profissionais que atuam no espaço
escolar, na busca de conhecer a
realidade
para
uma
melhor
qualidade no ensino. O projeto
pretende representar a ponte entre
os objetivos pretendidos, as
possibilidades que se colocam na
prática
educativa
e
assim
apresentar um diagnóstico das
concepções
e
práticas
que
organizam a vida escolar.

Quadro 05 - Justificativa
PLANO DE AÇÃO APRESENTADO
Na busca em propiciar um ambiente escolar saudável e de excelência
em educação, que estabeleça condições adequadas para que os
estudantes em fase de formação possam desenvolver seu potencial
intelectual e ampliar seus horizontes, despertar suas capacidades e
potencialidades de maneira ativa e produtiva em sociedade. Nessa
perspectiva apresentar um Plano Gestor que faça frente as
dificuldades que envolvem o pleno desenvolvimento de nossos
educandos. Para tanto percebe-se que a participação da família e das
instâncias colegiadas, ao longo dos últimos anos, foi se tornando
cada vez mais distante do Colégio. Outro aspecto que queremos
ressaltar é que as ações administrativas e pedagógicas necessitam
de maior transparência e participação de professores, funcionários e
comunidade escolar.

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

O documento Orientações para a Proposta de Plano de Ação dos Candidatos
(PARANÁ, 2015) traz A justificativa apresenta a concepção de gestão com que os
candidatos pretendem atuar. Nisso resulta que há a ausência da concepção da gestão na
proposta apresentada ora analisada, apesar dos indicativos na defesa de uma gestão
democrática.
Pois segundo Libâneo (2012) a gestão democrática baseia-se na relação orgânica
entre a direção e a participação dos membros da equipe, acentua a importância da busca
de objetivos comuns assumidos por todos, defende uma forma coletiva de gestão em que
as decisões são tomadas coletivamente e discutidas publicamente.
No então documento analisado não se percebe clareza quanto à justificativa, pois o
mesmo traz elementos que pertencem a objetivos, marcos operacionais, com ações
genéricas e, até denúncia a gestões anteriores, porém não explicita de forma clara qual a
concepção da gestão.
Os objetivos estão para as metas que se quer alcançar em um plano de gestão,
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eles devem dar clareza da intenção da gestão, e a partir deles operacionaliza as ações,
essas ações em uma gestão democrática, representa coletividade, aonde quer chegar, ou
seja, representa a gestão coletiva, pois foi planejada, pensada e será executada pelos
sujeitos envolvidos.
Conforme Silva; Zenaide (2015) o planejamento dos objetivos, metas, ações e
resultados esperados devem ser seguidos pela equipe de gestão, no início do ano letivo
integrando as experiências de educação existentes e conhecidas no sistema de ensino, o
diagnóstico do contexto escolar partindo de uma leitura da realidade em que a escola se
encontra, identificando as necessidades e o potencial da mesma
O Objetivo apresenta suas metas conforme Quadro 6, abaixo:
Quadro 06 - Objetivo do Plano de Gestão
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA
PLANO DE AÇÃO APRESENTADO
Auxiliar, possibilitando a reflexão e efetividade da
gestão democrática em consonância com o
Projeto Político-Pedagógico da escola.

O plano de Gestão para 2020, tem como objetivo
promover a construção de um espaço educativo de
qualidade no processo de ensino e aprendizagem com
uma gestão pautada nos princípios democráticos.

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Neste item fica clara a contemplação dos objetivos no Plano de gestão
apresentado, no entanto ao descrever, o mesmo se encontra no item justificativa, ainda
podemos perceber a generalidade que o objetivo apresenta, mesmo em um plano de
gestão os objetivos devem comtemplar a dimensão ampla de uma gestão, principalmente
quando declarada democrática.
As metas, que representam os objetivos a serem atingidos quantitativamente, ou
seja, trata-se do percentual de cada ação. Exemplo: reduzir a taxa de abandono de 0,3%
para 0,1%. Quando a meta não for quantitativa a escola deverá preencher que não há
previsão de percentual para esta ação. O Plano de Gestão apresenta suas metas
conforme Quadro 7, abaixo:
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Quadro 7 – Metas da Instituição e do Plano de Ação
METAS DA
INSTITUIÇÃO
PESQUISADA –
PPP

METAS DO PLANO DE AÇÃO APRESENTADO

- Construir diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem levantado questões
- Promover para a
de dificuldades de apropriação de conteúdos.
série/ano seguinte o
- Criar estratégias de acompanhamento de frequência e combate ao abandono
discente, desde que
escolar.
o mesmo cumpra
- Proporcionar condições que possibilitem melhoria no processo de assimilação de
com
todas
as
conteúdos trabalhados ao longo do ano letivos com vistas a corrigir dificuldades
atividades
pedagógicas.
solicitadas
pelo
- Elaborar a partir de evidências, análises e estudo de avalições diagnóstica ações
docente e atingindo
de melhoria no processo de e aprendizagem.
a nota mínima 6,0
- Verificar índices dos resultados avaliativos na busca por superar dificuldade.
(seis); cumprir os
- Aperfeiçoar a prática pedagógica assessorando professores no planejamento de
Quatro
Eixos
suas ações.
escolares, conforme
- Garantir a participação de professores e funcionários em cursos de formação
descritos
no
continuada; promover ações para a maior participação nas tomadas de decisões.
decorrer
do
- Melhorar a participação dos seguimentos escolares.
documento
e
- Manter o quadro discentes sem baixas durante o ano letivo.
Regimento Escolar.
- Melhorar práticas educativas.
E
finalizando,
- Revitalizar e melhorar sala de aulas, banheiros e pátio escolar.
visualiza, efetiva os
- Diminuir faltas e atrasos no ambiente escolar.
resultados positivos
- Reformas de banheiros do atendimento ao público /administrativo, pintura predial
e,
externa.
consequentemente
- Reparos nas estruturas elétrica, hidráulica e predial. Internet, mão de obra.
a busca contínua da
- Manutenção de equipamentos de informática, telefonia, laboratório, cozinha,
aprendizagem e na
materiais de consumo
qualidade do ensino.
Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Quanto às metas as mesmas não foram contempladas, pois nesse campo, em
cada dimensão as metas estão como objetivos o que se pode observar na redação
apresentada no quadro acima. As metas estão para ações, em sua maioria com dados a
serem as metas descritas em formas de Objetivos, em um plano de ação as metas devem
ser claras e objetivas elas também estabelecem o monitoramento e possibilidades de
avaliação, pois ao lidarem com dados quantitativos há uma maior clareza em visualizar
esses dados, no entanto reforçamos que o referido plano não trouxe metas quantitativas.
As ações/Estratégias uma vez que é necessário considerar a realidade escolar nas
ações e estratégias para a melhoria da gestão pedagógica e administrativa da Instituição
de Ensino, é fundamental que consideremos todas as dimensões que devem ser
contempladas no Plano de Ação. Nas ações e estratégias a Resolução 3373/2015, são
gestão democrática, avaliação, prática pedagógica; acesso e permanência e sucesso na
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escola, ambiente educativo, formação e condições de trabalho dos profissionais da
escola, ambiente físico escolar, avaliação do plano de ação, referências bibliográficas,
que passaram a ser analisadas.
Essas dimensões, definidas como elementos da qualidade pedagógica da escola,
foram organizadas pela SEED, em atividade realizada nas duas semanas
pedagógicas de 2014. [...] Cada uma dessas dimensões é constituída por um
grupo de indicadores qualitativos e quantitativos. Os indicadores qualitativos foram
discutidos nos momentos das duas Semanas Pedagógicas, coletivamente, pela
comunidade escolar por meio de perguntas. As respostas a estas perguntas
permitiram compreender cada escola, quanto a cada indicador, retratando a
situação escolar. Essa compreensão aponta para os principais desafios que a
escola precisa enfrentar (PARANÁ, 2015).

No Quadro 8 estão contempladas as dimensões: Prática Pedagógica, Avaliação,
Acesso e Permanência dos estudantes na escola, o que analisaremos abaixo.
Quadro 8 - DIMENSÃO 1: Prática Pedagógica, Avaliação, Acesso e Permanência dos estudantes
na escola
Objetivo
Metas
Ações
Prazos
Avaliação
Promover
ações
que
possibilitem a detecção de
problemas na percepção e
assimilação de conteúdos
trabalhados nas séries
anterior a da vigência do
ano letivo.

Construir diagnóstico
do
processo
de
ensino
e
aprendizagem
levantado questões
de dificuldades de
apropriação
de
conteúdos.

Aplicar
plano
de
Nivelamento
com
realização no plano de
trabalho docente a
cada
trimestre
elencando conteúdos
essenciais
para
progressão
do
estudante nos estudos
da
série/ano
em
curso;

No início
de cada
Trimestre

Processual
e
contínua
da
aprendizagem
durante
o
período
de
aplicação.

Promover
ações
que
minimizem a infrequência
escolar.

Criar estratégias de
acompanhamento de
frequência e combate
ao abandono escolar.

Desenvolver
o
programa Presente na
Escola.

No
decorrer
do
ano
letivo

Implementar
práticas
pedagógicas que possam
corrigir
e
adequar
defasagem/dificuldade no
processo de ensino e
aprendizagem e fazer com
que o estudante avance na
série em que está inserido.

Proporcionar
condições
que
possibilitem melhoria
no
processo
de
assimilação
de
conteúdos
trabalhados ao longo
do ano letivos com
vistas
a
corrigir
dificuldades
pedagógicas.

Executar
Programa
Mais Aprendizagem.

No
decorrer
do
ano
letivo.

Realizar
análise
de
resultados ao
longo do ano
letivo
Aplicação
de
instrumentos
avaliativos no
término
de
cada trimestre.

Identificar
dificuldades
apresentadas por cada um
dos estudantes, bem como
apontar habilidades já

Elaborar a partir de
evidências, análises e
estudo de avalições
diagnóstica ações de

Análise e estudo do
boletim
escolar
a
partir da aplicação da
Prova Paraná.

No
decorrer
do
ano
letivo.

Utilizar
da
Prova Paraná
como
complemento
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apropriadas no processo
de ensino e aprendizagem,
nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática.
Subsidiar o trabalho do
corpo
docente
com
objetivo
de
promover
melhorias no planejamento
e execução do trabalho em
sala de aula.

O

documento

melhoria no processo
de e aprendizagem.

no
processo
avaliativo.

Aperfeiçoar a prática Efetivar
Em todo
pedagógica
acompanhamento
ano
assessorando
técnico pedagógico na letivo.
professores
no Hora Atividade.
planejamento de suas
ações.
Fonte: Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

norteador

da

SEED/PR

(2015)

contempla

Através
da
evolução
e
melhorias
da
prática docente
em sala de
aula.

os

itens

das

ações/Estratégia em Dimensões separadas, no entanto no Plano, em tela, as metas foram
apresentadas em blocos. A apresentação dessas dimensões em blocos, sem a devida
separação também dificultou a análise, o quadro acima foi organizado pelo pesquisador
em linhas aproximando os assuntos, porém devemos considerar, que foi apresentado em
5 colunas e apenas uma linha. Com isso se verificou a necessidade de nova
reorganização, para que se desse conta da Análise do PPP Projeto Político Pedagógico e
do Plano de Ação, no Quadro 9 abaixo análise da Prática Pedagógica. Essa prática
deverá contemplar, como em todo planejamento, uma “Ação planejada e refletida do
professor. No dia a dia da sala de aula” (PARANÁ, 2015, p.7). A mesma resolução ainda
salienta que a partir dessa prática pedagógica é possivel a escola fazer com que os
alunos aprendam e adquiram esse gosto pela aprendizagem com autonomia. (PARANÁ,
2015).
Quadro 9 - DIMENSÃO PRÁTICA PEDAGÓGICA – PPP e Plano de Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA
Neste sentido, por meio do Projeto PolíticoPedagógico, o Colégio define, como objetivo
central, a educação como prática social, ou
seja, as temáticas importantes para a análise e
compreensão da sociedade atual devem estar
presentes no currículo escolar. Nesse sentido,
é importante que cada disciplina contemple na
sua Proposta Pedagógica Curricular - PPC os
desafios tais como: sexualidade, drogadição,
questões ambientais, violência, gravidez na
adolescência e trabalho infantil, diversidades,
relações étnico-raciais entre outros. p.3

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO
Prática Pedagógica necessita de maior transparência e
participação de professores e comunidade escolar

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.
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Na dimensão avaliação a Resolução N. 3373/2015 GS/SEED traz: “Análise dos
indicadores qualitativos, a partir de diferentes dimensões, possibilita a definição de ações
e prioridades com vistas à melhoria da qualidade na educação.” (PARANÁ, 2015).
A avaliação da aprendizagem, no Plano de Ação, deve contemplar à melhoria da
qualidade na educação, com isso seus resultados estão para o planejamento. O Quadro
10 traz a Dimensão Avaliação do Aluno, nos dois documentos analisados.
Quadro 10 - DIMENSÃO AVALIAÇÃO (do aluno) – PPP e Plano de Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA
avaliação da aprendizagem terá os registros de
notas expressos em
uma escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero).
O regime para registro das avaliações será
semestral, onde deverá ser aplicado no
mínimo 3(três) avaliações por semestre em cada
disciplina, não podendo o aluno ser
submetido a uma única forma de avaliação;
O rendimento mínimo exigido é 6,0 (seis) para o
Ensino Fundamental (séries
finais), Médio e Profissionalizante;

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO
Utilizar a aplicação de instrumentos avaliativos
anteriores para formar o Plano de Gestão. A Prova
Paraná como complemento no processo avaliativo.
Avaliação como processo contínuo e acumulativo,
considerando avanços e potencialidades dos
discentes. Acolhimento de opiniões durante os
encontros. Resultado das Opiniões diretas e abertados
participantes. Reuniões assembleias de pais e
estudantes. Permanente. Comunidade Escolar (APMF,
Conselho Escolar, Grêmio Escolar) Comunidade
Escolar (APMF, Conselho Escolar, Grêmio Escolar)
Comunidade Escolar
(APMF, Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

O que se percebe nesta dimensão é que a avaliação necessita trazer clara sua
concepção, pois ela traz muito mais sua forma de registro, valores e intervalos. O texto
necessita ser mais objetivos, claro e trazer as metas e estratégias a serem desenvolvidas
posteriormente.
No Quadro 11, a dimensão Acesso e Permanência dos Estudantes na Escola –
PPP e Plano de Ação – quando contemplados atende à Constituição Federal vigente, em
que o plano de ação deverá contemplar ações que de igualdade de condições, tanto no
acesso, quanto na permanência na escola.
Quadro 11 - DIMENSÃO Acesso e Permanência dos Estudantes na Escola – PPP e Plano de
Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO

Gestores com práticas democráticas e professores
dispostos a trilhar por metodologias diferenciadas
respeitando as peculiaridades de cada aluno.

Apresenta variações percentuais de abandono
observando uma melhora desses percentuais, ou seja,
redução do número de abandonos.

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.
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A análise realizada aponta que as dimensões vêm em forma de objetivos, por isso
não apresentam indicadores qualitativos e quantitativos, no entanto, as dimensões estão
intencionalmente contempladas com o agravante da organização, clareza textual e
questões mais pontuais de gênero textual, pois se percebe que não há distinção na
redação de objetivos, metas, ações, com isso há apenas uma intenção de planejamento.
Então podemos, a partir de orientações da SEED, que as dimensões aqui mencionadas
indicam que:
É preciso focar a prática pedagógica na relação professor-aluno, o que significa
observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, demonstrar
interesse por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas potencialidades.
Ainda, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, a criança e o
adolescente têm direito a educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
Dentro de um processo de Gestão Democrática que considere o envolvimento de
toda a comunidade escolar, a análise dos indicadores qualitativos, a partir de
diferentes dimensões, possibilita a definição de ações e prioridades com vistas à
melhoria da qualidade na educação (PARANÁ, 2015, s.p).

Então, reforça-se a questão de construção do texto, além de que percebem os
objetivos, metas, ações, todos presentes nas dimensões. Não há então, neste plano um
texto coerente com proposta concretas no que trata do acesso e da permanência nesta
gestão.
O Quadro12 apresenta a dimensão liderança para participação da comunidade e
engajamento de equipe.
Quadro 12 - DIMENSÃO 2: Liderança para Participação da Comunidade e Engajamento de
Equipe
Objetivos
Metas
Ações
Prazos
Avaliações
Valorizar os
profissionais da
escola,
adotando
medidas que
auxiliem seu
desempenho
profissional.

Garantir a participação
de professores e
funcionários em cursos
de formação
continuada; promover
ações para a maior
participação nas
tomadas de decisões.

Possibilitar a participação de todos
os nas formações; convocar
reuniões periódicas para tratar de
assuntos pertinentes as práticas
pedagógica, administrativas e
financeira da instituição.

No
decorrer do
ano letivo.

Reunião
semestral
escuta.

Promover ações
para maior
participação das
instâncias
colegiadas.
Promover ações
para o ingresso
de novos
estudantes.

Melhorar a
participação dos
seguimentos
escolares.

Propor reuniões/encontros
periódicos previamente agendados
e divulgados a toda comunidade
escolar.

Durante a
vigência do
ano letivo.

Acolhimento de
opiniões
durante
os
encontros.

Manter o quadro
discente sem baixas
durante o ano letivo

Melhor índices avaliativos da
instituição.

Primeiro
trimestre.

Resultados das
avaliações
internas.

de

Fonte: Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.
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Essa dimensão não é contemplada no Anexo XVII, da Resolução 3373/2015GS/SEED, pois nesse Anexo há um imperativo e não uma sugestão, quanto aos
elementos que devem constar na Proposta de Plano de Ação. No entanto se percebe que
todos os itens contemplados em Objetivos, Metas, Ações pertencem respectivamente às
dimensões Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, Gestão
democrática, Acesso e permanência e sucesso na escola. Com isso essa Dimensão 02 se
dissolve nas demais, apontando a falta de clareza no entendimento do documento
norteador.
O Quadro 13 contempla a Gestão Democrática, que busca na Constituição Federal
como obrigatória em qualquer órgão público de educação (BRASIL, 1988), e que a LDB
9394/96 trata dos pressupostos da Gestão democrática.
Quadro13 - GESTÃO DEMOCRÁTICA– PPP e Plano de Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO

Baseada na coordenação de atitudes e ações,
que propõem a participação social de toda a
comunidade escolar. Os membros devem ser
sujeitos ativos no processo da gestão,
participando das decisões da escola com clareza
e conhecimento de seu papel, enquanto membro
da comunidade escolar ou das instâncias
colegiadas. Comporta a Equipe Diretiva,
coordenar o trabalho de gestão no ambiente
escolar e mediar conflitos, afim de que o consenso
majoritário prevaleça e a resposta pedagógica
seja favorável ao processo educativo.

Gestão Democrática conta com a proposta de
trabalho após diálogos e reuniões com os segmentos
da comunidade escolar, sendo eles: agente I, agente
II, professores, equipe técnica pedagógica, estudantes
e familiares. Entendendo que o sucesso para uma
proposta de trabalho depende do engajamento,
credibilidade e participação de toda comunidade
escolar.

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Apesar de haver a contemplação desta dimensão, no Plano de Ação apresentado,
não se percebe um plano efetivo de como isso ocorrerá, tendo mais intenções vagas que
um plano a ser colocado em prática.
No Quadro 14 as dimensões Formação Continuada e Ambiente Escolar foram
apresentadas juntas e não em item separados como traz o Anexo XVII da Resolução
3373/2015, com o acréscimo de mais um item que não se encontra no referido anexo, que
é Assiduidade dos Profissionais da Escola, apresentaremos tais quais apareceram no
Plano de Ação e em seguida as mesmas serão desmembradas.
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Quadro 14 - DIMENSÃO 3: Formação Continuada, Ambiente Educativo, Assiduidade dos
Profissionais da Escola
Objetivos
Metas
Ações
Prazos
Avaliações
Promover no espaço escolar
processo de formação contínua
com vistas na reflexão da própria
prática na busca por melhorias

Melhorar
práticas
educativas.

Viabilizar espaço,
Durante o
tempo e condições
ano letivo.
para cursos de
formação
continuadas.
Compreender a importância do
Revitalizar e
Promover
Primeiro
espaço escolar como
melhorar sala
campanha de
semestre.
aconchegante, estimulante e
de aulas,
arrecadação
seguro.
banheiros e
voluntário para
pátio escolar.
melhorando espaço
escolar.
Melhorar o princípio de eficiência Diminuir faltas e Observação da
Primeiro
e pontualidade dos trabalhadores atrasos no
chegada,
semestre.
da educação. Criar consciência
ambiente
permanência e
da importância de cada um no
escolar.
saídas de
espaço escolar e a implicação da
funcionários; ponto
sua ausência para o coletivo.
eletrônico.
Fonte:Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Opiniões direta
e aberta dos
participantes.
Reuniões
assembleias de
pais e
estudantes.
Permanente.

Na dimensão 03 Formação Continuada, Ambiente Educativo, Assiduidade dos
Profissionais da Escola, as orientações trazem: “A formação continuada e permanente é
um dos indicadores imprescindíveis para a estabilidade do corpo docente e para a
consolidação dos processos e vínculos de aprendizagem, fator que contribui para a
melhoria e qualidade da educação. Com isso, tendo a qualidade da educação como norte
dos Planos de Gestão, essa dimensão tem uma importância relevante para que o acesso
aos conteúdos científicos seja oportunizado.
Quadro 15 - Formação Continuada– PPP e Plano de Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA
Conforme Diretrizes Curriculares da Secretaria
Estadual de Educação faz-se necessário,
constante aperfeiçoamento de estudos, para todos
os profissionais da educação, de acordo com
Calendário Escolar. Assim sendo, são realizados
em
Semanas
Pedagógicas,
Formação
Continuada, Planejamentos, Grupos de Estudo
entre outros

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO
Garantir a participação de professores e funcionários
em cursos de formação continuada; promover ações
para a maior participação nas tomadas de decisões.

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Outra questão é como os espaços escolares são ou não espaços de convivências
humanas em que os sujeitos se sintam pertencentes, criem identidades com suas
diferenças, e com os conflitos de gerações que são inerentes nos processos humanos.
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Os princípios de cooperação e solidariedade, de satisfação com a escola, de
comprometimento e participação, de respeito nas relações escolares, de combate à
discriminação, disciplina, respeito aos direitos de crianças e adolescentes e dignidade
humana devem pautar as relações estabelecidas no ambiente educativo.
Constitui como um espaço das diversidades, das diferenças e dos conflitos entre
gerações. Os princípios de cooperação e solidariedade, de satisfação com a escola, de
comprometimento e participação, de respeito nas relações escolares, de combate à
discriminação, disciplina, respeito aos direitos de crianças e adolescentes e dignidade
humana, conforme consta no Quadro 16 abaixo:
Quadro16 - Ambiente Educativo – PPP e Plano de Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO

Espaço
recreativo,
sala
multifuncional,
laboratórios, sala de mecanografia e multimídia.
No dia a dia do processo ensino aprendizagem
encontram-se entraves e algumas dificuldades
existentes em qualquer ambiente escolar com
peculiaridades,
devido
a
forma/proposta
diferenciada. Porém, para que haja sucesso, ela
precisa ser estudada e compreendida pelo grupo
de profissional atuante. Também demandará dos
envolvidos comprometimentos frente aos desafios
educacionais, na busca do cumprimento dos
pilares, Quatro Eixos que norteiam os
encaminhamentos do processo educativo.

Ambiente este que estabeleça condições adequadas
para que os estudantes em fase de formação possam
desenvolver seu potencial intelectual e ampliar seus
horizontes,
despertar
suas
capacidades
e
potencialidades de maneira ativa e produtiva em
sociedade.

Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Com isso, ao promover formações e possibilidades de práticas pedagógicas com
planejamentos adequados e com um ambiente que valorize as diferenças, criando uma
cultura da diversidade, em sentido mais amplos, na compreensão do discente, do
docente, do agente de apoio, na direção, nos pais, nas diferentes faixas etárias,
direcionando ao direito de todos em um ambiente agradável
Novamente ocorrem problemas de estrutura textual, e que não apresenta uma
fundamentação para a importância destas Dimensões no espaço escolar.
Porém, o que se deve ainda ressaltar é o item, tratado como uma dimensão Assiduidade dos Profissionais da Escola - por não ser um item contemplado nas
orientações da mantenedora, mas que demonstrou grande preocupação na proposta
apresentada no Plano de Ação da Chapa.
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Ao analisar a Dimensão 03 se percebe novamente que nas colunas objetivos,
metas e ações o que verificamos são objetivos, em todas as colunas contempla a
dimensão formação continuada e a dimensão ambiente educativo. Também se percebe
um outro quadro com a dimensão 3 Infraestrutura, conforme exposto abaixo no quadro
17.

Quadro 17 - DIMENSÃO 3: Infraestrutura
Objetivos

Metas

- Melhoria do ambiente
escolar no âmbito estrutural

Manutenção e preservação
predial

Materiais didáticos,
pedagógico e expediente

- Reformas de
banheiros do
atendimento ao
público /
administrativo,
pintura predial
externa
- Reparos nas
estruturas elétrica,
hidráulica, e predial.
Internet, mão de
obra.

Ações

Prazos

Avaliações

- Utilização de
recursos via
“Escola Bonita”

- Primeiro
semestre

- Comunidade
Escolar
(APMF, Conselho
Escolar, Grêmio
Escolar)

Recursos via
Fundepar
Programa PDDE
Qualidade –
Internet
Conectados,
Recursos APMF
Recursos via
Fundepar e PDDE
Recursos APMF

Durante o
ano

Comunidade
Escolar
(APMF, Conselho
Escolar, Grêmio
Escolar)

Manutenção de
Durante o
equipamentos de
ano
informática, telefonia,
laboratório, cozinha,
materiais de
consumo
Fonte: Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Comunidade
Escolar
(APMF, Conselho
Escolar, Grêmio
Escolar)

O mesmo problema apontado no Quadro 18 se verifica aqui, por isso usaremos a
mesma metodologia em apresentar as Dimensões a partir da Resolução 3373/2015 –
GS/SEED.
Quadro 18 - Infraestrutura– PPP e Plano de Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO

Biblioteca: 01 (uma) sala Espaço Recreativo
coberto para Jogos de Tabuleiro: 13 (treze)
quiosques Ginásio Poliesportivo coberto: 01 (um)
Quadra Poliesportiva: 01 (uma) Sala de Hora
Atividade: 02 (duas) Sala dos Professores: 01
(uma) Sala Multifuncional: 06 (seis) Laboratório de
Informática: 02 (dois) Laboratório de Química: 01
(um) Laboratório de Física: 01 (um) Laboratório
Biologia: 01 (um) Sala de Mecanografia: 01 (uma)
Sala de Multimídia: 02 (uma) Anfiteatro: 01(uma)
Sala de Direção: 01 (uma) Sala de Direção

Reformas de banheiros do atendimento ao público /
administrativo, pintura predial externa. Reparos nas
estruturas elétrica, hidráulica, e predial. Internet, mão
de obra. Manutenção de equipamentos de informática,
telefonia, laboratório, cozinha, materiais de consumo.
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Auxiliar: 01 (uma) Sala de Coordenação
Pedagógica: 03(três)
Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

Ao analisar a Dimensão 03 se percebe novamente que na coluna Metas é a Ação a
ser executada. Também observado que foi contemplado Dimensão Infraestrutura onde
que no Anexo XVII, da Resolução 3373/2015-GS/SEED, está como Ambiente Físico
Escolar percebendo que há uma nítida preocupação nas ausências dos profissionais
envolvidos, a intenderem o que se pede na resolução.
De acordo com a resolução, ainda faltou estar explícito no Plano de Ação as
seguintes Dimensões: Gestão Democrática, Avaliação e as Referências. Quando se diz
da Gestão Democrática precisa estar claro para todos, pois já está em princípios já
consagrados na Constituição Federal Brasileira, em seu Artigo 206, inciso VI, que elenca
a importância da “gestão democrática do ensino público”.
Outro elemento fundamental é o plano de ação flexível, consistente onde irá
suportar e direcionar as melhores tomadas de decisões do gestor escolar e toda a
comunidade, pois o mesmo se sustenta como instrumento norteador da ação destacando
os problemas, os objetivos e metas a ser alcançado. O que se verificou no Quadro 19, o
plano de ação apresentado.
Quadro 19 - Plano de Ação – PPP e Plano de Ação
PPP DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA

PLANO DE AÇÃO APRESENTADO

Conforme o artigo nº 170 do Regimento Escolar, é uma
ferramenta que possibilita o acompanhamento contínuo
das atividades, atentando para posições que
proporcionem mudanças, estabeleçam alternativas de
melhorias e ampliações na qualidade das atividades
laborais, pedagógicas e estruturais oferecidas a toda a
comunidade escolar. O processo avaliativo ocorrerá
anualmente, preferencialmente no final do ano letivo e
subsidiará a organização do Plano de Ação da Escola
no ano subsequente.
Caberá aos Profissionais desenvolver, propor e
implementar maiores intervenções coletivas a respeito
do Projeto político Pedagógico, com objetivo de ser
revisto e revisitado. Os membros da comunidade
escolar são parte fundamental da reflexão e ação. Sua
prática reflexiva permite resultar projetos com
organizações efetivas. O planejamento participativo
mobiliza a todos os envolvidos no processo educativo,
perpetrando a socialização e o desenvolvimento de
momentos junto ao cotidiano da comunidade escolar.
As várias paradas pedagógicas e estudos com a
comunidade escolar a respeito da composição do PPP

Reunião semestral de escuta. Acolhimento de
opiniões durante os encontros. Resultados das
avaliações internas. Opiniões direta e abertados
participantes. Reuniões assembleias de pais e
estudantes. Comunidade Escolar
(APMF,
Conselho Escolar, Grêmio Escolar)
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ainda e frágil. Espera-se um envolvimento maior de
todos os segmentos da escola. Desta forma, será
possível atender às necessidades prementes por meio
de ações pertinentes ao que for necessário. As
Instâncias Colegiadas são imprescindíveis na atuação e
sugestão de propostas na avaliação e encaminhamento
do projeto proposto.
Fonte: Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação - Organizado pelo autor, 2021.

A avaliação do Plano de Ação é uma grande ferramenta para acompanhar como as
atividades apresentadas estão atendendo aos objetivos da educação e com possibilidade
de replanejamento. Se o Plano de Ação deve contemplar suas metas e objetivos, deve
também dentro da gestão democrática estar aberto à avaliação contínua.
No estudo de caso a escola pesquisada mediante o Plano de Ação apresentado
para análise, consta de agravo relatado sobre os anos escolares anteriores, onde
acrescenta que se torna cada vez mais distante do colégio a participação da família e das
instâncias colegiadas ressaltam que as ações administrativas e pedagógicas não
apresentaram maior transparência e participação de professores, funcionários e
comunidade escolar. (Plano de Ação do Canditado, 2019).
A falta do item Avaliação do Plano de Ação leva a falta de entendimento da
resolução, é um item que gera a discussão sobre a qualidade na educação parte do
seguinte conceito de qualidade não pode ser entendida como rígida, mas exógena ao
processo educacional.
Os indicadores da qualidade na educação foram criados para ajudar a
comunidade escolar na avaliação e na melhoria da qualidade na escola. Este é
seu objetivo principal. Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a escola tem
condições de intervir para melhorar sua qualidade de acordo com seus próprios
critérios e prioridades (INEP-MEC, 2004, p. 5).

Quanto às referências não apresentou nenhuma base teórica de onde buscou
informações para poder embasar a elaboração do plano de Ação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa documental foi feito um levantamento do plano de Ação escolar,
diferente de outros estados a escolha da direção escolar para as escolas de período
integral é selecionada conforme edital da Distribuição de Aulas e Funções nas Instituições
de Ensino da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná (GS/SEED, 2015), já para o
processo de credenciamento na designação de diretores das instituições de ensino o
candidato deverá ter curso superior em gestão educacional se registrar e apresentar um
plano de ação de gestão em uma única instituição de ensino para exercer a função de
diretor ou diretor auxiliar, ocorre participação direta da comunidade escolar na escolha
dos seus diretores a cada quatro anos.

Seguindo

a

análise

da

pesquisa

documental os meios disponibilizados pela instituição foram apenas o plano de ação de
uma Chapa (assim denominada nos documentos da SEED/PR) concorrente a direção, o
Regimento Escolar, o Projeto Político Pedagógico de uma escola e a Resolução
3373/2015 do estado do Paraná. Houve também pesquisa através do levantamento
bibliográfico de livros e artigos científicos e serviu de esteio teórico alguns dos seguintes
autores: HONORATO (2012), DOURADO (2009), GOMES, (2017), LIBÂNEO (2012),
(LÜCK, 2012), dentre outros, que demonstraram a importância deste assunto.
Detalhando os documentos são os mesmos utilizados datados desde 2015, o plano
de ação da gestão é baseado nos itens exigidos pela Secretaria do Estado da Educação
do Paraná - SEED-PR - Resolução 3373/2015 GSSEED, no caso sem nenhuma citação
dos novos documentos normativos as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional
Comum Curricular, a escola não instituiu esse novo documento para que fosse feito o
plano de ação da gestão escolar, contempla apenas o uso do Regimento Escolar e o
Projeto Político Pedagógico da escola, este último apenas que foi usado para formulação
do Plano de ação para gestão analisado, mostrando a organização e os processos
escolares através de dimensões, onde as metas constam viabilizar espaço, tempo e
condições para cursos de formação continuadas para os professores, mas sem aplicação
obrigatória pela gestão o conhecimento da nova base curricular, no caso mostra a direção
assumindo diferentes significados mediante a concepção que se tenha dos objetivos da
educação em relação à sociedade e à formação dos alunos.
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Em análise o plano de ação, foi percebido a falta de clareza e entendimento do
candidato no momento de elaborar o plano de ação conforme a Resolução 3373/2015
GSSEED, e o atendimento a todas as dimensões, sendo Gestão Democrática, Avaliação,
Prática Pedagógica, Acesso Permanência e Sucesso na Escola, Ambiente Educativo,
Formação e condições de Trabalho dos profissionais da Escola e Ambiente Físico
Escolar. Com isso percebeu-se a falta de conhecimento e entendimento do candidato o
que seria uma meta e o que seria um plano de ação no momento de elaborar o plano de
ação.
A proposta apresentada pela Chapa, na instituição pesquisada buscou de certa
forma pincelar princípios da gestão democrática com ações que pudessem envolver r
coletivamente a participação da comunidade no ambiente escolar, porém ficou restrito à
evasão escolar dos alunos em números e não efetivamente com a não aprendizagem que
disso possa resultar.
Embora haja essa tentativa desse conceito democrático buscar superar todo
modelo gerencial, percebemos a desarticulação entre as ações expostas em um Plano de
Gestão, pois essa elaboração passa por entendimento teórico de política educacional, de
educação, de homem e de sociedade que se quer construir coletivamente.
Em síntese junto do referencial teórico e da pesquisa documental, com relação ao
tipo de gestão escolar apropriada, mostram diferenças na importância da formação
continuada dos professores, da concepção e dos objetivos da educação em geral. Assim,
fica claro que as escolhas na instituição pública devem ser baseadas em relação aos
sujeitos, construídos historicamente, que se quer formar para determinado tipo de
sociedade.
Uma Gestão escolar é baseada na coletividade ou uma gestão unificada da
unidade escolar, considerando as diferenças relacionadas a ela. Para alcançar o objetivo,
essa gestão envolve todos os departamentos da escola e requer planejamento,
criatividade para realizar atividades, trabalho em equipe, compreensão histórica da
educação e as realidades socioeconômicas, culturais, cognitivas e raciais dos alunos.
Tome as medidas possíveis comprometida com a melhoria global da escola e
promovendo a autonomia da disciplina pessoas que interagem e têm ideias, culturas e
valores diferentes, são as recomendações do plano de ação do trabalho. Para que a
escola possa cumprir suas funções sociais, o plano de gestão orientará atividades e
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ações a serem realizadas ao longo do período de gestão do diretor e diretor auxiliar. O
nível de pesquisa do plano de ação feito da escola melhora os indicadores de avaliação
interna e externa, porcentagens aprovadas e qualidade do ensinar, e reduzir a taxa de
evasão/abandono e a taxa de repetência dos alunos na mesma proporção.
Uma Gestão escolar é baseada na coletividade ou uma gestão unificada da
unidade escolar, considerando as diferenças relacionadas a ela. Para alcançar o objetivo,
essa gestão envolve todos os departamentos da escola e requer planejamento,
criatividade para realizar atividades, trabalho em equipe, compreensão histórica da
educação e as realidades socioeconômicas, culturais, cognitivas e raciais dos alunos.
Tome as medidas possíveis comprometida com a melhoria global da escola e
promovendo a autonomia da disciplina pessoas que interagem e têm ideias, culturas e
valores diferentes, são as recomendações do plano de ação do trabalho. Para que a
escola possa cumprir suas funções sociais, o plano de gestão orientará atividades e
ações a serem realizadas ao longo do período de gestão do diretor e diretor auxiliar.
Avaliar o Plano de ação implica em melhorias que afetam os indicadores de avaliação
interna e externa, na redução da taxa de evasão/abandono e a taxa de repetência dos
alunos na mesma proporção, pois essa avaliação dos próprios planos dão novas
dimensões a novos planejamentos..
Por outro lado, entre os modelos de gestão, o mais indicado e reconhecido é o
modelo democrático, por ser o mais adequado para uma justiça social, e um processo de
tomada de decisão em busca de uma melhor resposta para todos, mas para que ele se
efetive as lutas também devem ser cotidianas, e o espaço escolar é um espaço
privilegiado para tais bandeiras, ou seja uma educação de qualidade a todos.
Percebe-se, no entanto, desenvolver habilidades de gestão é uma tarefa complexa
e vários desafios precisam ser superados. Aqui, pode-se sentir que o maior desafio dos
gestores é resolver o imprevisto, lidar com as relações interpessoais e exercer seu papel
de liderança. Como observado na pesquisa do plano de ação e gestão, enfrentar esses
desafios faz parte da capacidade do gestor, e essas dificuldades devem ser vistas como
oportunidades de mudança, visando à melhoria do aprendizado.
De acordo com toda analise a documentação, a formação inicial mostrou-se eficaz
na tarefa de transferência de conteúdo, trazendo aporte teóricos e por vezes não
consegue estabelecer uma ligação com a prática. Normalmente, a gestão não atende os
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professores, o que deixa um vazio para quem exercerá essa função. Essas evidências
mostram que é preciso rever a grade curricular para evitar essas falhas, formando
profissionais diferenciados que não só saibam gerir o ambiente escolar, mas também
sejam capazes de gerir o próprio desempenho docente, garantindo assim um bom
andamento na educação.
Sendo assim o plano de ação precisa cada vez mais estar atrelados às
necessidades da comunidade escolar e trazendo todos as dimensões a serem
trabalhadas com toda a comunidade escolar, (gestão democrática, avaliação, prática
pedagógica, acesso permanência e sucesso na escola, ambiente educativo, formação e
condições de trabalho dos profissionais da escola, ambiente físico escolar), e de acordo
com a Resolução N.º 3373/2015 – GS/SEED.
Por fim, os gestores educacionais necessitam – primeiramente de formação
continuada para o entendimento adequado das funções inerentes ao cargo, bem como a
compreensão de documentos legais e documentos que compõe em suas atribuições,
iniciando claramente pelo Plano de Gestão, pois este documento se constitui em um
registro da clareza ou não que um candidato tem do cargo pretendido. O homem se faz
em seu cotidiano, em sua história, porém não defendemos aqui, conhecimentos tal rasos
àquilo que é inerente ao início de uma gestão.
Esta dissertação foi escrita em um momento histórico da humanidade ocasionada
pela Pandemia do Covid 19, com isso se limitou em alguns documentos e informações
iniciais, bem como em questões pessoais, isso novamente demonstra que as gestões tem
desafios adversos em seu cotidiano, porém, é nisso que emerge o conhecimento teórico
necessário à sustentação das ações nos espaços escolares para que se posso
compreender os processos e buscar alternativas possíveis.
A escola pública brasileira necessita de gestores que compreendam a real função
social da escola, e que isso se inicie com um fundamentado Plano de Ação.
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Quadro 20 - Elaboração do Plano de Ação escolar conforme Documento SEED/PR
COLUNA 01
Itens exigidos pela SEEDConforme Resolução 3373/2015
GSSEED

COLUNA 02
Material explicativo
da SEED

Identificação da
Instituição de Ensino;
Caracterização da
Escola; Justificativa;
Objetivos; Metas;
Ações/Estratégias;
Gestão Democrática;
Avaliação; Prática
Pedagógica;Acesso
Permanência e
Sucesso na Escola;
Ambiente Educativo;
Formação eCondições
de Trabalho dos
Profissionais da
Escola; Ambiente
Físico Escolar;
Avaliação do Plano de
Ação; Referências
Bibliográficas.
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO
DEENSINO
DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO 1.1 Instituição:
1.2 - Entidade
Mantenedora:
1.3 - Localização:
ITEM EXIGIDOS PELA SEED/PR

COLUNA 03
PPP (COLÉGIO
PESQUISADO)

COLUNA 04
COLUNA 05
Plano de Ação (Do Fundamentação Teórica da
Candidato do
Pesquisa
Colégio
Pesquisado)

Conforme o PPP da
escola estudada

Conforme o Plano
de Ação Analisado

Fundamentação teórica de
cada item.

1.Nome: XXXXXX
Núcleo Regional de
Educação: XXXXXX .
Ato de Autorização de
funciona/o do
Estabelecimento
Dec.1781/1976 DOE
19/04/1976 Ato do
Reconheci/o do
Estabelecimento
Resolução nº 2771/1978
DOE 21/12/1981. Ata da
Renovação do
Reconheci/o do Curso
Ensino Fundamental:
Resolução nº 622 DOE
14/03/2014. Ata de
Renovação do
Reconheci/o do Curso
Ensino Médio: Resolução
nº 621 DOE 14/03/2014
Parecer no NRE de
Aprovação do Regimento
Escolar nº 132/2016.
1.2. Mantenedora:
Governo do Estado do
Paraná
1.3 - Localização:
Endereço:
XXXXXXXXXX. Local:
Urbana CEP:
XXXXXXXX Telefone:
(XX) XXXXXXX
Município: XXXXXXX.

2.
Instituição
COLÉGIO
ESTADUAL
XXXXXX
1.2 - Entidade
Mantenedora:
Governo
do
Estado do Paraná
1.3 - Localização:
Endereço:
XXXXXX, nº
XXXXXX – PR
Modalidade de
ensino:Ensino
Fundamental de 6ª
ao 9ª ano, nos
períodos matutino
e vespertino;
Ensino Médio 1ª
ao 3ª ano e Ensino
profissionalizante
pós médio em
Teatro e Áudio e
Vídeo, nos
períodos matutino
e noturno

1.COLÉGIO ESTADUAL
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço: XXXXXXXXXX,
nº XXXX, XXXX. XXXXX –
PR, Modalidade de ensino:
Ensino Fundamental de 6ª
ao 9ª ano, nos períodos
matutino e vespertino;
Ensino Médio 1ª ao 3ª ano
e Ensino profissionalizante
pós médio em Teatro e
Áudio e Vídeo, nos
períodos matutino e
noturno.
1.2 Governo do Estado do
Paraná
1.3 Localização: Endereço:
XXXXXXXXXX. Local:
Urbana CEP: XXXXXXXX
Telefone: (XX) XXXXXXX
Município: XXXXXXX
Estado: XXXXXXXXx.
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CARACTERIZAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO DEENSINO

CARACTERIZAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
2.1 - Oferta de
Ensino
2.2 - Atividades
Complementares
2.3 - Síntese Histórica
2.4 - Espaço Físico e
Materiais
2.5 - Caracterização
da demanda da
comunidade escolar
2.6 - Caracterização
do corpo profissional
2.7 – Instâncias
colegiadas

2.1 - Oferta de Ensino
Modalidade de ensino:
Ensino Fundamental
de 6ª ao 9ª ano, nos
períodos matutino e
vespertino; Ensino
Médio 1ª ao 3ª ano e
Ensino
profissionalizante.
2.2 - Atividades
Complementares
Projetos
extracurriculares:
AETE - Aulas
Especializadas de
Treinamento Esportivo
- (vôlei); Mundo do
Trabalho e Geração
de Renda Empreendedorismo;
Rádio Escola, Jornal
Escolar, Família na
Escola, Festa a
fantasia, XXXXX
Dance, Campeonato
de Skate e Cubo
Mágico, Escola de
Pais, Projeto Doar,
Projeto EFESTA
(junção de várias
áreas - Arte, Cultura e
Conhecimento).
2.3 - Síntese Histórica
A história da
instituição é
contemplada.
2.4 - Espaço Físico e
Materiais
Contempla apenas o
espaço físico intitulado
como ambiente
pedagógico, materiais
não contemplado.
2.5 - Caracterização
da demanda da
comunidade escolar
Conforme aponta na
organização no item
tempo escolar o
Colégio XXXXXX
atende,
aproximadamente
1.856 alunos. Há uma
grande procura de
vaga na escola, por
famílias das diferentes
regiões da cidade,
devido à proposta
pedagógica
diferenciada, onde se
prioriza a
aprendizagem em
detrimento da
reprovação. O grupo

2.1 - Oferta de
Ensino
Apenas:
Modalidade de
ensino: Ensino
Fundamental de 6ª
ao 9ª ano, nos
períodos matutino
e vespertino;
Ensino Médio 1ª
ao 3ª ano e Ensino
profissionalizante
pós médio em
Teatro e Áudio e
Vídeo, nos
períodos matutino
e noturno.
2.2 – Atividades
Complem.
Não contempla
2.3 - Síntese
Histórica
Não contemplado
2.5 Caracterização da
demanda da
comunidade
escolar
Não Contemplado
2.6 Caracterização do
corpo profissional
Não Contemplado
2.7 – Instâncias
colegiadas
Não Contemplado

No estudo de caso a
escola pesquisada
mediante o Plano de Ação
apresentado para analise,
consta de agravo relatado
sobre os anos escolares
anteriores, onde
acrescenta que se torna
cada vez mais distante do
colégio a participação da
família e das instâncias
colegiadas ressaltam que
as ações administrativas e
pedagógicas não
apresentaram maior
transparência e
participação de
professores, funcionários e
comunidade escolar.
Esperam com o plano de
ação atual conforme o
Projeto Político
Pedagógico e o Plano de
Ação do Colégio incluindo
o princípio de uma gestão
democrática e participativa
fazer com que a proposta
de trabalho tenha
engajamento, credibilidade
e participação de toda
comunidade escolar.
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JUSTIFICATIVA

Qual a importância
em se construir um
plano de ação?

de alunos
heterogêneo, uma
parcela significativa
destes, enfrentam
problemas financeiros:
falta de material
escolar, uniforme,
dificuldades com o
transporte,
alimentação, etc.
2.6. Caracterização
do corpo profissional
O Colégio conta com
aproximadamente 160
professores
distribuídos nos três
turnos. Destes 05 são
professores de libras
que acompanham os
professores no Ensino
Regular: uma 1ª série,
uma 2ª série e uma 3ª
série (Ensino
Médio/matutino e
noturno). A escola
conta: 16 Agentes
Educacionais I, 13
Agentes Educacionais
II e 3 auxiliares
operacionais.
2.7. Instâncias
colegiadas
Não Contemplado.
Como intenção rever e
refletir a prática/ação
de todos os
profissionais que
atuam no espaço
escolar, na busca de
conhecer a realidade
para uma melhor
qualidade no ensino.
O projeto pretende
representar a ponte
entre os objetivos
pretendidos, as
possibilidades que se
colocam na prática
educativa e assim
apresentar um
diagnóstico das
concepções e práticas
que organizam a vida
escolar.

Na busca em
propiciar um
ambiente escolar
saudável e de
excelência em
educação, que
estabeleça
condições
adequadas para
que os estudantes
em fase de
formação possam
desenvolver seu
potencial
intelectual e
ampliar seus
horizontes,
despertar suas
capacidades e
potencialidades de
maneira ativa e
produtiva em
sociedade. Nessa
perspectiva
apresentar um
Plano Gestor que
faça frente as
dificuldades que
envolvem o pleno
desenvolvimento
de nossos

A escola se mostrou
preocupa sobre o trabalho
e as dimensões que nos
anos anteriores não houve
um desenvolvimento
conforme o esperado,
dessa forma na
formulação de plano de
ação para o ano letivo
atual espera além de
contemplar as orientações
da GS/SEED em
conformidade com
orientações do MEC,
demostrar que até o final
do ano vai atingir as metas
com a participação de
todos os envolvidos.
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OBJETIVOS

Auxiliar,
possibilitando a
reflexão e efetividade
da gestão
democrática em
consonância com o
Projeto PolíticoPedagógico da
escola.

METAS

Representam os
objetivos a serem
atingidos
quantitativa/e, ou
seja, trata-se do
percentual de cada
ação.

Considerar-se-á a
realidade do público
alvo, buscando-se
uma proposta que
melhor atenda a todos
os membros que
compõem a
comunidade escolar.
Garantindo, assim, o
direito do discente de
seguir seu ciclo
estudantil sem
interrupção e aos
profissionais que
atuam ensejando um
ensino de qualidade.
Entende-se que
reprovar, não garante
o sucesso do método
utilizado no processo
ensino e
aprendizagem.
Promover para a
série/ano seguinte o
discente, desde que o
mesmo cumpra com
todas as atividades
solicitadas pelo
docente e atingindo a
nota mínima 6,0
(seis); cumprir os
Quatro Eixos
escolares, conforme
descritos no decorrer
do documento e
Regimento Escolar. E
finalizando, visualiza,
efetiva os resultados
positivos ,
consequentemente a

educandos. Para
tanto percebe-se
que a participação
da família e das
instâncias
colegiadas, ao
longo dos últimos
anos, foi se
tornando cada vez
mais distante do
Colégio . Outro
aspecto que
queremos ressaltar
é que as ações
administrativas e
pedagógicas
necessitam de
maior
transparência e
participação de
professores,
funcionários e
comunidade
escolar.
O plano de Gestão
para 2020 tem
como objetivo
promover a
construção de um
espaço educativo
de qualidade no
processo de
ensino e
aprendizagem com
uma gestão
pautada nos
princípios
democráticos.

Construir
diagnóstico do
processo de
ensino e
aprendizagem
levantado
questões de
dificuldades de
apropriação de
conteúdos. Criar
estratégias de
acompanhamento
de frequência e
combate ao
abandono escolar.
Proporcionar
condições que
possibilitem

Relacionado a escola da
pesquisa o objetivo é
promover ações que
possibilitem a detecção de
problemas na percepção e
assimilação de conteúdos
trabalhados nas séries
anterior a da vigência do
ano letivo. Ações que
minimizem a infrequência
escolar, implementar
práticas pedagógicas que
possam corrigir e adequar
defasagem/dificuldade no
processo de ensino e
aprendizagem e fazer com
que o estudante avance na
série em que está inserido.

No estudo da escola
entrevistada a meta é a
construção de diagnóstico
do processo de ensino e
aprendizagem levantado
questões de dificuldades
de apropriação de
conteúdos no início de
cada Trimestre.
Proporcionar condições
que possibilitem melhoria
no processo de
assimilação de conteúdos
trabalhados ao longo do
ano letivos com vistas a
corrigir dificuldades
pedagógicas.
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busca contínua da
aprendizagem e na
qualidade do ensino.

AÇÕES/ESTRATÉGIAS - (PREVER
segundo asdimensões)

Com a legitimação, é
constituída a Equipe
Multidisciplinar, como
espaço para debates,
estratégias e ações
pedagógicas que
fortaleçam a
implementação das
Leis 87 n.º 10.639/03,
11.645/08, bem como
das Diretrizes
Curriculares
Nacionais, para a
Educação das
Relações ÉtnicoRaciais e o ensino de
História e
CulturaAfroBrasileira,
Africana e Indígena,
no currículo escolar
das instituições de
ensino da Rede
Pública Estadual. A
primeira estratégia de
ação é a mobilização
do coletivo escolar
para a temática em
tela. A partir daí,
segue a elaboração
do plano de ação, que
deve estar constituído
por projetos
vinculados à realidade
da escola,
destacando:

melhoria no
processo de
assimilação de
conteúdos
trabalhados ao
longo do ano
letivos com vistas
a corrigir
dificuldades
pedagógicas.
Elabor a partir de
evidências,
análises e estudo
de avalições
diagnóstica ações
de melhoria no
processo de e
aprendizagem.
Verificar índices
dos resultados
avaliativos na
busca por superar
dificuldade.
Aperfeiçoar a
prática pedagógica
assessorando
professores no
planejamento de
suas ações.
Aplicar plano de
Nivelamento com
realização no
plano de trabalho
docente a cada
trimestre
elencando
conteúdos
essenciais para
progressão do
estudante nos
estudos da
série/ano em
curso; Desenvolver
o programa
Presente na
Escola. Executar
Programa Mais
Aprendizagem.
Análise e estudo
do boletim escolar
a partir da
aplicação da Prova
Paraná. Instituir
processo de
trimestralidade
para diminuir
espaços entre
assimilação de
conteúdos e
aplicação
instrumentos
avaliativos.
Efetivar
acompanhamento

A partir da análise das
dimensões, as quais
apontam para questões a
serem elencadas como
prioritárias pela escola,
esta percebe que o desafio
analisado pelos
indicadores da escola,
como a taxa elevada de
abandono. Tem o
compromisso de propor
estratégias de superação
através do plano de ações
nas escolhas das
atividades que a escola irá
propor para a resolução
dos problemas
diagnosticados. Tendo a
centralidade da ação nos
sujeitos, individual, coletivo
e organizacional, com a
multiplicidade de
possibilidades de ações e
metodologias de ação que
atuem no nível cognitivo,
atitudinal e procedimental,
contribuindo assim para a
formação de hábitos,
valores e atitudes.
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identificação do
estabelecimento e
integrantes da equipe
multidisciplinar,
objetivos a serem
alcançados,
justificativa das ações
propostas,
cronograma,
avaliações das ações
e referências
utilizadas.
Todos os protocolos
encaminhados tais
como: ações
desenvolvidas nos
encontros e nos
seminários tem
caráter organizativo,
formativo e com
certificação aos
membros
participantes.

GESTÃO DEMOCRÁTICA

AVALIAÇÃO

Consta de Princípios
consagrados na
Constituição Federal
Brasileira, em seu
Artigo 206, inciso VI,
que elenca a
importância da
“gestão democrática
do ensino público”,
obrigatória em todo e
qualquer órgão
público de educação
(BRASIL, 1988). A Lei
de Diretrizes e Bases
da Educação
(LDBEN) n.º 9.394/96
estabelece que as
escolas precisam ser
organizadas e
administradas tendo
como pressupostos
os princípios da
Gestão Democrática
(BRASIL, 1996).

Análise dos
indicadores
qualitativos, a partir
de diferentes
dimensões, possibilita
a definição de ações
e prioridades com
vistas à melhoria da

Baseada na
coordenação de
atitudes e ações, que
propõem a
participação social de
toda a comunidade
escolar. Os membros
devem ser sujeitos
ativos no processo da
gestão, participando
das decisões da
escola com clareza e
conhecimento de seu
papel, enquanto
membro da
comunidade escolar
ou das instâncias
colegiadas. Comporta
a Equipe Diretiva,
coordenar o trabalho
de gestão no
ambiente escolar e
mediar conflitos, afim
de que o consenso
majoritário prevaleça e
a resposta pedagógica
seja favorável ao
processo educativo.
Conforme o artigo nº
170 do Regimento
Escolar, é uma
ferramenta que
possibilita o
acompanhamento
contínuo das
atividades, atentando

técnico
pedagógico na
Hora Atividade.
Possibilitar a
participação de
todos nas
formações;
Convocar reuniões
periódicas para
tratar de assuntos
pertinentes as
práticas
pedagógica,
administrativas e
financeira da
instituição.
Utilização de
recursos via
“Escola Bonita”
Recursos via
Fundepar
Programa PDDE
Qualidade Internet
Conectados,
Recursos APMF.
Recursos via
Fundepar e PDDE
Recursos APMF
Gestão
Democrática conta
com a proposta de
trabalho após
diálogos e
reuniões com os
segmentos da
comunidade
escolar, sendo
eles: agente I,
agente II,
professores,
equipe técnica
pedagógica,
estudantes e
familiares.
Entendendo que o
sucesso para uma
proposta de
trabalho depende
do engajamento,
credibilidade e
participação de
toda comunidade
escolar.

Utilizar a aplicação
de instrumentos
avaliativos
anteriores para
formar o Plano de
Gestão. A Prova
Paraná como
complemento no

O estabelecimento de
ensino deve prever os
recursos financeiros,
humanos e de
infraestrutura que
possibilitem a viabilidade
do mesmo. São os
segmentos da comunidade
escolar como professores,
funcionários, alunos, pais,
comunidade em geral
envolvidos direta ou
indiretamente nas ações,
conforme a área de
atuação. Assim, o InepMEC, “o conceito de
qualidade é dinâmico e
reconstruído
constantemente. Cada
escola tem autonomia para
refletir, propor e agir na
busca da qualidade na
educação” (2004, p. 5).

A avaliação serve como
uma possibilidade de
acompanhamento
contínuo das atividades,
atentando para posições
queproporcionem
mudanças, estabeleçam
alternativas de melhorias e
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ACESSO PERMANÊNCIA E
SUCESSO NAESCOLA

qualidade na
educação.

para posições
queproporcionem
mudanças,
estabeleçam
alternativas de
melhorias e
ampliações na
qualidade das
atividades laborais,
pedagógicas e
estruturais oferecidas
a toda a comunidade
escolar. O processo
avaliativo ocorrerá
anualmente,
preferencialmente no
final do ano letivo e
subsidiará a
organização do Plano
de Ação da Escola no
ano subsequente.

Constituição Federal
Brasileira (BRASIL,
1988), no artigo 206,
inciso I, e reafirmada
na LDBEN n.º
9.394/96, Artigo 3º,
inciso I, “o ensino
será ministrado com
base no seguinte
princípio: I -igualdade
de condições para
acesso e
permanênciana
escola”. Ainda, no
Estatuto da Criança e
do Adolescente, em
seu artigo
53embasamento legal
assegura às crianças
e aos adolescentes
oportunidades de
acesso e
permanência nas
instituições de ensino
que lhes
possibilitarão
atingirem as
estruturas sociais,
culturais e
econômicas com
sucesso.

Gestores com práticas
democráticas e
professores dispostos
a trilhar por
metodologias
diferenciadas
respeitando as
peculiaridades de
cada aluno.

processo
avaliativo.
Avaliação como
processo contínuo
e acumulativo,
considerando
avanços e
potencialidades
dos discentes.
Acolhimento de
opiniões durante
os encontros.
Resultado das
Opiniões diretas e
abertados
participantes.
Reuniões
assembleias de
pais e estudantes.
Permanente.
Comunidade
Escolar ( APMF,
Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)
Comunidade
Escolar (APMF,
Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)
Comunidade
Escolar (APMF,
Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)
Apresenta
variações
percentuais de
abandono
observando uma
melhora desses
percentuais, ou
seja, redução do
número de
abandonos.

ampliações na qualidade
das atividades laborais,
pedagógicas e estruturais
oferecidas a toda a
comunidade escolar.

Analisando a dimensão de
acesso, permanência e
sucesso na escola,
segundo a Constituição
Federal Brasileira
(BRASIL, 1988), no artigo
206, inciso I, e reafirmada
na LDBEN n.º 9.394/96,
Artigo 3º, inciso I, “o
ensino será ministrado
com base no seguinte
princípio: I - igualdade de
condições para acesso e
permanência na escola”.
Ainda, no Estatuto da
Criança e Adolescente, em
seu artigo 53, “a criança e
o adolescente têm direito a
educação, visando ao
pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para
o exercício da cidadania e
qualificação para o
trabalho”. Seguindo essas
metas, nas escolas
através o plano de ação
possibilitarão os alunos
atingirem as estruturas
sociais, culturais e
econômicas com sucesso.
Porém, a vulnerabilidade
social em que muitos deles
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se encontram resulta
negativamente na
possibilidade de acesso a
essas estruturas. Diante
dessa vulnerabilidade, o
abandono e a evasão são
realidades presentes
AMBIENTE EDUCATIVO

Constitui como um
espaço das
diversidades, das
diferenças e dos
conflitos entre
gerações. Os
princípios de
cooperação e
solidariedade, de
satisfação com a
escola, de
comprometimento e
participação, de
respeito nas relações
escolares, de
combate à
discriminação,
disciplina,
respeito
aos
direitos
de
crianças
e
adolescentes
e
dignidade humana

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE
TRABALHO DOS
PROFISSIONAISDA ESCOLA

Contribuem para a
qualidade da
educação, visto que
as condições de
trabalho de todos os
profissionais da
escola interferem
diretamente no
resultado do processo
de ensinoaprendizagem. A
formação continuada
e permanente é um
dos indicadores
imprescindíveis para
a estabilidade do
corpo docente e para
a consolidação dos
processos e vínculos
de aprendizagem,
fator que contribui
para a melhoria e
qualidade da
educação.

Espaço recreativo,
sala multifuncional,
laboratórios, sala de
mecanografia e
multimídia. No dia a
dia do processo
ensino aprendizagem
encontram-se
entraves e algumas
dificuldades existentes
em qualquer ambiente
escolar com
peculiaridades, devido
a forma/proposta
diferenciada. Porém,
para que haja
sucesso, ela precisa
ser estudada e
compreendida pelo
grupo de profissional
atuante. Também
demandará dos
envolvidos
comprometimentos
frente aos desafios
educacionais, na
busca do cumprimento
dos pilares, Quatro
Eixos que norteiam os
encaminhamentos do
processo educativo.
Conforme Diretrizes
Curriculares da
Secretaria Estadual de
Educação faz-se
necessário, constante
aperfeiçoamento de
estudos, para todos os
profissionais da
educação, de acordo
com Calendário
Escolar. Assim sendo,
são realizados em
Semanas
Pedagógicas,
Formação
Continuada,
Planejamentos,
Grupos de Estudo
entre outros.

Ambiente este que
estabeleça
condições
adequadas para
que os estudantes
em fase de
formação possam
desenvolver seu
potencial
intelectual e
ampliar seus
horizontes,
despertar suas
capacidades e
potencialidades de
maneira ativa e
produtiva em
sociedade.

Escola democrática, de
permanência e sucesso,
ambiente educativo e
formação dos profissionais
da escola. Considera os
contextos comunitário e
escolar, as condições e o
ambiente educacional, os
sujeitos envolvidos para
um trabalho de qualidade,
habilidade, competência e
experiência dos
educadores no processo
de avaliação e
acompanhamento.

Garantir a
participação de
professores e
funcionários em
cursos de
formação
continuada;
promover ações
para a maior
participação nas
tomadas de
decisões.

No plano da escola
pesquisada tem uma
proposta de trabalho clara
e com prioridades para
resolução dos problemas,
desenvolver seu potencial
intelectual e ampliar seus
horizontes, despertar suas
capacidades e
potencialidades de
maneira ativa e produtiva
em sociedade, consta de
um Plano Gestor que faça
frente as dificuldades que
envolvem o pleno
desenvolvimento dos
alunos, assim, o objetivo é
promover a construção de
um espaço educativo de
qualidade no processo de
ensino e aprendizagem.

Caberá aos

Processual e

O Plano de Ação da

102

AVALIAÇÃO DO PLANO DEAÇÃO

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS

Profissionais
desenvolver, propor e
implementar maiores
intervenções coletivas
a respeito do Projeto
político Pedagógico,
com objetivo de ser
revisto e revisitado.
Os membros da
comunidade escolar
são parte fundamental
da reflexão e ação.
Sua prática reflexiva
permite resultar
projetos com
organizações efetivas.
O planejamento
participativo mobiliza a
todos os envolvidos
no processo
educativo,
perpetrando a
socialização e o
desenvolvimento de
momentos junto ao
cotidiano da
comunidade escolar.
As várias paradas
pedagógicas e
estudos com a
comunidade escolar a
respeito da
composição do PPP
ainda e frágil. Esperase um envolvimento
maior de todos os
segmentos da escola.
Desta forma, será
possível atender às
necessidades
prementes por meio
de ações pertinentes
ao que for necessário.
As Instâncias
Colegiadas são
imprescindíveis na
atuação e sugestão de
propostas na
avaliação e
encaminhamento do
projeto proposto.
Não Contempla

contínua da
aprendizagem
durante o período
de aplicação.
Realizar análise de
resultados ao
longo do ano
letivo. Aplicação
de instrumentos
avaliativos no
término de cada
trimestre. Utilizar
da Prova Paraná
como
complemento no
processo
avaliativo.
Avaliação como
processo contínuo
e acumulativo,
considerando
avanços e
potencialidades
dos discentes.
Através da
evolução e
melhorias da
prática docente em
sala de aula.
Reunião semestral
de escuta.
Acolhimento de
opiniões durante
os encontros.
Resultados das
avaliações
internas. Opiniões
direta e abertados
participantes.
Reuniões
assembleias de
pais e estudantes.
Comunidade
Escolar
(APMF,
Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)

Escola ressalta seus
principais problemas e os
objetivos dentro de metas
a serem alcançadas, com
critérios de
acompanhamento e
avaliação pelo trabalho
desenvolvido, assim, tem
por objetivo ajudar a
gerenciar as ações
escolares do ano letivo
corrente, na sua
elaboração para
considerar e saber sobre a
realidade escolar deve ser
por um processo de
consulta da comunidade
escolar e elaborado de
forma compatível com o
Projeto Político
Pedagógico da respectiva
instituição de ensino e com
as Políticas Educacionais
da SEED/PR, seguindo as
orientações contidas no
Anexo XVII na resolução,
ainda ocorrer a
participação da família e
das instâncias colegiadas.
No estudo de caso a
escola pesquisada
mediante o Plano de Ação
apresentado para analise,
consta de agravo relatado
sobre os anos escolares
anteriores, onde
acrescenta que se torna
cada vez mais distante do
colégio a participação da
família e das instâncias
colegiadas ressaltam que
as ações administrativas e
pedagógicas não
apresentaram maior
transparência e
participação de
professores, funcionários e
comunidade escolar.

O Plano de Gestão
Escolar para o ano
letivo de 2020, foi
embasado no
Boletim
Diagnóstico de
2019, no Projeto
Político
Pedagógico e no
Plano de Ação do
Colégio. Tem
como princípio
uma gestão

SEED/PR, Secretaria do
Estado da Educação.
2020.
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democrática e
participativa.
Assim, nossa
proposta de
trabalho surgiu
após diálogos e
reuniões com os
segmentos da
comunidade
escolar, sendo
eles: agente I,
agente II,
professores,
equipe técnica
pedagógica,
estudantes e
familiares.
Entendemos que o
sucesso para uma
proposta de
trabalho depende
do engajamento,
credibilidade e e
participação de
toda comunidade
escolar.

Anexo II
PLANO DE AÇÃO NA GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2020
- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
a) ESTABELECIMENTO: COLÉGIO ESTADUAL XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço: XXXXXXXXXXXXX, nºXXXX, XXXXXX. XXXXXX – PR
Modalidade de ensino:
O Colégio XXXXXXXXXXXXX, oferece curso de Ensino Fundamental de 6ª ao 9ª ano, nos
períodos matutino e vespertino; Ensino Médio 1ª ao 3ª ano e Ensino profissionalizante pós
médio em Teatro e Áudio e Vídeo, nos períodos matutino e noturno.
b) Equipe diretiva:
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Diretora: XXXXXXXXXXXXX,;
RG: XXXXXXXXXXXXX,
CPF: XXXXXXXXXXXXX,
Habilitação: História Contemporânea
Especialização: Educação Especial; História Contemporânea e Gestão Escolar
PDE: A Fotografia como Fonte Histórica.
Diretora Auxiliar: XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX,
CPF: XXXXXXXXXXXXX,
Habilitação: Ciências, Físicas e Biológicas com Habilitação em Química
Especializações: Administração, Direção e Supervisão Escolar, Mídias na Educação,
Educação Especial
PDE: Química / Uso de plantas medicinais, como fitoterápicos no SUS.
Diretor Auxiliar: XXXXXXXXXXXXX,
RG XXXXXXXXXXXXX,
CPF: XXXXXXXXXXXXX,
Habilitação: Geografia
PDE: Geografia
c) Justificativa:
Na busca em propiciar um ambiente escolar saudável e de excelência em
educação. Ambiente este que estabeleça condições adequadas para que os estudantes
em fase de formação possam desenvolver seu potencial intelectual e ampliar seus
horizontes, despertar suas capacidades e potencialidades de maneira ativa e produtiva
em sociedade.
Nessa perspectiva percebemos a necessidade de apresentar um Plano Gestor que
faça frente as dificuldades que envolvem o pleno desenvolvimento de nossos educandos.
Para tanto percebe que a participação da família e das instâncias colegiadas, ao longo
dos últimos anos, foi se tornando cada vez mais distante do Colégio. Outro aspecto que
queremos ressaltar é que as ações administrativas e pedagógicas necessitam de maior
transparência e participação de professores, funcionários e comunidade escolar. O plano
de Gestão para 2020, tem como objetivo promover a construção de um espaço educativo
de qualidade no processo de ensino e aprendizagem com uma gestão pautada nos
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princípios democráticos.
d) Diagnóstico
Após análise do Boletim Diagnóstico de 2019, podemos destacar algumas
especificidades apresentadas onde o número de matrículas no Ensino Fundamental e
Médio tiveram variação negativa, em contrapartida o Celem de um modo geral obteve
variação positiva.O ponto de atenção é maior discrepância e no Ensino Fundamental,
onde o 6º ano foi a turma que apresentou maior variação negativa em relação as demais
e no Ensino Médio foi a 3ª série que demonstrou o mesmo comportamento.Quanto as
variações percentuais de aprovação, reprovação e abandono pôde-se observar que em
relação a aprovação ocorreu de um modo geral reduções discretas destes percentuais,
resultando em elevação também tímida das taxas de reprovação. Quanto aos percentuais
de abandono observou-se uma melhora desses percentuais, ou seja, redução do número
de abandonos, tendo um único aumento na 3ª Série do Ensino Médio.
Plano de ação original
DIMENSÃO 1: Prática Pedagógica, Avaliação, Acesso e Permanência dos estudantes na escola.
Objetivo
- Promover ações que
possibilitem a detecção de
problemas na percepção e
assimilação de conteúdos
trabalhados nas séries
anterior a da vigência do
ano letivo.
-Promover ações que
minimizem a infrequência
escolar.
- Implementar práticas
pedagógicas que possam
corrigir e adequar
defasagem/dificuldade no
processo de ensino e
aprendizagem e fazer com
que o estudante avance
na série em que está
inserido.
- Identificar dificuldades
apresentadas por cada um
dos estudantes, bem como
apontar habilidades já
apropriadas no processo
de ensino e
aprendizagem, nas
disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática.
- Acompanhar o processo
de ensino aprendizagem,

Metas
-Construir diagnóstico
do processo de
ensino e
aprendizagem
levantado questões
de dificuldades de
apropriação de
conteúdos.
- Criar estratégias de
acompanhamento de
frequência e combate
ao abandono escolar.
-Proporcionar
condições que
possibilitem melhoria
no processo de
assimilação de
conteúdos
trabalhados ao longo
do ano letivos com
vistas a corrigir
dificuldades
pedagógicas.
- Elabor a partir de
evidências, análises
e estudo de avalições
diagnóstica ações de
melhoria no processo
de e aprendizagem.

Ações
-Aplicar plano de
Nivelamento com
realização no plano
de trabalho docente a
cada trimestre
elencando conteúdos
essenciais para
progressão do
estudante nos
estudos da série/ano
em curso;
-Desenvolver o
programa Presente
na Escola.
-Executar Programa
Mais Aprendizagem.

-Análise e estudo do
boletim escolar a
partir da aplicação da
Prova Paraná.

Prazos
-No início
de cada
Trimestre.

-No
decorrer
do ano
letivo.
-No
decorrer
do ano
letivo.

-No
decorrer
do ano
letivo.

Avaliação
-Processual e
contínua da
aprendizagem
durante o período
de aplicação.

-Realizar análise
de resultados ao
longo do ano
letivo.
-Aplicação de
instrumentos
avaliativos no
término de cada
trimestre.

-Utilizar da Prova
Paraná como
complemento no
processo
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verificando continuamente
os avanços e as
dificuldades a serem
retomadas, para que a
aprendizagem ocorra de
forma significativa;
-Subsidiar o trabalho do
corpo docente com
objetivo de promover
melhorias no planejamento
e execução do trabalho
em sala de aula.

avaliativo.

-Verificar índices dos
resultados avaliativos
na busca por superar
dificuldade
encontradas no
processo de ensino e
aprendizagem.
-Aperfeiçoar a prática
pedagógica
assessorando
professores no
planejamento de
suas ações.

- Instituir processo de
trimestralidade para
diminuir espaços
entre assimilação de
conteúdos e
aplicação
instrumentos
avaliativos.
-Efetivar
acompanhamento
técnico pedagógico
na Hora Atividade.

-No
decorrer
do ano de
2020.

-Em todo
ano letivo.

-Avaliação como
processo
contínuo e
acumulativo,
considerando
avanços e
potencialidades
dos discentes.

-Através da
evolução e
melhorias da
prática docente
em sala de aula.

DIMENSÃO 2: Liderança para participação da comunidade e engajamento de equipe
Objetivos
-Valorizar os
profissionais da
escola, adotando
medidas que auxiliem
seu desempenho
profissional.

-Promover ações
para maior
participação das
instâncias
colegiadas.

-Promover ações
para o ingresso de
novos estudantes.

Metas
-Garantir a
participação de
professores e
funcionários em
cursos de formação
continuada; promover
ações para a maior
participação nas
tomadas de decisões.
-Melhorar a
participação dos
seguimentos
escolares.

-Manter o quadro
discentes sem baixas
durante o ano letivo.

Ações
-Possibilitar a
participação de todos
os nas formações;
Convocar reuniões
periódicas para tratar
de assuntos
pertinentes as
práticas pedagógica,
administrativas e
financeira da
instituição.
-Propor
reuniões/encontros
periódicos
previamente
agendados e
divulgados a toda
comunidade escolar.
-Melhor índices
avaliativos da
instituição.

Prazos
-No decorrer do ano
letivo.

Avaliação
-Reunião semestral
de escuta.

-Durante a vigência
do ano letivo.

-Acolhimento de
opiniões durante os
encontros.

-Primeiro trimestre.

-Resultados das
avaliações internas.

DIMENSÃO 3: Formação Continuada, Ambiente Educativo, Assiduidade dos Profissionais da Escola
Objetivos
-Promover no espaço escolar
processo de formação contínua
com vistas na reflexão da
própria práticana busca por
melhorias.
-Compreender a importância
do espaço escolar como
aconchegante, estimulante e
seguro.
-Melhorar o princípio de
eficiência e pontualidade dos
trabalhadores da educação.
Criar consciência da
importância de cada um no
espaço escolar e a implicação
da sua ausência para o
coletivo.

Metas
-Melhorar práticas
educativas.

-Revitalizar e melhorar
sala de aulas,
banheiros e pátio
escolar.
-Diminuir faltas e
atrasos no ambiente
escolar.

Ações
-Viabilizar espaço,
tempo e condições
para cursos de
formação
continuadas.

Prazos
-Durante o
ano letivo.

-Promover
campanha de
arrecadação
voluntário para
melhoriano espaço
escolar.

-Primeiro
semestre.

-Observação da
chegada,
permanência e

-Primeiro
semestre.

Avaliações
-Opiniões direta e
abertados
participantes.

-Reuniões
assembleias de
pais e estudantes.

-Permanente.
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saídas de
funcionários; ponto
eletrônico.

DIMENSÃO 4: Infraestrutura
Objetivos

Metas

Ações

- Melhoria do ambiente escolar
no âmbito estrutural

- Reformas de
banheiros do
atendimento ao público
/ administrativo, pintura
predial externa

- Utilização de
recursos via “Escola
Bonita”

- Manutenção e preservação
predial

- Reparos nas
estruturas elétrica,
hidráulica, e predial.
Internet, mão de obra.
- Materiais didáticos,
pedagógico e expediente
- Manutenção de
equipamentos de
informática, telefonia,
laboratório, cozinha,
materiais de consumo

Cronograma:
Ano
Objetivos
Trabalhar para que as
ações propostas e os
prazos elencados, sejam
compridos

2020
1º Trimestre
Desenvolver as ações
elencadas nas dimensões
acima citadas para este
trimestre.

- Recursos via
Fundepar
Programa PDDE
Qualidade – Internet
Conectados,
Recursos APMF
- Recursos via
Fundepar e PDDE
Recursos APMF

Prazos
- Primeiro
semestre

Avaliações
- Comunidade
Escolar
(APMF,
Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)

- Durante o
ano

- Comunidade
Escolar
(APMF,
Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)

- Durante o
ano

- Comunidade
Escolar
(APMF,
Conselho Escolar,
Grêmio Escolar)

2020
2º Trimestre
Desenvolver as ações
elencadas nas dimensões
acima citadas para o
primeiro e segundo
trimestre

2020
3º Trimestre
Desenvolver as ações
elencadas nas dimensões
acima citadas para o ano
2020 e Ano letivo 2020.

Referências:
O Plano de Gestão Escolar para o ano letivo de 2020 foi embasado no Boletim
Diagnóstico de 2019, no Projeto Político Pedagógico e no Plano de Ação do Colégio. Tem
como princípio uma gestão democrática e participativa. Assim, nossa proposta de trabalho
surgiu após diálogos e reuniões com os segmentos da comunidade escolar, sendo eles:
agente I, agente II, professores, equipe técnica pedagógica, estudantes e familiares.
Entendemos que o sucesso para uma proposta de trabalho depende do engajamento,
credibilidade e participação de toda comunidade escolar.
Ambiente Educativo.
Formação e condições de trabalho dos profissionaisda escola.
Ambiente Físico Escolar.
Avaliação do Plano deAção.
ReferênciasBibliográficas.
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