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RESUMO 
 
 

 
Esta investigação tem como objetivo analisar as estratégias utilizadas pela diretora 

da escola para otimizar a implementação das dimensões escolares da Gestão 

Democrática e Participativa, Gestão Pedagógica, Gestão de Processos 

Administrativos e Gestão de Equipes e Pessoas, de uma escola de periferia da Rede 

Estadual de São Paulo, com vista às transformações das práticas educacionais, de 

modo a ampliar e melhorar a qualidade do ensino, conforme a Resolução SE 56/2016. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada a partir das reflexões e da descrição 

das ações realizadas no interior da instituição escolar pela própria diretora, tendo 

como referência LIBÂNEO (2004), LÜCK (2008), os quais consideram que as 

dimensões de implementação que envolvem estas gestões, com foco direto na 

promoção da aprendizagem e formação dos alunos com qualidade social, é 

incumbência do diretor de escola. A pesquisa descreve como a diretora investigada 

assume a incumbência de implementar as referidas dimensões, as habilidades e 

competências estabelecidas pela Secretaria da Educação. Para tanto, apresentam-se 

os fatores que alteraram as funções do diretor de escola e algumas reflexões sobre a 

gestão democrática e participativa, gestão de pessoas e suas implicações no contexto 

da gestão democrática, apresentando finalmente, as estratégias utilizadas pela 

diretora, pautando-se nas inter-relações das dimensões  da gestão escolar para 

transformar a escola num espaço democrático de exercício da cidadania, tendo como 

meta uma prática bem sucedida na gestão de uma escola pública e compromisso com 

a aprendizagem significativa dos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias. Gestão Escolar. Diretor de Escola Pública. Prática 

Cotidiana. Qualidade de Ensino.



 

ABSTRACT 
 
 

 
This research aims to analyze the strategies used by the school director to optimize 

the implementation of the school dimensions of Democratic and Participatory 

Management, Pedagogical Management, Management of Administrative Processes 

and Management of Teams and People, of a periphery school from São Paulo, with a 

view to the transformation of educational practices, in order to broaden and improve 

the quality of education, in accordance with Resolution SE 56/2016. It is a qualitative 

research, based on the reflections and the description of the actions carried out  within 

the school institution by the director herself, having as reference LIBÂNEO (2004), 

LÜCK (2008), who consider that the Dimensions of implementation involving 

democratic and participatory management, pedagogical management, management of 

administrative processes and management of people and teams, with a direct focus on 

promoting the learning and training of students with social quality, is the responsibility 

of the school director. The research describes how the investigated director assumes 

the responsibility of implementing the mentioned dimensions, skills and competencies 

established by the Education Department. To do so, it is necessary to present the 

factors that changed the functions of the school director and some reflections on 

democratic and participatory management, people management and their implications 

in the context of democratic management, finally presenting the strategies used by the 

director. 

 

KEYWORDS: Strategies. School management. Director of Public School. Daily 

Practice. Quality education. 



 

RESUMEN 
 
 

 
Esta investigación tiene como objetivo analizar las estrategias utilizadas por la 

directora de la escuela para optimizar la ejecución de las dimensiones de Gestión 

Democrática y Participativa, Gestión de la Educación, Gestión de procesos 

administrativos y Gestión de Equipos y Personas, a las afueras de la escuela de la Red 

Estatal de Sao Paulo, con miras a la transformación de las prácticas educativas con el 

fin de ampliar y mejorar la calidad de la enseñanza, de acuerdo con la Resolución SE 

56/2016. Se trata de una investigación cualitativa, llevada a cabo por las reflexiones  

y la descripción de las acciones realizadas dentro de la institución escolar por la propia 

directora, con referencia LIBÂNEO (2004), LÜCK (2008),, que consideran que las 

dimensiones de aplicación que implican la gestión democrática y participativa, gestión 

de la educación, gestión de procesos administrativos y gestión de personas y equipos, 

con enfoque directo en la promoción del aprendizaje y la formación de los estudiantes 

con calidad social, es responsabilidad del director de la escuela. La investigación 

describe cómo la directora investigada asume la responsabilidad de poner en práctica 

estas dimensiones, las habilidades y las competencias establecidas por la Junta de 

Educación. Por lo tanto, se presentan los factores que alteran las funciones principales 

de la escuela y algunas reflexiones sobre la gestión democrática y participativa, gestión 

de personas y sus implicaciones en el contexto de la gestión democrática, 

presentando finalmente, las estrategias utilizadas por la directora, y se basan en las 

interrelaciones de las dimensiones de la gestión escolar para transformar la escuela en 

un espacio democrático de ejercicio de la ciudadanía, con el objetivo de una práctica 

exitosa en la gestión de una escuela pública y el compromiso con el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVE: Estrategias. Gestión de la escuela. Director de la Escuela 

Pública. La práctica diaria. Cualidad de la enseñanza. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Nasci em Jandira, município periférico de São Paulo, capital. Passei toda a minha 

infância nesta cidade, e como membro de uma família oriunda da classe trabalhadora 

menos favorecida, iniciei e conclui todas as etapas de ensino obrigatório na escola 

pública, inclusive o ensino médio, no qual por meio da leitura do Mito da Caverna, do 

filósofo Platão, dos clássicos da literatura brasileira como O Ateneu, de Raul Pompéia, e 

Infância, de Graciliano Ramos, tive o privilégio de conhecer e participar superficialmente 

de discussões que mapeiam nosso sistema educacional, em que a instituição escolar se 

configurava paradoxalmente como espaço de opressão e de ascensão intelectual e social 

dos estudantes. O diretor escolar, assim como o professor eram apresentados como 

agentes dotados de saberes, detinham o poder de desenvolverem ações capazes de 

mudar o destino dos alunos.  

Nesse contexto, passei a aspirar a uma carreira no magistério público. Para torná-

la realidade, em 1990, iniciei carreira universitária no curso de Letras e o concluí em 

1994. Nesse mesmo período ingressei no magistério público, mas após dois anos tornei-

me membro da equipe gestora, atuando como coordenadora pedagógica. Diante dos 

problemas que surgiam no cotidiano escolar percebi que era necessário desconstruir os 

mitos que circundavam meu imaginário, já que não correspondiam com a realidade do 

contexto escolar. Senti, portanto, a necessidade de compreender os fatores que estavam 

provocando mudança no modo de agir de alunos, professores e, principalmente do diretor 

de escola. Em 1996, resolvi cursar Pedagogia e passei a conhecer a instituição escolar 

como um espaço inclusivo que atua na formação dos alunos, conforme as 

transformações que ocorrem na sociedade. Quando concluí o curso de Pedagogia, 

prestei concurso para diretor de escola, fui aprovada, tomei posse do cargo, mas não 

tinha conhecimento formal dos princípios que regem a administração pública. 

Por isso, após frequentar cursos de pós-graduação em Gestão Escolar, resolvi me 

matricular no curso de Mestrado Profissional do PROGEPE - UNINOVE, no qual por meio 

das reflexões proporcionadas pela disciplina Noções Fundamentais de Direito Aplicadas 

à Gestão Educacional pude compreender os princípios legais, políticos e filosóficos que 

regem tanto a instituição escolar quanto as ações administrativas do diretor.
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os ideais de Gestão Democrática que gradativamente florescem nas escolas 

requerem que os profissionais da educação reflitam acerca de suas práticas e 

reformule-as. O autoritarismo e a centralização do poder perderam o sentido e não 

mais atendem aos anseios da nova época, em que a sociedade civil, cada vez mais 

amadurecida e organizada, requer uma participação mais efetiva. 

Entre esses profissionais da educação está o diretor de escola, que junto aos 

supervisores, coordenadores e professores, é chamado para abraçar novas práticas 

administrativas. Para ele, fundamental na articulação dos vários segmentos internos e 

externos da escola, um novo perfil se delineia que o afasta da tradição da imagem de 

centralizador, afeito apenas a questões burocráticas. 

No campo legislativo, houve profundas mudanças no país, sobretudo no tocante  à 

educação. O antigo paradigma calcado em posturas autocráticas cede lugar a uma 

nova mentalidade, consubstanciada na Constituição Federal de 1988, de caráter 

democrático, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) 

eminentemente progressista. Se um passado não muito longínquo competia à escola a 

formação de sujeitos passivos, destinados a satisfazerem as necessidades do capital, 

atualmente, ao levarmos em consideração os objetivos traçados nos projetos políticos 

pedagógicos das escolas públicas, é comum encontrarmos a formação da cidadania 

e do senso crítico dos alunos como meta a serem atingidas e o mais importante: há 

amparo legal para isso. 

A gestão democrática, tão propalada na atualidade, vem elidir velhos preconceitos, 

entre esses, o da incapacidade das camadas populares de gerirem a escola e terem 

uma participação efetiva em suas decisões. Desse modo, rompe-se com a ideia 

alienante de divisão de tarefas, em que alguns planejam e comandam enquanto outros 

executam tarefas passivas e mecanicamente. 

O diretor de escola exerce uma atividade complexa. Se em outras esferas 

administrativas bastam a este profissional, competência técnica, espírito de liderança 

e capacidade de gerir recursos com o escopo de aumentar a produção e diminuir 

gastos, na área da educação é diferente. Porquanto, em se tratando de escola, as 

qualidades listadas acima devem estar aliadas a uma sensibilidade especial, a uma 

visão de mundo ampla, a uma cultura geral e pedagógica, que lhe permitam lidar com 

as demandas do cotidiano escolar. Afinal, antes de tudo, o diretor de escola deve ser 

um educador e como tal sua finalidade precípua é a formação de seres humanos em 
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todas as suas dimensões. 

Nesse sentido, a instituição escolar requer um diretor educador o qual possibilite a 

articulação entre o administrativo e o pedagógico. 

Como afirma Saviani: 

... é preciso dizer que o diretor da escola é, antes de tudo, um educador; antes 
de ser um administrador ele é um educador. Mais do que isso: em termos 
típicos-ideais, ele deveria ser o educador por excelência dado que, no âmbito 
da unidade escolar,  lhe  compete  a  responsabilidade  máxima em relação à 
preservação do caráter educativo da instituição escolar.  (...)  Na prática, 
poderíamos mesmo dizer que o diretor será tanto mais educador quanto 
maior grau de autonomia que mantém em relação as exigências do “sistema”, 
subordinando suas formas aos conteúdos educativos, e será tanto mais 
administrador quanto menor o grau de autonomia referido, o que levará, em 
consequência, a se ater à rapidez das “normas superiores”, mantendo-as 
esvaziadas do conteúdo que lhe daria sentido (p.190) 
 

Compartilhando com as ideias do autor, encontramos em suas palavras a dimensão 

política do papel do diretor que, por meio da administração escolar, poderá “articular-se 

tanto com a conservação do status quo quanto com a transformação social”. (PARO, 

1986, p. 123), dependendo da forma como encaminha o trabalho desenvolvido com a 

equipe escolar. Desse modo, entendemos que o diretor é um educador numa 

formação diferenciada do professor, o que gera uma série de especificidade à sua 

prática, “não se trata de um papel puramente burocrático-administrativo, mas de uma 

tarefa de articulação, de coordenação, de intencionalização, que, embora suponha o 

administrativo, o vincula radicalmente ao pedagógico” (Severino, 1992, p.80). 

Considerando a importância do diretor de escola nessa mudança de paradigmas 

na educação, o objetivo deste trabalho consiste em analisar o cotidiano do diretor 

Escolar da Rede Estadual de São Paulo e as estratégias que otimizam a articulação 

dos segmentos da escola conforme as incumbências estabelecidas pela Resolução 

SE 56/2016. Pois, refletir sobre o diretor como articulador e coordenador dos vários 

segmentos da escola implica refletir sobre suas atitudes e ações para promover a 

organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas 

necessárias para garantir um redirecionamento da prática pedagógica e o alcance dos 

resultados, entendendo-o como articulador das transformações no interior da 

instituição escolar e corresponsável pela qualidade do trabalho desenvolvido pelo 

coletivo da escola. 

Desse modo, pretende-se analisar as ações do diretor, observando os princípios legais 

que orientam sua atuação: “compromisso com uma educação de qualidade e 

aprendizagem com igualdade e equidade para todos” (Resolução SE 56/2016). 

Para tanto, analisamos o cotidiano do diretor de escola da rede estadual de São 

Paulo, segundo as competências e habilidades estabelecidas pela legislação vigente 
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e autores que tratam do objeto em estudo. 

Na busca por aprofundar os estudos sobre o cotidiano do diretor escolar da rede 

estadual de São Paulo optamos por utilizar a pesquisa qualitativa por tratar-se de uma 

excelente técnica e por proporcionar ao pesquisador a possibilidade de mergulhar na 

análise do tema proposto. 

Como recorte metodológico, adotou-se como método de pesquisa um estudo de 

caso, que: 

É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 
bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, 
uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer o seu “como” e seus 
“porquês”, evidenciando a sua unidade e entidade própria. (Martins, 2002) 
 

Este método permite obter informações essenciais do objeto de estudo, 

proporcionando o levantamento dos dados  pertinentes  as  pesquisas. A respeito  dos 

critérios de seleção do objeto em estudo preferimos eleger um caso em que houvesse 

exemplaridade. Por isso, foi escolhida a E.E Padre Giuseppe Ângelo Bertolli, da 

Diretoria de Ensino de Itapevi, no município de Jandira, por tratar-se de uma escola 

de referência no bairro onde está situada devido a sua tradição cultural e 

consequentemente demanda administrativa. 

A reflexão sobre o cotidiano do diretor escolar da rede estadual de São Paulo: 

estratégias que otimizam a articulação dos segmentos, baseia-se na necessidade de 

inovação da prática deste, uma vez que alguns discursos que veiculam pela mídia, na 

própria literatura pedagógica bem como no imaginário coletivo referirem-se à  crise 

educacional, vendo o diretor como corresponsável pelos resultados, sejam eles 

favoráveis ou não. Como diz PARO: 

Na verdade, ter o diretor como responsável último por esse tipo de Escola tem 
servido ao Estado como um mecanismo perverso que coloca o diretor como 
“culpado primeiro” pela ineficiência e mau funcionamento da Escola, bem 
como centralização das decisões que aí se dão. Isto leva o diretor de escola 
a ser alvo de ódios e acusações de pais, alunos, professores, funcionários e 
da opinião pública em geral, que se voltam contra a pessoa do diretor e não a 
natureza de seu cargo, que é o que tem levado a agir necessariamente contra 
os interesses da população. 
O que o cargo tem valido a muitos diretores são preocupações, dores de 
cabeça, úlceras duodenais, tensões nervosas e quase nada de realização 
pessoal, quando percebem sua impotência para realizar, na Escola, os 
objetivos de democracia e divulgação do saber com os quais porventura 
sonharam e esperam concretizar com sua posição de comando na instituição 
escolar. Por isso, uma real consciência crítica da situação por parte dos 
diretores deveria fazê-los rebelar-se contra essa migalha de poder, lutando 
por um efetivo poder para a Escola, que seja aí distribuído entre todos os 
seus agentes e usuários (2006, p. 44) 
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Como sabemos, a implementação de mudanças que venham a romper com as 

estruturas do autoritarismo e do descaso em relação à educação das camadas 

populares, não se dará por decreto, nem tampouco obra de um governante benevolente. 

A eficácia das leis e a efetividade dos discursos são arduamente conquistadas e 

requerem compromisso político e mudanças de postura dos que estão envolvidos no 

processo pedagógico. Assim, caso o diretor de escola queira romper com o ranço do 

autoritarismo que durante anos impregnou a atuação desses profissionais, reduzidos 

à condição de “arquétipo do poder” destituídos de senso crítico, devem agora agir com 

coragem, pois apenas uma iniciativa coletiva e consciente pode resgatar suas 

verdadeiras funções, que estão longe das posturas subservientes e alienadas 

tradicionalmente observadas. 

A esse respeito vale ressaltar os pressupostos de Celso Vasconcellos, segundo o 

qual: 

O movimento de democratização e qualificação da educação é um amplo e 
complexo processo, que tem como meta a mudança na prática em sala de 
aula e na escola. Neste, a equipe diretiva (direção, supervisão, coordenador 
pedagógico, orientação educacional) tem um importante papel, dada sua 
influência na criação de um clima organizacional favorável (Vasconcellos, 
2010, p.51) 

 

Ao contrário do que acontecia no passado, o trabalho do diretor escolar não deve 

estar centrado no controle e na fiscalização dos profissionais da escola, mas na 

articulação das diversas dimensões que atuam uma determinada instituição escolar 

para que cumpra sua devida função: a do funcionamento do processo educativo. Para 

tanto, torna-se necessário que esse profissional também desenvolva ações baseadas 

na reflexão sobre o processo pedagógico, no qual o professor e os diversos 

segmentos da comunidade escolar deixem de serem objetos de controle e assumam 

a posição de sujeitos, companheiros de jornada, que compartilham ideais e objetivos, 

são corresponsáveis pelos resultados obtidos, sejam esses favoráveis ou não. 

Desse modo, essa pesquisa visa analisar o cotidiano de um diretor escolar da Rede 

Estadual de São Paulo: estratégias que otimizam a articulação dos segmentos da escola, 

bem como de abrir frestas que possam emergir novas questões a serem descobertas 

em novas pesquisas. Essa é a essência de qualquer trabalho de investigação. Ele 

nunca se encerra em si mesmo, mas se desdobra em novas produções. 

Como questões de problematização, o trabalho terá as seguintes: 

• Um diretor assim que assume uma postura apenas de burocrata-administrativa dá 

conta de lidar com a complexidade do cotidiano da escola pública e suas contradições? 

• Que estratégias são utilizadas pela diretora pesquisada para mobilizar e articular 

as dimensões da gestão democrática, gestão pedagógica, gestão de processos 
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administrativos e gestão de pessoas e equipes? 

• Será que as estratégias que o diretor desenvolve no seu dia a dia corroboram 

para o alcance das metas e mudança dos resultados? 

O objetivo geral do trabalho será compreender o cotidiano de um diretor escolar da 

Rede Estadual de São Paulo, estratégias que otimizam a articulação dos segmentos 

da escola e a complexidade que encerra a rotina desse diretor. 

Como objetivos específicos, destacamos: 

• Identificar as ações concretas que o diretor de escola executa para gerenciar o 

seu pessoal e conscientizá-lo das suas funções. 

• Identificar como o diretor de escola promove ações para garantir a participação 

coletiva no interior da escola 

• Identificar os fatores que impedem o alcance das metas e resultados? 

O universo do trabalho é a Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli, da Di- 

retoria de Ensino de Itapevi, localizada na periferia do Município de Jandira. O sujeito 

é a diretora desta escola 

Para avançar na temática a que se propõe, entende-se ser necessário definir o que 

seja organização escolar e sua gestão, compreendida a escola como uma instituição 

social que se difere das empresas industriais, comerciais e de serviços. Ela tem como 

principal objetivo a educação e a formação de pessoas, cujos resultados são de 

natureza mais qualitativa do que quantitativa (LIBÂNEO, Oliveira e TOSCHI, 2009, 

p.315) 

O referencial teórico será composto por autores que discutem o papel do diretor 

nas escolas brasileiras, PARO (1996), LIBÂNEO (2004), LÜCK (2008), os quais 

destacam a importância do diretor no âmbito da escola como articulador das ações  e 

responsável pela organização dos procedimentos administrativos e pedagógicos, os 

quais sendo devidamente organizados proporcionarão condições da escola 

desenvolver adequadamente o seu papel de educar. 

Conforme LIBÂNEO (2004), o diretor é o dirigente e principal responsável pela 

escola, tem a visão de conjunto, articula e integra os vários setores (setor 

administrativo, setor pedagógico, secretaria, serviços gerais, relacionamento com a 

comunidade, etc, [...] as gestoras e administrativas, predominantemente, todavia, que 

elas têm conotação pedagógica, uma vez que se refere a uma instituição e um projeto 

educativo e existem em função do campo educativo (p.217). 

Cabe ao diretor o papel de administrar a escola, organizando os procedimentos 

administrativos, planejando as questões pedagógicas e juntamente com toda a equipe 

escolar, funcionários e técnicos, criar condições para que tudo se articule e essa 
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integração faça a escola desenvolver suas atividades adequadamente. 

A relação das questões administrativas com as pedagógicas se dá de maneira  tão 

constante que alguns autores associam os procedimentos desempenhados pelos 

diretores no desenvolvimento de suas tarefas, aos moldes gerenciais utilizados nas 

organizações. Por isso, é cada vez mais comum constar na literatura pedagógica os 

termos como qualidade, eficiência, eficácia e produtividade. 

Os quatro modelos específicos da gestão da educação (qualidade, eficiência, 
eficácia e produtividade) são concebidos à luz da natureza de seu principal 
critério de desempenho administrativo, respectivamente, eficiência, eficácia 
efetividade e relevância. É assim que a fase organizacional republicana deu 
origem ao modelo de administração para a eficiência econômica (Sander, 
2007, p.73-74) 

Há, contudo, uma outra resistência à apropriação desses modelos gerenciais em 

virtude do seu tecnicismo e da abordagem voltadas para metas e resultados que estão 

imbricados nas organizações. 

A perspectiva de uma gestão escolar carece de uma investigação mais profunda 

como sugere Adrião e Camargo (2007, p.68), tendo em vista que a expressão “gestão 

escolar insere-se no ‘discurso nacional’, a partir da década de 1990, quando no texto 

constitucional de 1988, utiliza-se da expressão ‘administração escolar’”. 

Os autores advertem que a substituição de um termo por outro pode ser interpretada 

de diferentes maneiras: como uma tentativa de superar um caráter tecnicista, baseado 

na hierarquização e no controle do trabalho através do cientificismo gerencial que a 

palavra “administração” (como sinônimo de direção) expressava ou enquanto uma 

perspectiva sistematizada de incluir uma visão neotaylorista expressam a separação 

a esfera técnica (gestão) e a esfera política (administração). Dessa forma, há que se 

tomar cuidado na utilização da terminologia frente às implicações subentendidas pela 

utilização do termo. 

Nesse sentido, o presente trabalho aproxima-se da primeira ideia, ou seja, na busca 

de sentido de superação para uma visão estritamente hierarquizada e científica do 

processo. 

O trabalho será composto por três capítulos. O primeiro capítulo trata da 

apresentação do objeto de estudo e de uma discussão teórica sob o ponto de vista de 

alguns autores referente ao papel do diretor na nova concepção da educação. 

O segundo capítulo trata da importância do diretor de escola na gestão escolar, das 

competências gerenciais da gestão escolar sob a visão de alguns autores e da 

legislação em vigor. 

O terceiro capítulo aborda as ações do cotidiano do diretor, destacando suas 

estratégias para dinamizar o projeto educativo, tendo como referências as dimensões de 



20 
 

atuação do diretor de escola: gestão pedagógica, gestão de processos administrativos 

e gestão de pessoas e equipes. 

Em seguida seguem as considerações finais. 

As referências e os apêndices complementam este documento. 
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2. PARÂMETROS  POLÍTICOS  E  LEGAIS  DA  ATUAÇÃO  DO  DIRETOR  DE 

ESCOLA 

 
2.1. MAPEANDO AS MODALIDADES DE ESCOLHA DE DIRETOR DE ESCOLA 

 
Com as mudanças introduzidas no sistema oficial do Estado de São Paulo, o 

aumento da população atendida nas escolas, a administração escolar foi se tornando 

um processo cada vez mais complexo, produzindo efeitos significativos no trabalho 

dos líderes escolares. Parafraseando CORTINA (1999), a velha concepção do diretor 

como aquele que tem uma longa experiência de docência parece ser substituída pela 

imagem do administrador coordenador de uma equipe que, conforme a Resolução SE 

56, de 14/10/2016, deve expressar-se por práticas que considerem as relações entre 

a escola e a sociedade em geral, a com unidade local, a sua função social e os 

espaços de atuação, visando a elaboração coletiva e à implementação da Proposta 

Pedagógica da escola, sem perder de vista as diferenças individuais, sociais, culturais, 

com vista a participação dos estudantes, educadores, colegiados e a comunidade na 

vida escolar. 

Por apresentar um caráter institucional, a escola possui toda uma organização a 

qual se caracteriza por um conjunto de funções hierarquizadas, desenvolvidas por 

diferentes pessoas, que por meio de objetivos específicos, almeja a realização de um 

objetivo central. 

Nesse contexto, o diretor de escola, sendo o canal de democratização das relações 

escolares, apresenta-se como o responsável máximo na unidade escolar e, 

respaldado por lei, após ser aprovado em concurso público, no Estado de São Paulo, 

passa a configurar-se no âmbito escolar como o coordenador geral cuja incumbência 

é promover a inovação do processo educativo da instituição onde atua. 

Segundo FERREIRA (2001, p.101), nas últimas décadas, o incremento de 

experiências inovadoras no setor educacional  trouxe  à  tona  novos  elementos  para 

repensar os desafios acerca da política educacional, seu alcance, embates e 

perspectivas, destacando-se as lutas em prol da democratização da educação e da 

escola. Dessas lutas, destaca-se a problematização das formas de provimentos ao 

cargo de dirigente a livre indicação de dirigentes escolares pelos poderes políticos. O 

questionamento às formas usuais de indicação dos dirigentes escolares possibilitou a 

emergência de novas modalidades de escolha, merecendo destaque, nesse processo, 

a defesa da eleição direta para dirigentes escolares como uma contraposição ao 
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caráter autoritário e clientelista em que se inseriam as práticas escolares. 

Estudos realizados na primeira década de 1990, concluíram que as formas e/ou 

propostas de gestão das escolas públicas do sistema educacional em nosso país nos 

anos 1980 compreendiam cinco modalidades de escolhas que eram as seguintes: 1) 

diretor livremente indicado pelos poderes públicos (estados e municípios); 2) diretor 

de carreira; 3) diretor aprovado em concurso público; 4) diretor indicado por listas 

tríplices, e 5) eleição direta para diretor. 

Ainda salienta a autora que a livre indicação dos diretores pelos poderes públicos 

se conjurava como a que mais coadunava e contemplava as formas mais usuais de 

clientelismo. Continua FERREIRA: 

Essa modalidade permitia a transformação da escola naquilo que, numa 
linguagem do cotidiano político pode ser designado como “curral” eleitoral, 
para distinguir-se pela política do favoritismo e a marginalização das 
oposições, em que o papel do diretor, ao prescindir do respaldo da comunidade 
escolar caracterizava-se como instrumentalizador de práticas autoritárias, 
evidenciando a forte ingerência do Estado na gestão. (FERREIRA, 2001) 

 

Em relação ao diretor de carreira, a modalidade menos utilizada era estruturada a 

partir de critérios rígidos e o acesso ao cargo era vinculado a critérios como: tempo de 

serviço, merecimento e/ou distinção, escolarização. Considerando a falta de planos 

de carreira e as políticas educacionais em um curso, essa modalidade, levando em 

conta, o dinamismo da prática educativa, colaborava para a manutenção da ingerência 

e clientelismo no cotidiano escolar, além da exclusão da comunidade escolar, no que 

diz respeito a definição de seu destino. 

No que se refere ao concurso público como modalidade adotada para a nomeação 

de diretor, vários estudiosos e pesquisadores têm se colocado em defesa dela, por se 

imputá-la a objetividade na escolha de méritos intelectuais. 

Para alguns autores, o concurso público constitui uma bandeira e deve ser 

empunhada a efetividade enquanto prática cotidiana, visto que hoje é consagrada 

como forma de ingresso para a carreira docente no setor público. 

Em contraposição, existem defensores da eleição direta, pois, segundo eles, essa 

modalidade apresenta-se como um efetivo canal de democratização das relações, 

visto que se propõe a resgatar a legitimidade do dirigente como coordenador do 

processo pedagógico no âmbito escolar. 

O concurso público para o provimento de diretor de escola passou a ser exigido   a 

partir da promulgação do Decreto 5884/33, que aprovou o código de Educação do 

Estado de São Paulo e reestruturou o sistema de ensino paulista. Porém, tal exigência 
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23 

fosse professor efetivo do Estado, com cinco anos de experiência docente. No recente 

concurso público para o provimento de cargo de diretor escolar que ocorreu em 2006, o 

tempo mínimo exigido foi de oito anos. “A vivência em sala de aula – requisito para direção 

– pode ser um indicador positivo para construção de uma boa relação com os professores. 

O diretor tem de conhecer as dificuldades e possibilidades do trabalho docente” (Revista 

Do Projeto Pedagógico – RPP – Diretor, Udemo, 2017, p.6) 

No Estado de São Paulo, o primeiro concurso de títulos e prova exigindo formação 

no curso de Pedagogia e habilitação em administração escolar ocorreu em 1978, como 

acontece até hoje. 

Nesse sentido, os concursos públicos para o provimento do cargo de diretor escolar 

realizado no Estado de São Paulo, pode constituir um elemento importante para 

identificar as novas habilidades conferidas aos profissionais responsáveis pela direção 

dos estabelecimentos públicos de ensino e podem revelar também as mudanças que 

tais habilidades vão sofrendo ao longo do tempo sob influência de aspectos políticos, 

econômicos, sociais e educacionais. 

Em pesquisa realizada sobre a trajetória do conhecimento em administração da 

educação, Maia (2004, p.20), conclui que, no início dos anos 1990, os autores 

demonstraram efetiva preocupação com o desenvolvimento da gestão democrática e, 

consequentemente, com o estabelecimento de formas também democráticas de 

designação de diretores de escola. Para eles, acrescenta a autora, a eleição de diretores 

escolares constitui uma prática mais favorável ao processo de democratização da 

educação e deve ser acompanhada de outras práticas coletivas no interior da escola. 

A eleição direta após o cumprimento de provas de seleção técnica é realizada em cinco 

Estados e apenas em São Paulo, Bahia e Distrito Federal esse profissional da educação 

é selecionado mediante critérios técnicos. 

Nos instrumentos legais que tratam dos cargos de diretor escolar, verifica-se que eles 

são classificados como vitalícios, comissionários, efetivos. Esses mesmos critérios são 

utilizados nas escolas públicas paulistas, nas quais consta do diretor efetivo e do diretor 

designado. A esse conjunto de normas, soma-se os parâmetros daqueles que ocuparão 

o cargo de diretor de uma unidade escolar. 

Seja qual for a modalidade de escolha, uma vez que foi empossado em seu cargo, 

cabe ao diretor, em termos legais, assumir responsabilidades internas, compromissos 

educacionais, atuar como mediador entre aluno-escola, professor-escola, aluno-professor 

e escola-comunidade externa, o envolvimento de todos no planejamento das propostas 

escolares para que ela cumpra seu papel social. 



24 
 

2.2 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E PARTICIPAÇÃO 
 

Administração escolar, segundo PARO, 2006, jamais é realizada pelas ações de 

um único sujeito, contrariamente ao individualismo, deve ser exercida por meio do 

esforço de um grupo, evitando-se que a predominância do discurso e das ações sejam 

realizadas apenas pelo diretor, já que tradicionalmente além de configurar-se no topo 

da hierarquia, simbolicamente pode ser visto como o representante da lei e da ordem, 

e consequentemente, pode ser visto como responsável pelo controle e supervisão das 

ações desenvolvidas em uma determinada escola. 

Existem normas na administração escolar, para que se estabeleça um padrão, o 

qual devidamente observado garante o acompanhamento e a hierarquia das ações no 

interior de uma unidade escolar. 

A escola é  concebida  como  uma  instituição  prestadora  de  serviços  e  atende 

o elemento humano que paradoxalmente tem o estudante como matéria prima, 

beneficiário dos serviços prestados por ela e participante da sua elaboração. 

Nas demais organizações, o objeto de elaboração constitui a matéria-prima que 

sofrerá um processo de transformação, a fim de tornar produto elaborado e, assim, 

possa ser oferecido ao mercado consumidor como um “bem”. No caso das organizações 

não utilitárias, isto é, que prestam serviços, a matéria-prima assume características 

peculiares, uma vez que se opera sempre sobre elementos humanos. É o caso da 

escola cuja matéria prima, o aluno, assume características específicas e variadas, 

exigindo tratamento especial, adequado às suas condições próprias. (ALONSO apud 

PARO, 2006, p.126). 

Para que uma administração escolar promova a racionalização no interior da 

escola, deve ter como princípio o exame da especificidade do processo de trabalho 

existente na instituição. 

O trabalho da natureza do processo de produção escolar deve começar por 

estabelecer com precisão a própria posição da escola no contexto global da sociedade. 

A administração escolar, a qual tem compromisso com a transformação social 

constantemente reavalia seus objetivos, visando os interesses da classe trabalhadora, 

por meio dos pais e alunos que compõem a comunidade a qual ela serve. A exposição 

clara dos objetivos torna-se condição importante para que a escola caminhe para 

uma racionalidade social. É imprescindível que a administração se preocupe com 

os interesses da comunidade e procure conhecê-los já que constituem indícios para 

se produzir ações que possibilitem a expressão e a participação dos membros da 
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comunidade na escola. 

Uma administração escolar estruturada em bases democráticas, que se apoia na 

participação da comunidade, conseguirá maior adesão dos pais dos alunos, uma vez 

que terão um contato mais próximo com os problemas educacionais de seus filhos 

(PARO, 2006) 

Uma administração se constitui conforme os princípios democráticos da escola. É 

necessário que todos os sujeitos envolvidos no processo escolar estejam conscientes 

da importância de sua participação nas decisões que se referem à organização e 

funcionamento da escola, para que possa assim promover uma racionalidade interna 

e externa. 

A coordenação do esforço de funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico, 

alunos e pais, fundamentada na participação coletiva, é de extrema relevância na 

instalação de uma administração democrática no interior da escola. 

É através dela que são fornecidas as melhores condições para que os diversos 

setores participem efetivamente da tomada de decisões, já estas não se encontram mais 

nas mãos de uma única pessoa, mas nas mãos de grupos ou equipes representativas 

de todos. É necessário, entretanto, que essa representação seja autêntica e estejam 

sempre funcionando adequadamente os mecanismos mais eficientes de expressão 

das ideias e de intercâmbio de informações (PARO, 2006, p.162) 

Veja-se que para se implementar uma administração pautada nos princípios 

democráticos é necessário desconstruir certos valores autoritários já desenvolvidos  e 

incrustados nas pessoas anteriormente a difusão dos ideais que encerram os 

princípios da educação democrática. 

A gestão escolar tradicionalmente caracterizou-se por princípios hierárquicos 

verticalizados e rígidos, os quais como eram localizados por processos e rituais 

disciplinares, garantiam ao técnico-gestor de plantão o cumprimento das normas como 

o da reprova, da prioridade dos comportamentos, do destino de seus colaboradores, 

visto que pautada em um currículo linear e fechado, a escola não precisava comunicar- 

se com os alunos e, muitos menos com seu entorno. Em uma relação assimétrica de 

poder, cabia ao diretor determinar os rumos do cotidiano escolar, decidindo sobre os 

fazeres docentes, funcionários e alunos. 

Mas, na primeira década do século XXI, disseminou-se no sistema educacional do 

Brasil, a avaliação de resultados com fundamento em testes padronizados. Gestores 

educacionais das diferentes regiões do país e níveis de ensino veem-se em lógica de 

ações nas quais acréscimos nos resultados de aprendizagem dos alunos constituem 
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referentes para a regulação institucional ou controle. (BARROSO, 2005). O atendimento 

pelos diferentes governos à demanda pela descentralização da educação e, maior 

autonomia decisória a escola – quanto a recursos financeiros, modos de elaboração de 

propostas pedagógicas – vem acompanhado de proposições para os gestores escolares 

relacionadas ao cumprimento de metas e, também, a novas formas de atuação 

profissional. 

Nesse contexto, define-se o conceito de gestão associada a ideia de participação de 

pessoas, posto que o êxito da organização escolar depende da ação condizente de seus 

componentes pelo trabalho associado, mediante a reciprocidade que criaria um “todo” 

orientado para uma vontade coletiva. 

Desse modo, percebe-se que com a mudança de paradigma, a administração escolar 

ganhou maior relevância, destacando-se como o eixo central para a eficácia dos serviços 

prestados nas instituições escolares e, por conseguinte, para a melhoria da qualidade do 

ensino. 

Porém, na visão crítica de autores como BALL (2001), a gestão exerce papel 

importantíssimo na reorganização das relações existentes na escola, já que nesse 

regime, as responsabilidades de gestão são delegadas e, as iniciativas, assim como as 

resoluções de problemas são bastante relevantes, uma vez que, ao mesmo tempo que 

são colocados em prática, novas formas de vigilância e monitoramento como sistema de 

avaliação e comparação de resultados. 

Nesse contexto, grande destaque é dado a figura do diretor escolar que conforme 

BALL (2006), constitui a principal “carreira” na qual se incorpora o novo gerencialismo, que 

por sua vez, é fundamental para a transformação dos regimes organizacionais das 

escolas. Seu trabalho requer, entre outros aspectos, a criação de uma cultura na qual 

professores e demais membros da equipe escolar se sintam responsabilizados, e 

simultaneamente se envolvam. 

Pautado nos princípios da ciência gerencial moderna, MOTTA (1996), defende a ideia 

de que a dimensão participativa na gerência vem ganhando relevo em virtude não apenas 

da busca de formas mais democráticas, mas também da tentativa de aumentar a eficácia 

da gestão no conflito num mundo organizado cada vez mais complexo. 

Partindo da premissa de que o conflito é inerente e inevitável na organização e pode 

contribuir positivamente para o progresso organizacional, o referido autor defende que as 

formas participativas de gerência sejam introduzidas como forma de utilização positiva do 

conflito e de encaminhamento para a sua solução. 
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2.3. ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E A GESTÃO DE PESSOAS 
 

A descentralização da gestão administrativa, por sua vez, promove uma maior 
autonomia pedagógica, administrativa e financeira de recursos materiais e 
humanos, por meio dos conselhos, colegiados, assembleias de pais e alunos. 
Mudam-se os rumos da administração escolar, e com isso o aspecto 
pedagógico das funções do diretor e do supervisor emerge. Deixam de existir 
os motivos pelos quais esses profissionais ficam confinados aos gabinetes, 
sem tempo para conhecer o que acontece nas salas de aula e 
delas participar. (MANTOAN, 2001, p.116). 

 

A partir desses pressupostos, entende-se que a gestão de pessoas constitui o 

cerne do trabalho do diretor escolar, visto que a educação é processo humano de 

relacionamento interpessoal e caracterizada pela atuação de pessoas, sendo assim 

pode-se dizer que a diferença na educação está relacionada as ações que desenvolvem, 

pelas atitudes que assumem, pelo uso que fazem dos recursos disponíveis, pelo 

esforço dedicado a produção e alcance de novos recursos e estratégias que procuram 

aplicar na resolução e no enfrentamento de desafios e promoção do desenvolvimento. 

Desse modo, a força de trabalho da escola, visando a promoção de educação de 

qualidade deve centralizar-se na competência das pessoas responsáveis pelo fazer 

pedagógico. Pois, a promoção de qualidade em uma determinada instituição como diz 

Luck: 

 
[...] não são o seu prédio, seus bens materiais e equipamentos, sua 
tecnologia, seus planos de ação em si que garantem a qualidade de ensino. 
Estes elementos são subsídios e instrumentos de apoio que, não sendo 
movidos e empregados adequadamente por pessoas, pouco contribuem para 
a efetividade da educação, por melhores que sejam. As pessoas, com sua 
competência, comprometimento e capacidade de ação coletiva organizada, 
constituem-se na alma da escola e a base da sua qualidade educacional. 
(Luck, 2009, p.82) 

 

Essa orientação se constitui numa mudança de paradigma, consoante a qual se 

reconhece que os problemas em geral são globais e complexos, principalmente os 

que se referem a educação e, por conseguinte, demandam uma visão abrangente e 

articuladora de todos os seus segmentos e ações realizáveis pela perspectiva humana 

do trabalho educacional. 

Nesse contexto, o diretor de escola tem um papel significativo na gestão da 

organização do  trabalho  escolar.  A participação,  o  diálogo,  a  discussão  coletiva 

e a autonomia são práticas indispensáveis da gestão democrática, que exige 

responsabilidade, visto que sendo um líder cooperativo, não cabe a ele unicamente o 

sucesso da escola. 
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As mudanças também impuseram a necessidade de repensar novas formas de 

gestão de pessoas. DUTRA (2008), por exemplo, trata do modo como as organizações 

devem conduzir a gestão de pessoas para promover as transformações que requerem 

uma escola comprometida com o ensino de qualidade e a formação cidadã. 

O Diretor de Escola, no exercício de suas funções, necessita destituir-se de velhas 

práticas, posto que como coordenador geral deve atuar nas seguintes dimensões: 

Gestão Pedagógica, Gestão Participativa, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de 

Recursos Físicos e Financeiros, Gestão de Resultados Educacionais de Ensino e   de 

Aprendizagem, Gestão de Pessoas e Equipes. Do diretor de escola requer uma 

postura, uma assertividade na condução da escola, objetivando sempre superar as 

metas na busca da qualidade do ensino. 

O modelo tradicional baseado no controle de pessoas passa a ser substituído por um 

modelo moderno o qual foca o desenvolvimento de pessoas. Nas organizações cria-se 

uma expectativa em que a pessoa contribui de forma efetiva para o desenvolvimento 

da organização, criando condições objetivas para o desenvolvimento das pessoas. 

Ocorre assim uma alteração do perfil das pessoas e amplia-se a necessidade de 

uma cultura organizacional que estimule e apoie a iniciativa das pessoas, a criatividade 

e a busca autônoma de resultados para a escola. DUTRA (2008) afirma que o nível 

de contribuição da pessoa para o contexto onde se insere está relacionado ao nível 

de complexidade da demanda, quanto maior a complexidade da demanda maior é o 

nível da contribuição. Neste contexto, as lideranças organizacionais desempenham 

um papel importante na criação das condições concretas para o desenvolvimento das 

pessoas. Cabe a elas estimular e oferecer suporte para que os membros da equipe 

sejam desafiados a lidarem com situações cada vez mais exigentes. O mundo em 

todos os setores requer pessoas mais autônomas, proativas, que se desenvolvam. 

Não mais uma gestão baseada no controle, mas sim, no desenvolvimento da pessoa. 
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3. A PRÁTICA ADMINISTRATIVA DA DIRETORA DA ESCOLA: A  REALIDADE 

DO COTIDIANO ESCOLAR 

3.1. CARACTERIZAÇÃO E PRINCÍPIOS DE SUSTENTAÇÃO DA ESCOLA 

ESTADUAL PADRE GIUSEPPE ÂNGELO BERTOLLI 

A E.E. Padre Giuseppe Ângelo Bertolli pautada nos princípios legais e disposições 

normativas dos Conselhos Federal e Estadual de Educação, através do Regimento 

Escolar, fundamenta seu objetivo geral na prestação de serviços educacionais na 

filosofia sócio construtivista integrando e relacionando conteúdos de forma a 

desenvolver as habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento 

integral e inserção cidadã de seus alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o processo educacional atende as 

diretrizes Nacional e Estadual da Educação, focado nos princípios da liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana a que tem por fim: 

• A condenação de qualquer tratamento desigual por motivos de convicção 

filosófica, política ou religiosa, bem como de qualquer preconceito de classe ou 

raça; 

• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

• Gestão Democrática; 

• Vínculo entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais; 

• Respeito às desigualdades e a diversidade cultural. 

A Escola Estadual “Padre Giuseppe Ângelo Bertolli” - com quase vinte anos de 

fundação - está situada na Rua Imirim, nº 267, Jardim Nossa Senhora de Fátima, na 

periferia de Jandira, São Paulo, pertencente à Diretoria de Ensino de Itapevi, foi criada 

em 1997, Decreto nº. 39.696 D.O.E. 16/12/94 e Instalação da U.E. conforme Res. SE 

115/97 de 20/08/97 D.O.E. 21/08/97, atendendo os cursos do Ensino Fundamental – 

Ciclo II, Ensino Médio Regular – Diurno e Noturno e Ensino Médio – EJA - Educação 

de Jovens e Adultos. 

A instituição escolar aqui apresentada localiza-se num bairro de alta vulnerabilidade 

social, possui um contingente de pessoas bastante numeroso, incluindo número de 

alunos, o quadro de funcionários e professores e atende a dois segmentos de ensino, 

os quais constitui uma comunidade pouco participativa, sobretudo no que diz respeito 

a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, visto que se trata de um bairro 

dormitório, onde a maioria dos pais saem para trabalhar em bairros distantes e 
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dificilmente têm  tempo para acompanhar a trajetória escolar de seus filhos. Mas,  no 

que diz respeito a participação da comunidade estudantil é efetivamente satisfatória, 

colabora em todas as ações em prol da melhoria da escola. 

No bairro não existe biblioteca, cinema, teatro nem qualquer espaço que ofereça 

atividades culturais, desportivas e lazer. A maioria de seus moradores tem a escola 

como fonte de “lazer e conhecimento”. Esta instituição abre às sete horas e fecha às 

vinte e três horas e em virtude do horário do trabalho dos pais, não há restrição de 

horário para o atendimento à comunidade. As relações existentes entre a escola e a 

comunidade se fazem através do respeito mútuo, atendendo em todos os períodos   a 

comunidade escolar. Essas relações se desenvolvem através de reuniões e atividades 

(projetos), nas quais participam alunos, pais e professores. A participação da 

comunidade em relação ao Conselho de Escola, APM e Proposta Pedagógica, é 

pouco expressiva, mas isso vem mudando gradativamente, pois há um grupo de pais 

colaboradores. Contudo a escola promove a conscientização da importância dos pais 

na vida escolar de seus filhos e da escola. 

Aos finais de semana, a escola permanece aberta das 09h00 às 17h00, através do 

Programa Escola da Família, lançado em agosto de 2003 pela Secretaria Estadual de 

Educação, cujo objetivo é desenvolver uma cultura de paz nas escolas. Conta-se com 

o apoio de Voluntários, Educadores Universitários, os quais são beneficiários de bolsa 

de estudo oferecidas por Universidades, e Vice-Diretor de Escola designado para este 

Programa, cuja carga horária de 40 horas é distribuída aos finais de semana com oito 

horas diárias e as demais horas, ao longo da semana com atividades de mediação de 

conflitos e participação com os demais docentes na articulação das ações pela cultura 

de paz e diminuição de conflitos existentes. As atividades aos finais de semana 

desenvolvidas são de esporte, pintura em tecido, recreação e artesanato. Esse 

programa favorece a relação escola / comunidade. 

A demanda escolar requer a organização da escola em três períodos, com quinze 

salas em funcionamento em cada período, conforme os quadros anexos: 

 

PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO 

MANHÃ TARDE NOTURNO 

07h00 às 12h20 13h00 às 18h20 19h00 às 23h00 

 
 

Quadro de Ocupação 

MANHÃ TARDE NOTURNO 

15 15 15 
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Sendo as seguintes séries/anos e número de alunos por turno de funcionamento 

em 2016: 

ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO II 

 QUANTIDADE DE TURMAS QUANTIDADE DE ALUNOS 

6º ANO 07 244 

7º ANO 05 190 

8º ANO 06 213 

9º ANO 07 260 

TOTAL 25 907 

 
 

ENSINO MÉDIO 

 QUANTIDADE DE TURMAS QUANTIDADE DE ALUNOS 

1ª SÉRIE 07 295 

2ª SÉRIE 05 220 

3ª SÉRIE 06 237 

TOTAL 18 752 

 
 

ENSINO MÉDIO – EJA 

 QUANTIDADE DETURMAS QUANTIDADE DE ALUNOS 

 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 

1º TERMO - - - - 

2º TERMO 01 01 42 41 

3º TERMO 01 01 45 45 

TOTAL 02 02 87 86 

Em 2016, a escola demonstra com o seguinte resultado em termos de dados do 

fluxo escolar (matrículas, promoção, retenção, evasão e transferência de alunos): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O espaço físico da escola é dividido em quinze salas de aula, em três pavimentos, 

sendo: piso superior com setes salas de aula; térreo, com seis salas de aula, e subsolo 

com duas salas de aulas, pátio, sala de leitura e cantina escolar. Os banheiros 

funcionam apenas nos pisos superior e térreo. Há refeitório, quadra coberta, uma sala 

de professores, secretaria, sala de coordenação, sala de vice direção, sala de direção, 

banheiros administrativos, almoxarifados. 

Na planta original da escola identifica-se uma Sala de Leitura, Sala de Vídeo  e

ALUNOS 
ENSINO  

FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO 

REGULAR 

ENSINO MÉDIO 

EJA 
TOTAL 

MATRÍCULADOS 907 752 87 1.746 

PROMOVIDOS 774 579 72 1.425 

RETIDOS 52 46 10 108 

ABANDONO 12 47 04 63 

TRANSFERIDOS 58 60 01 119 

REMANEJADOS 08 20 - 28 

FALECIDOS 03 - - 03 
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Laboratório próxima a área administrativa, porém com o aumento do contingente de 

alunos e atendimento à demanda do bairro, esses espaços se transformaram em sala 

de aula e esses espaços não mais existem. 

A equipe gestora é constituída por um diretor de escola, três Vice-Diretores (diurno 

e noturno e do Programa Escola da Família), dois Professores Coordenadores 

Pedagógicos (Ensino Fundamental e Médio). 

Diretor: Graduada em Letras e Pedagogia, Pós-Graduada na área de Gestão 

Educacional, Mestranda em Gestão Educacional - Diretora de Escola efetiva na Rede 

Estadual. Há vinte e cinco anos na rede e há quinze anos nesta unidade escolar como 

diretora. 

Vice-Diretor: Graduada em Letras e Pedagogia, Pós-Graduada na área de Gestão 

Educacional - PEB I efetiva na Rede Estadual. Há trinta anos na Rede Estadual e 

quinze nesta unidade escolar 

Vice-Diretor: Graduada em Letras e Pedagogia, Pós-Graduada na área de 

Linguagens PEB II Efetivo na Rede Estadual há vinte e cinco anos. 

Vice-Diretor do Programa Escola da Família: Graduada em Letras e História - 

Ocupante de Função Atividade – PEB II na Rede Estadual há dez anos. 

Professor Coordenador do Ensino Fundamental: Graduado em História, Pós- 

Graduado em Gestão Escolar, PEB II Efetivo na Rede Estadual há vinte anos. 

Professor Coordenador do Ensino Médio: Graduada em Letras, Mestre em Literatura 

- PEB II efetivo na Rede Estadual há vinte e sete anos. 

A equipe gestora em consonância às recomendações da Secretaria Estadual da 

Educação procura gerir a escola a partir dos princípios da gestão democrática e 

participativa. A forma de relacionamento se dá através de respeito mútuo, procurando 

ouvir as opiniões, as necessidades da escola, visto que isso colabora na identificação das 

fragilidades e possibilidades da instituição escolar, o que de certo modo constitui- se fator 

relevante para que a comunidade possa se engajar nas atividades escolares com vista a 

melhoria da qualidade do ensino. Todos em sua função têm suas atribuições e deveres, mas 

alguns funcionários, incluindo também professores não cumprem seus deveres. Por isso 

a escola deixa de cumprir sua função educadora. 

No que se refere ao Quadro de Apoio Escolar – QAE, a escola possui a seguinte 

estrutura: 

Gerente de Organização Escolar (função de Secretário de Escola), oito Agentes de 

Organização Escolar Efetivos - AOE, dois Agentes de Serviço Escolar Efetivo – ASE, 

sendo ambos readaptados, ou seja, exercem outra função de provimentos do cargo, 
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auxiliando no fluxo escolar de alunos; quatro funcionários da Limpeza contratados 

por Empresa Terceirizada; três funcionários da Merenda contratados por Empresa 

Terceirizada; cinco funcionários terceirizados que exercem a função de Cuidadores 

aos alunos com necessidades especiais do Ensino Fundamental, como mostra o 

quadro abaixo: 

 
Quadro de 

Apoio Escolar 

(QAE) - Efeti- 

vos 

Quadro de 

Serviços Esco- 

lares - Efetivos 

Terceirização 

Merenda 

Escolar 

Terceirização 

Limpeza 

Escolar 

 
Terceirização 

Cuidadores 

08 02 Readaptadas 03 04 05 

O módulo de quadro de funcionários – QAE - da Unidade Escolar em 2016 

encontra-se incompleto. Em 2016, há um déficit de sete funcionários do Quadro de 

Apoio Escolar – QAE. Não há previsão para concursos e contratações. Assim, os 

professores de vida escolar como arquivamento e guarda de documentos escolares, 

expedições de processos, protocolo e documentos gerais embora sejam prioritários, 

se tornam secundários, já que a redução do quadro de funcionários colabora para a 

sobrecarga de trabalho, como para o desvio de funções daqueles que são 

compromissados com seu trabalho e a escola. Pois, entre este pequeno número de 

funcionários existem alguns que faltam mensalmente de cinco a seus dias, sem 

demonstrar qualquer compromisso com a escola. Isso também contribui para que 

ocorra desvios de função da equipe gestora, diretores, vices diretores e professores 

coordenadores que têm que atender as demandas do cotidiano escolar. 

Quanto ao Quadro de Magistério – QM – em 2016, a escola conta com cinquenta 

professores efetivos da unidade escolar e sete de outras unidades escolares. Contamos 

com quinze professores admitidos através da Lei 500/74 – Categoria F e dezesseis 

contratados nos termos da Lei Complementar 1093/2009. – Categoria O. 

Professores de Educação Básica Efetivos: 50 (cinquenta) professores efetivos da 

Unidade Escolar e 07 (sete) de outras Unidades Escolares 

Professores de Educação Básica Ocupantes de Função Atividade: 

- Categoria F (Docente Estável Admitido através da Lei 500/74 – Função Natureza 

Permanente): 15 

- Categoria O (Docente contratado nos termos da Lei Complementar 1.093/2009): 

16 
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Nessa mesma situação ocorre com o quadro de professores, no qual existem 

aqueles assumindo papéis protagonistas procuram desempenhar muito bem suas 

funções, são assíduos e demonstram compromisso com o trabalho e com seus alunos. 

Procuram, portanto, desenvolver um trabalho de qualidade. Porém, coexistem nesse 

mesmo quadro, um grupo que, mensalmente falta ao trabalho três a quatro dias sem 

justificativas legais, demonstrando total descompromisso com a aprendizagem dos 

alunos. Em virtude disso, constantemente, de quatro a cinco turmas de alunos ficam 

vagando no interior da escola, pois não há professores substitutos, já se trata de 

crianças que não devem ser dispensadas no horário de aula, todos ficam correndo no 

pátio da escola até o término do período. Nessas ocasiões, toda a equipe gestora se 

mobiliza a fim de garantir aos alunos, pelos, a integridade física, pois nessas ocasiões 

faltaram concomitantemente os três inspetores da escola. Há, como já apresentado, 

apenas um inspetor por período para acompanhar em médio quinhentos alunos. 

A atualização pedagógica tem acontecido através de orientações técnicas, reuniões, 

debates, troca de experiências, avaliação e reavaliação das atividades propostas, 

utilizando as Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) e outros momentos 

destinados a tal fim. O corpo docente, juntamente com a direção, coordenação e 

participação de alunos, elabora atividades desportivas e culturais, como eventos, feira 

cultural, show de talentos, projetos interdisciplinares, teatro, dança, para promover o 

protagonismo juvenil e tornar a escola mais atrativa. 

Uma grande parte da clientela provém de lares com estruturas diversas, o que 

tende a acarretar dificuldades na vida escolar, pois muitas mães são provedoras   dos 

lares, saem de madrugada para o trabalho e retorna apenas ao anoitecer. 

Consequentemente, alguns alunos não têm o devido acompanhamento familiar nas 

atividades escolares, com isso, a frequência e o interesse pelos estudos fica a critério 

da criança e do adolescente; o que de certa forma, colabora para a inassiduidade e/ 

ou evasão do aluno. Quanto ao nível de instrução de seus familiares, percebe-se uma 

deficiência na qualificação profissional, o que dificulta a entrada no mercado de 

trabalho formal. 

Apesar disso, muitos pais se esforçam e procuram participar das atividades que a 

escola oferece. Quanto aos alunos, em geral, são participativos. 

A escola possui Regimento Escolar, conforme Parecer CEE 67/1998, o qual é 

elaborado conforme orientação da Secretaria de Estado da Educação e Diretoria de 

Ensino, alterada quando necessária. É discutido e aprovado com a participação de 

todos os segmentos que fazem parte da escola: Conselho de Escola, equipe gestora, 

professores, pais, alunos e funcionários. 
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Os professores também participam de cursos para capacitação profissional, fora de 

seu horário de trabalho, promovidos pela Secretaria Estadual da Educação, 

ministrados pela Escola de Formação (EFAP). 

A Diretoria de Ensino de Itapevi, juntamente com o Núcleo Pedagógico oferece 

capacitações aos Professores Coordenadores para que estes sejam os multiplicadores 

nas escolas quanto à orientação, capacitação e motivação aos professores para o uso 

do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, Matrizes de Referência, Cadernos do 

Professor e do Aluno no que se refere às situações de aprendizagens propostas, a 

compreensão das habilidades e competências a serem adquiridas e as sequências 

didáticas a serem desenvolvidas em cada disciplina e área do conhecimento. 

A Diretoria de Ensino, através do Núcleo Pedagógico, subsidia esse trabalho no 

sentido de garantir a qualidade e mudança de resultados na escola. Mas este trabalho 

está na incumbência mais direta da equipe gestora da escola. 

Na escola, o trabalho que se busca com os professores é contínuo e planejado desde 

o início do ano letivo, através do Planejamento Escolar, quando a equipe gestora num 

trabalho coletivo busca analisar as potencialidades e fragilidades da escola, traçando 

metas e buscando soluções através de ações, com vista a mudança e melhoria da 

escola no transcorrer do ano letivo. Esse trabalho é contínuo e revisitado nas reuniões 

semanais ou quando necessário pela equipe gestora e docente. Há acompanhamento 

do trabalho do professor em sala de aula pelos professores coordenadores que 

dedicam quarenta por cento de sua carga horária semanal – 40 horas – para este 

acompanhamento. A intenção desse acompanhamento não é de fiscalizar e apontar 

erros, mas sim de acompanhar, orientar, apontar diretrizes e capacitação no intuito de 

transformar e garantir uma aula de qualidade. 

O acompanhamento dos trabalhos pedagógicos tem a supervisão da Direção, Vice 

Direção e Coordenação; através de encontros para discussões de problemas, trocas 

de experiências e aperfeiçoamento da ação didática e prática de ensino. Para 

realização dessa tarefa, é necessário o empenho coletivo, a continuidade das ações, 

e a democratização do processo de tomada de decisões. 

Os pais são pessoas fundamentais no acompanhamento escolar de seus filhos e 

no da escola, em todos os aspectos. A equipe gestora tenta manter um diálogo direto 

com os pais sempre que necessário, através de convocações, quando necessário. 

Geralmente, quando ocorrem problemas com o aluno de conduta ou frequência 

irregular. Após o término de cada bimestre, os pais são convocados para participarem 

de reuniões com os professores para tomarem ciência do desempenho, frequência e 

conduta do aluno. Quando não comparecem em horários de reuniões, são convocados 
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novamente para comparecerem no horário que podem ou quanto antes para conversar 

com direção, coordenação e professores. A maioria comparece. Essas convocações 

demonstram uma gestão participativa e um estreitamento da relação da escola com a 

comunidade escolar, no sentido de dirimir os problemas existentes e acompanhamento 

pedagógico. As crianças e adolescentes quando assistidos e orientados tendem à 

mudança de comportamento. 

Há uma sistemática de levantamento de dados e informações para o  diagnóstico 

da escola. Durante os Planejamentos Escolares, a equipe escolar reúne-se e analisa 

os dados da escola, levantando as potencialidades e fragilidades para o levantamento 

de ações e metas para a superação dos problemas e melhoria da qualidade do ensino 

e da escola como um todo. As avaliações externas e internas e seus resultados são 

divulgados à comunidade escolar e alunos para acompanhamento e levantamento de 

ações para a melhoria. 

Há um Plano da Escola, registrado na Proposta Pedagógica da Escola, que deve 

ser reelaborado quadrienalmente e atualizado anualmente. É feito com toda a equipe 

escolar. Nesse documento são registradas as atribuições de todos da equipe escolar, 

há definições de objetivos e metas para o ano letivo pedagógico-didáticas. Os Planos  

de Ensino são elaborados com base no Currículo Oficial do Estado de São Paulo. São 

elaborados no início do ano letivo e adaptado de acordo com a necessidade e 

realidade da escola. O Plano da Escola ou Projeto Pedagógico, elaborado pelo 

coletivo da escola de acordo com suas necessidades e realidades para cumprimento 

das metas, melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, é utilizado para a 

elaboração dos Planos de Ensino, os quais são elaborados conforme princípios do 

Currículo Oficial de São Paulo e pelo Plano da Escola. 

A escola enquanto instituição pública necessita desenvolver suas atividades 

pedagógico-administrativas de forma eficaz e em tempo hábil, porém em virtude da 

falta de comprometimento de alguns funcionários e professores na execução de suas 

ações no que se refere a essas dimensões vem sendo desenvolvidas de modo gradual 

e satisfatória, porque na unidade escolar pesquisada há uma dinâmica organizacional 

para que isso não se transforme em um problema. 

As atividades devem ser realizadas em prol  do  bom  andamento  da  escola. Mas 

muitos casos, ficam sobrecarregados alguns funcionários ou gestores para o 

cumprimento de todas as demandas.
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3.2. PROPOSTA PEDAGÓGICA: INSTRUMENTO DELINEADOR DAS AÇÕES DO 

DIRETOR ESCOLAR 
 

À primeira vista, o que mais chama a atenção nas atribuições do diretor de escola 

são as dimensões administrativas. Promover, liderar, articular, utilizar, coordenar, 

buscar gerenciar processos de inovação de mudança e transformação e uma infinidade 

de outras tarefas chamadas, muitas vezes impropriamente, de burocráticas. Como 

quer CARBONELL, 2002, p.87, pensar dessa maneira é desconsiderar a importância 

das mudanças legais e normativas no reconhecimento dos avanços na proteção de 

direitos, no combate de abusos ou fomentação de maior equidade. 

A qualificação pejorativa sobre as ações do diretor no cotidiano da instituição de 

ensino parece estar relacionada a heroicização da figura do diretor no contexto da 

gestão democrática e, principalmente pela crença de que para melhorar a qualidade do 

ensino pela melhoria da gestão escolar é necessário que esse profissional desenvolva 

competências que lhe permitam assumir de forma efetiva o acervo de 

responsabilidades inerentes à sua função. Como argumenta LÜCK: 

(...) os sistemas e redes de ensino, considerando o que está posto na literatura 
internacional e nacional sobre a qualidade da gestão escolar, investem em 
estratégias que possam contribuir para apoiar as comunidades escolares  na 
escolha de melhores candidatos, como também para apoiar os diretores 
escolares na preparação para sua atuação gestora. Dessa forma tem se 
definido padrões de qualidade de ensino, da escola e da gestão escolar. 
(p.10, 2009) 

 

Vê-se, portanto, que o delineamento e a normatização das funções do diretor de 

escola nas instituições públicas não ocorrem por acaso, o ativismo que encerra os 

discursos no âmbito educacional, certamente, fomenta as secretarias da educação   a 

criarem normas, delimitar e/ou ampliar as incumbências do diretor de escola, e 

submetê-las a parâmetros legais, como se a lei por si só transformasse as atitudes e 

dotasse esse profissional das habilidades que lhe é imposta. 

Contudo, tanto os críticos quanto os legisladores, ao comentarem ou estabelecerem 

diretrizes para as funções do diretor escolar, parecem desconhecer a problemática 

vivenciada no interior da escola. O diretor simplesmente deverá ter habilidades para 

realizar o rol de ações que lhe atribuíram, não importa como. 

Por isso, é importante analisar as estratégias utilizadas pelo diretor escolar, com 

vista a promoção e articulação das dimensões dos diversos segmentos da escola, 

constitui uma ótima  oportunidade  para conhecer seu modo de atuar, assim como 
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conhecer os limites e possibilidades que encerram a atuação desse profissional no 

cotidiano escolar. Assim, a Proposta Pedagógica da Escola tem por objetivo descrever a 

rotina da diretora da escola. Pois, como se trata de um instrumento essencial para os 

rumos da escola é pertinente apresentá-la em anexo e, posteriormente, apresentar o 

modo de atuar da diretora, conforme as dimensões previstas na Resolução SE 

56/2016. 
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3.3. AÇÕES  PAUTADAS   NOS  PRINCÍPIOS  DA  GESTÃO  DEMOCRÁTICA   E 

PARTICIPATIVA 
 
 

Liderar a criação de rede de comunicação interna e externa de interação e 
colaboração para o fortalecimento do clima escolar e das ações educacionais 
(Resolução SE 56/2016 de 14/10/2016) 

 

Considerando que um dos princípios da gestão democrática é garantir a circulação 

de informação com fluidez, rapidez e transparência, de modo a permitir que toda a 

comunidade conheça previamente todos os eventos da escola, a equipe gestora da 

EE Padre Giuseppe Ângelo Bertolli, por meio de sua representante legal, professores, 

funcionários, alunos e pais decidiram criar murais no interior dessa unidade escolar, 

nos quais constam as principais informações relacionadas as atividades escolares, 

como: data dos eventos festivos e culturais; prestações de contas sobre despesas 

realizadas, datas de reunião; agenda escolar do ano letivo; editais; projetos e programas 

desenvolvidos pela escola; assim como divulgação da proposta pedagógica e do plano 

gestão; gráficos e resultados referentes ao desempenho dos alunos nas avaliações 

internas e externas; reuniões da APM e do Grêmio Estudantil. 

Conforme ainda a Resolução 56/2016, de 14/10/2016, compete ao diretor organizar, 

articular e consolidar o funcionamento dos órgãos colegiados das instituições 

escolares. Partindo da ideia de que a participação efetiva pressupõe não apenas a 

presença física nos espaços e atividades, mas especialmente a manifestação de 

opiniões, o compartilhamento de responsabilidades e a participação efetiva nos 

processos de tomada de decisões por toda a comunidade escolar. A diretora da escola 

em questão tem garantido um ambiente propício à reflexão, respeito às decisões 

tomadas, garantindo que o Conselho de Escola seja formado por todos os 

representantes da comunidade escolar bem como a paridade na sua composição e 

espaços para a realização de reuniões nas quais os membros dos colegiados têm 

todas as informações necessárias sobre a escola, assim como passam a conhecer as 

legislações específicas, para melhor qualificarem os processos de tomadas de 

decisões. 

Na dimensão da gestão democrática e participativa, segundo a Resolução SE 

56/2016, o diretor deverá ter conhecimento das representações sociais sobre a 

diversidade, gênero e etnia. Isso, requer que a escola desenvolva ações para fomentar 

o respeito às diferenças individuais e à promoção da diversidade e, por conseguinte, 

promova o desenvolvimento pleno da pessoa humana. 
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Entendendo que a promoção do respeito à dignidade da pessoa humana é condição 

necessária para que a escola crie um ambiente onde todos os alunos (indígenas, 

negros, brancos, pessoas com limitações físicas, pobres, ricos, mulheres, homens, 

homoafetivos e heteroafetivos) recebam a atenção na sala de aula, a equipe gestora 

juntamente com toda a comunidade decidiu propiciar momentos de reflexão coletiva 

sobre questões conflituosas como preconceito, violência, diversidade cultural e 

religiosa, bullying, droga etc. Desse modo, esta instituição procura edificar o processo 

de socialização e de convivência em comunidade e fortalecer a compreensão de 

conceito de cidadania, com vista a redução dos conflitos no interior da escola. Para 

isto, é disponibilizado à comunidade atividades como: palestras, debates e reuniões. 

“Estabelecer parceria dentro e fora da comunidade escolar, com base em  valores e 

responsabilidades compartilhadas para apoiar as ações da escola”. (Resolução 

56/2016). Aqui está explícito que o estabelecimento de ações colaborativas com outras 

instituições é uma alternativa para envolver mais pessoas no propósito de oferecer uma 

formação de qualidade aos alunos. Pois, com exceção da Ronda Escolar e Conselho 

Tutelar, infelizmente, a Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli ainda não 

conseguiu outros parceiros. A maioria das instituições que oferecem seus serviços 

visam lucro, vendendo algum produto para os alunos e pais. 
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3.4. GESTÃO PEDAGÓGICA: AÇÕES REALIZADAS SOB AS ORIENTAÇÕES DA 

DIRETORA DA ESCOLA 
 

 
Neste tópico objetiva-se mencionar as ações orientadas pela diretora da escola em 

estudo, identificando suas estratégias para alcançar resultados satisfatórios seguindo 

as diretrizes da Resolução SE 56/2016 e a Proposta Pedagógica da própria escola. 

A gestão escolar constitui-se em uma estratégia de intervenção organizadora 
e mobilizadora, de caráter abrangente e orientada para promover mudanças 
e desenvolvimento dos processos educacionais de modo que se torne cada 
vez mais potentes na formação e aprendizagem dos alunos. Como tal, ela 
envolve áreas e dimensões que em conjunto, tornam possível a   realização 
desses objetivos. (LUCK, p25. 2009) 
 

Observando a inter-relação entre as dimensões de organização e implementação 

da gestão escolar, exige que o diretor perceba que todas elas também são 

interdependentes, e que sua aplicação deve ser entendida como um processo dinâmico 

e interativo. Por isso, sua aplicação de forma isolada pode representar o 

empobrecimento das ações de gestão escolar. 

Assim, as ações no interior da escola, pautadas na gestão pedagógica, exige que 

a equipe diretiva avalie o trabalho pedagógico realizado na escola, com vista a 

atualização e enriquecimento do seu currículo, pela adoção de medidas pedagógicas 

que levem em conta os resultados de avaliação dos alunos e a atuação dos docentes 

articuladas à Proposta Pedagógica e com as necessidades de melhoria do rendimento 

escolar. 

Com o objetivo de transformar a Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli 

como espaço da convivência da cidadania e oferecer a comunidade estudantil um 

ensino de qualidade, a diretora da Escola em estudo seguindo as determinações da 

SEE, em todo o início do ano letivo, com a colaboração da sua equipe: vice-diretores, 

professores coordenadores pedagógicos, professores e funcionários convida alunos e 

pais para elaborarem o planejamento das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas 

no decorrer do ano letivo. 

Desse modo, nos dias 29 e 30/01/2016, com a finalidade proporcionar a interação 

entre professores e a elaboração do planejamento pautado na interdisciplinaridade 

entre as áreas, foi realizada uma reunião na qual participaram 60 (sessenta) 

professores no período da manhã, da tarde e noturno. Anteriormente, a elaboração do 

plano de ensino e teve a seguinte estrutura: 

  



42 
 

 

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO - PEDAGÓGICA 

Ano Letivo - 2016 

QUANDO? 

Três dias de reunião de Planejamento no Início do 

Ano Letivo e dois dias de Replanejamento no final 

do 1º Semestre de 2016 

QUEM? 

- Equipe Gestora (diretora, Vices-diretores, 

Professores Coordenadores) 

- Equipe Docente 

- Equipe de Funcionários 

Equipe da Diretoria (Supervisor e Professor 

Coordenador do Núcleo Pedagógico) 

O QUÊ? 

- Levantamento das fragilidades e potencialidades 

do ano letivo anterior; 

- Análise dos índices de Avaliações Externas; 

- Análise dos Resultados da Escola do ano letivo 

anterior; 

- Tomadas de Decisões; 

- Planos de Ação; 

- Planos de Aulas; 

- Propostas de Soluções; 

- Educação Inclusiva. 

COMO? 

- Dinâmica de Grupos; 

- Análise de Dados; 

- Leitura de Textos: Literatura Pedagógica e 

Diretrizes da SEE; 

- Abordagem das habilidades que os professores 

devam ter; 

- Avaliação na perspectiva de alguns autores 

comparando com avaliações interna. 

 

Pautando nas ideias de que devemos fazer atividades de revisão do planejamento 

e, que no final de cada ano letivo também ocorra a Avaliação Institucional, a diretora 

preside a reunião de planejamento, cujas orientações convergem para que as 

atividades sejam elaboradas com base nos conhecimentos prévios dos alunos, no 

respeito às individualidades e a diversidade cultural. 
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Na luta por um ensino de qualidade, a escola procura compreender as causas das 

dificuldades de ensino, bem como identificar os resultados concretos para o ensino 

e a aprendizagem conquistados em sintonia com a diretrizes apontadas no Currículo 

Oficial, a Proposta Pedagógica e a prática docente. Posteriormente, realizamos estudo 

coletivo do material fornecido pela Secretaria de Estado da Educação, analisando sua 

adequação ao contexto atual da referida escola. 

Nessas reuniões constatou-se que boa parte da equipe docente tem dificuldade  de 

trabalhar o Currículo Oficial. Por isso, ele tornou-se objeto de estudo nos horários 

reservados à formação contínua do professor, conforme segue: 

FORMAÇÃO DOCENTE – ATPC 

QUEM? 

- Professores Coordenadores do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio; 

- Professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

O QUÊ? 

- Discussões dos problemas existentes em sala de aula; 

- Levantamento dos alunos em nível de proficiência abaixo 

do básico: habilidades não adquiridas; 

- Docentes com dificuldades com o currículo: metodologias, 

conhecimento, planos de aulas; 

- Educação Inclusiva. 

COMO? 

- Leitura de textos para formação docente; 

- Leitura e análise das habilidades e situação de 

aprendizagem; 

- Elaboração de Planos de Aula; 

- Troca de experiências exitosas; 

- Análise do Currículo. 

PRAZOS? 

- Semanalmente – 2 a 3 horas aula; 

- Durante todo o ano letivo; 

- Abordagem da interface curricular; 

- Levantamento das dificuldades dos alunos 

 

Dando continuidade a busca de ações que garanta o compromisso da escola com a 

aprendizagem significativa dos alunos, em reunião com a equipe gestora, professores, 

funcionários, pais e alunos, chegou-se ao consenso de que a prática docente e o 

processo de ensino e a aprendizagem deve ser sistematicamente planejados e 

contextualizada, conforme os princípios da proposta, com o Currículo Oficial e 

articulados com as áreas do conhecimento. Contudo, para harmonizar esta prática era 
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necessário que o corpo docente tivesse a oportunidade de trocar ideias entre si para 

planejar as aulas, visto que isso colabora para um planejamento articulado das aulas 

entre professores de disciplinas da mesma área como de áreas diferentes. Por isso, 

o planejamento das aulas entre si é também tratado nas reuniões de ATPC, das quais 

a diretora vem participando constantemente. 

Na gestão pedagógica, outra atribuição do diretor é “coordenar processos, 

acompanhamento, observação, registro e devolutivas relativas ao processo de gestão 

da sala de aula”.  

Nesses quesitos, a diretora da escola em estudo, além de conhecer o que é 

planejado pelos professores e manter intenso diálogo com todos, dedica 10% de sua 

carga horária semanal para acompanhar a gestão da sala de aula, com visita às 

classes e posterior devolutivas aos professores a respeito dos aspectos didáticos que 

podem melhorar o processo de ensino e de aprendizagem prosseguindo as ações do 

diretor rumo a garantia da aprendizagem bem sucedida dos alunos, cabe ao diretor 

“liderar a elaboração, implementação, avaliação e redirecionamento de planos de 

ação”. (Planilha “Gestão do Currículo” em anexo) 

Nessa perspectiva, a diretora da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli 

na fase de execução, elaboração do planejamento anual, além de propor a atualização 

da proposta pedagógica, põe em pauta o processo de avaliação, incluindo as formas de 

registro e critérios para avaliar as competências comuns a todas as áreas do currículo. 

Portanto, pautando-se nas recomendações da Secretaria da Educação e dos conceitos 

de autores a avaliação é entendida por todo o corpo docente como parte de um 

processo mais amplo, realizada em vários momentos 

e de diversas formas (provas, trabalhos, seminários, chamadas orais e autoavaliação). 

Apesar da equipe gestora, sobretudo da diretora da escola, participar das orientações 

necessárias para o bom desempenho da escola e aprendizagem significativa dos 

alunos, nota-se pelos resultados alcançados pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação de São Paulo - IDESP e Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo - SARESP que a escola ainda está distante do atingimento das 

metas pela Secretaria Estadual da Educação, em conformidade como Plano Estadual 

de Educação, Meta 7: 
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Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 
atingir as seguintes médias para o IDEB no Estado: 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 

 
6,0 

 
6,3 

 
6,5 

 
6,7 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

 
5,4 

 
5.6 

 
5,9 

 
6,1 

Ensino Médio 4,5 5,0 5,2 5,4 

A Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli teve como resultado e metas 

nos últimos quatro anos o seguinte desempenho: 

Resultados IDESP e METAS - 2012 a 2016 

E.E. PADRE GIUSEPPE ÂNGELO BERTOLLI 

 IDESP 2012 METAS 2013 

8ª SÉRIE - EF 1,98 2,12 

3ª SÉRIE - EM 1,40 1,51 

 IDESP 2013 METAS 2014 

9º ANO - EF 1,76 1,93 

3ª SÉRIE - EM 1,49 1,62 

 IDESP 2014 METAS 2015 

9º ANO - EF 2,07 2,25 

3ª SÉRIE - EM 1,50 1,64 

 IDESP 2015 METAS 2016 

9º ANO - EF 2,26 2,46 

3ª SÉRIE - EM 1,95 2,10 

 IDESP 2016 METAS 2017 

9º ANO - EF 2,55 2,77 

3ª SÉRIE - EM 1,58 1,76 
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Ainda, em prol do bom desempenho dos alunos, é feito o diagnóstico das dificuldades 

de aprendizagem por todos os professores nos horários de trabalho coletivo, 

posteriormente é disponibilizada aos alunos atividades destinadas a recuperação 

contínua em sala de aula, as quais são de forma sistemática, acompanhadas e 

avaliadas continuamente pela diretora e os coordenadores pedagógicos. 

Para desenvolver as atividades inseridas no contexto atual e estimular o interesse dos 

alunos, é importante que os professores possuam formação adequada para aproveitar 

tanto quanto possível as possibilidades oferecidas pelos recursos pedagógicos e 

tecnológicos (internet, jornais, revistas, livros, obras de arte, filmes, documentários, 

TV, rádio, computadores), que são efetivamente utilizados para contribuir com o 

processo de ensino e da aprendizagem. Porém, para que isso ocorra, a diretora junto 

aos coordenadores pedagógicos durante as reuniões de ATPC articulam ações para 

a troca de experiências entre os professores de conhecimento sobre os recursos 

pedagógicos e tecnológicos disponíveis. 
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3.5. DESCRIÇÃO DA DIMENSÃO ESCOLAR A GESTÃO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
O diretor de escola, conforme a Resolução SE 56/2016, deve colocar a administração 

pública da escola a serviço da aprendizagem dos alunos, para tanto exige-se dele 

competências nos diferentes campos de atuação. Ele deve ter a capacidade de 

“administrar a escola, garantindo a regularidade do seu funcionamento; acompanhar 

e monitorar os processos de vida funcional, vida escolar, documentação e registros, 

monitorar a expedição de documentos respeitando prazos e fluxos; coordenar a 

elaboração, a homologação e a revisão do regimento escolar”. 

A administração da escola, envolvendo recursos físicos, materiais, financeiros e 

humanos, com o foco da ação do diretor no tempo da escola conservadora, elitista e 

orientada pelo paradigma positivista, que via os processos educacionais fragmentados 

e atuava sobre eles como um valor em si mesmo, para garantir a qualidade do ensino. 

Conforme essa concepção paradigmática limitada, o diretor escolar dedicava a maior 

parte do tempo, buscando garantir esses recursos para a escola, na expectativa de 

que os processos educacionais fluíssem naturalmente. 

Houve, porém, uma mudança paradigmática na dinâmica humana, associada a 

mudanças substanciais no modo de ser e fazer e nas dinâmicas sociais e de todos os 

empreendimentos humanos, implicando em mudança de superação da ótica limitada 

da administração em si para a da gestão de caráter abrangente e interativo (LÜCK, 

2008). Esta mudança coloca a administração como sua dimensão de papel subsidiário 

para a ação educacional, no contexto de várias outras dimensões da gestão. 

Observando as incumbências do diretor de escola, vê-se que a amplitude de sua 

atuação requer desse profissional múltiplas ações, mas considerando a vivência, assim 

como a experiência da diretora da escola pesquisada, se faz necessário, destacar as 

gestões que mais reclamam a atuação da diretora. Assim, destaca-se a gestão dos 

recursos físicos e financeiros da escola. 

A conservação e valorização das instalações, equipamentos e patrimônio público 

estão relacionadas, por um lado, à conscientização dos alunos e da comunidade escolar 

quanto ao uso adequado dos mesmos e, por outro lado, de ações de monitoramento 

que assegurem a higiene, a limpeza e a manutenção adequada do ambiente escolar e 

seus equipamentos pelos funcionários responsáveis. A conservação da escola envolve 

ainda, ações preventivas de manutenção e preservação do patrimônio escolar, das 

instalações dos equipamentos e dos materiais pedagógicos. 
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Com a finalidade de assegurar a higiene, a limpeza e a manutenção adequada do 

ambiente escolar, a E.E. Padre Giuseppe Ângelo Bertolli em reunião conduzida pela 

diretora, sua equipe gestão e apoio, elegeram um funcionário para realizar a cada 

quinze dias uma lista que sinalize para o bom andamento da limpeza e, mensalmente 

é realizada reunião com todos os funcionários responsáveis pela limpeza, bem como 

o responsável pelos funcionários, já que, trata-se de uma empresa terceirizada. 

Quanto a conservação da escola, semestralmente a escola desenvolve com os alunos 

projetos interdisciplinares, com ênfase no conceito de pertencimento com vista ao 

desenvolvimento do protagonismo juvenil, bem como o zelo pela escola enquanto 

patrimônio cultural do bairro. 

Considerando que as decisões relacionadas às instalações, equipamentos, 

recursos tecnológicos e materiais pedagógicos devem ser tomadas a partir dos 

debates realizados pelos órgãos colegiados, a equipe gestora, sob orientações da 

diretora, no início do ano letivo, convida todo o corpo docente, funcionários e os 

membros dos órgãos colegiados para discutirem a disponibilidade desses materiais, 

o acesso a espaços e equipamentos, bem como o uso eficiente e flexível de tudo o 

que a escola possui. Nessa reunião ficou acordado que todos os recursos da escola, 

deve constar em um plano de otimização de recursos materiais e financeiros (anexo 

ao plano de gestão), coerente com a Proposta Pedagógica e o Plano de Gestão, a 

serviço do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Da mesma forma, as 

informações sobre a localização, condições e cronograma de uso dos materiais 

didáticos e equipamentos, a necessidade de manutenção, reparos e reposições são 

disponibilizados à comunidade escolar por meio de um inventário, no qual estão 

relacionados todos os recursos físicos, materiais didáticos que a escola possui. 

No que se refere à aplicação dos recursos financeiros da escola, também em reunião 

organizada pela equipe gestora, professores e os membros dos colegiados, sobretudo 

com membros da Associação de Pais e Mestres – APM, chegou-se ao consenso de 

que recursos financeiros devem ser planejados, aplicados, monitorados e avaliados 

procurando-se contemplar as necessidades estabelecidas na Proposta Pedagógica, 

levando-se em consideração os princípios da gestão pública.  
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REUNIÃO DA APM 

QUEM? 

Gestores 

(Membros Eleitos da APM): 

- Professores 

- Funcionários 

- Alunos maiores de 18 anos 

- Pais de alunos 

QUANDO? Bimestralmente (ao longo do ano letivo) 

ONDE? Nas dependências da unidade escolar 

O QUÊ? 

Balancete da Escola 

Elaboração de Plano de Trabalho e Aplicação 
dos Recursos Financeiros da APM 

 

Assim, foi elaborado um plano de trabalho e aplicação de recursos da APM, o qual 

está anexado ao plano de gestão da escola. Também, nessa ocasião foi decidido que 

a prestação de contas, por meio da divulgação dos recursos recebidos, projetos e 

programas executados e a publicação de balancetes dos recursos financeiros 

utilizados pela escola devem ser afixados em local visível e de livre acesso à 

comunidade, garantindo a transparência da gestão escolar. 

Monitorar a expedição de documentos respeitando prazos e fluxos é uma das 

competências que se exige do diretor escolar um olhar especial para atendimento 

prestado pela escola. Visto que, o cumprimento de prazos aos protocolos pelos usuários 

e pelos órgãos da administração pública; a utilização da tecnologia de informação nos 

serviços administrativos; a vida funcional organizada e atualizada; o atendimento ao 

público com urbanidade, presteza e celeridade pelos diretores, secretaria, corpo 

docente e demais funcionários; o agendamento e atendimento aos usuários conforme 

suas necessidades, são elementos de um serviço público de qualidade. 

Para garantir um atendimento ágil e eficaz à comunidade escolar, a diretora da 

escola em questão, com o apoio da sua equipe, bimestralmente se reúne com o corpo 

docente e funcionários em geral com a finalidade de conscientizá-los sobre suas 

funções e do atendimento respeitoso que todos devem ter pelos alunos e todos os 

membros da comunidade. Nestas reuniões, são analisados o desempenho de cada 

funcionário e o grau de satisfação dos alunos e da comunidade em relação ao serviço 

prestado. Também foi feito um cronograma no qual são registradas as funções e a 

rotina de trabalho de cada funcionário da secretaria. 

No que diz respeito a utilização da tecnologia de informação, a escola possui todos 

os equipamentos necessários para oferecer um atendimento ágil e eficaz à 

comunidade. A escola também possui uma sala de informática, a ser utilizada com os 
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alunos e professores da escola. Não é utilizada com a comunidade externa, pois não 

há monitores para este fim. Quando há necessidade de os alunos fazerem uso dela, 

um docente readaptado, indicado pela diretora, é designado para orientar os 

discentes. 

Articular espaços informativos e formativos para uso dos programas de alimentação 

escolar. Acompanhar a qualidade dos serviços de transporte e merenda. É uma 

incumbência que, requer que a equipe gestora além de verificar se a merenda oferecida 

conta com legumes, verduras, frutas e carnes variadas, também deve oferecer um 

espaço agradável e funcional para o corpo discente fazer sua refeição. 

O momento da merenda faz parte do processo educativo. Nele os alunos dever ser 

orientados sobre como se servir e se alimentar. A cozinha também pode ser um espaço 

para o diálogo com os alunos sobre o uso adequado da água e sobre a separação do 

lixo. A escola pode desenvolver estratégias de educação alimentar com a inserção do 

tema alimentação saudável e coleta seletiva de lixo no currículo escolar. 

Levando em consideração tudo isso, em reunião com a equipe gestora e de apoio, 

decidiu-se que a própria diretora em parceria com a vice-diretora deve acompanhar  o 

horário de merenda dos alunos, ajudando a servi-los e encaminhar as  orientações 

necessárias. Na mesma reunião foi delegado a uma das vice diretoras a incumbência 

de controle, conferência, registro de todo o estoque,  chegada e saída no Sistema  de 

Alimentação Escolar de São Paulo - SAESP II - da Secretaria da Educação. As 

funcionárias que exercem a função de merendeira são controladas por empresas 

terceirizadas, por meio de licitações feitas pela Diretoria de Ensino. A entrega de 

produtos e verbas destinadas a compra de hortifrútis é realizada de forma centralizada 

pela Secretaria da Educação. 



51 
 

3.6. DESCRIÇÃO DE ALGUNS ASPECTOS DA DIMENSÃO ESCOLAR: GESTÃO  DE 
PESSOAS E EQUIPES 

 
Quando um grupo é envolvido em uma experiência organizada de 

modo a obter sucesso, mesmo que este venha a ser parcial, na medida em 
que o líder identifica e torna visível esse sucesso e reforça o caráter coletivo 
dessa realização, dá início a um processo de mudança de orientação cognitiva 
do grupo para o sucesso e criação de uma crença entre os participantes    da 
escola, no sentido fundamental de autoria e responsabilidade pelos seus 
feitos. (LÜCK, p.62, 2008). 

 

Esse trecho vem ao encontro de algumas habilidades do diretor escolar previstas 

na Resolução SE 56/2016. “Promover práticas de coliderança, compartilhando 

responsabilidades em espaços de ação”. 

Em consonância com as deliberações da Secretaria da Educação e os pressupostos 

dos autores sobre esse assunto, a EE Padre Giuseppe Ângelo Bertolli, vem avaliando 

seu trabalho, tendo como referência o compromisso das pessoas (diretora, professores, 

funcionários, pais e alunos) com a Proposta Pedagógica, sem perder de vista as 

formas de incentivo a essa participação, o desenvolvimento de equipes e liderança, a 

valorização e a motivação das pessoas e a avaliação de seu desempenho. 

No que diz respeito a formação de equipe de liderança, a diretora e as vice-diretoras 

entendem que a escola deve organizar-se de modo a garantir aos professores 

coordenadores condições de exercer seu papel de formador e articulador pedagógico, 

assegurando que a formação deles não sofra desvio de finalidades. Nesse sentido,   a 

escola em permanente contato com a equipe de supervisão, junto a Diretoria de 

Ensino, vem garantindo a formação necessária para que os professores coordenadores 

desempenhem com qualidade suas funções pedagógicas. Para tanto, são informados 

e convidados a participar, ao longo do ano, de todas as atividades referentes a 

formação em serviço. Com o objetivo de avaliar o desempenho dos coordenadores, 

no final do ano antes de reconduzir, os coordenadores para o ano vindouro, a diretora 

se reúne com sua equipe de apoio, professores e funcionários, para juntos avaliarem 

o desempenho dos coordenadores para posteriormente reconduzi-los. Dando 

continuidade ao trabalho realizado pela diretora, vice-diretoras, representantes de 

funcionários e se reúnem com regularidade para planejar e reorientar ações tanto 

pedagógica como administrativas do cotidiano escolar. Nessa reunião é desenvolvida 

uma série de atividades, visando desenvolver equipes de liderança, mediar conflitos, 

fazer a integração e a organização dos segmentos escolares. Desse modo,  durante 
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estas reuniões há apresentação de vídeos, leitura e discussões sobre questões 

conflituosas que surgem no cotidiano do interior da escola, e as possíveis estratégias 

para atenuá-las. 

No que se refere ao desenvolvimento do senso de equipe gestora durante as reuniões 

de planejamento, e no final de cada bimestre, são apresentadas as expectativas     de 

desempenho e a postura desejada para o exercício da função profissional dos 

docentes e todos os funcionários, assim como as regras e as normas que organizam 

o cotidiano escolar, com foco no desenvolvimento da Proposta Pedagógica. Para 

tanto, também é sistematizado e elaborado um quadro apresentando a descrição das 

rotinas de trabalho dos docentes (diários, semanais, mensais e bimestrais); incluindo- 

se também a rotina da equipe gestora; e de cada agente de organização escolar e de 

serviço (limpeza e merenda). O acompanhamento sistemático da prática docente e a 

avaliação dos resultados do trabalho desenvolvido é realizado nas reuniões do 

Conselho de Classe, pois por contar com a presença de representação discente, 

constitui uma importante oportunidade para a reflexão e a busca por novos caminhos 

para o desenvolvimento profissional de cada professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A direção tem por função ser o elo integrador, articulador dos vários 
segmentos – internos e externos – da escola, cuidando da gestão das 
atividades, para que venham acontecer e a contento (o que significou dizer, 
de acordo com o projeto). Um grande perigo é o diretor se prender à tarefa de 
“fazer a escola funcionar”, deixando de lado seu sentido mais profundo. Se 
não falta professor, tem merenda, se não há muito problema de indisciplina, 
está tudo bem... é claro que a escola tem de funcionar, mas sua existência só 
tem sentido se ocorrer dentro de determinadas diretrizes, de uma 
intencionalidade. Desde há um bom tempo, tem-se clareza de que a assim 
chamada Teoria Geral da Administração que era neutra nada tem, uma vez 
que, sob o manto da “cientificidade”, oculta, de maneira ideológica, formas de 
controle e de exploração do trabalho. Assim, não se trata de um papel 
puramente burocrático-administrativo, mas de uma tarefa de articulação, de 
coordenação, de intencionalização, que, embora suponha o administrativo,  o 
vincula radicalmente ao pedagógico. Portanto, a grande tarefa da direção, 
numa perspectiva democrática, é fazer a escola funcionar pautada num 
projeto coletivo. (Vasconcellos, p.61, 2010) 

 

As mudanças ocorridas no cenário educacional nas últimas décadas trouxeram 

uma série de alterações para a escola e para os professores. Nesse contexto de 

questionamentos na esfera educacional, a partir da ideia de gestão democrática, o 

papel do diretor apenas como um técnico passa a ser contestado. Por outro lado, 

sabe-se que os conhecimentos iniciais obtidos nos cursos de pedagogia não garantem 

ao diretor a competência plena para o exercício imediato da função. 

Nesse contexto, os desafios impostos à direção escolar são múltiplos, e dentre 

esses desafios, selecionou-se como objeto de estudo desta investigação o modo de 

atuar de um diretor de escola da Rede Estadual Paulista, tendo como questões 

principais a seguinte pergunta: Que estratégias a diretora utiliza para articular os 

vários segmentos no interior da escola, considerando as competências e habilidades 

estabelecidas pela Resolução SE 56/2016? Contudo, essa pesquisa não teve como 

objetivo definir o papel da diretora, mas de descrever suas estratégias para gerir as 

ações pedagógicas e administrativas no cotidiano escolar. 

As dimensões Gestão Democrática e Participativa, Gestão Pedagógica, assim 

como Gestão de Processos Administrativos e Gestão de Pessoas e Equipes foram 

consideradas como mediação importante no processo de ensino-aprendizagem, 

evidenciando que o cotidiano do diretor é constituído por uma gama de situações, a 

qual a obriga a demonstrar múltiplas habilidades para garantir o funcionamento da 

instituição escolar e garantir a qualidade do ensino. 

Após  estudo  exploratório  e  reflexão  sobre  as  estratégias  administrativas e 
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pedagógicas utilizadas pela diretora da escola escolhida, foi possível compreender as 

possibilidades e os entraves que esse profissional vem enfrentando em sua trajetória 

administrativa no interior da escola. 

Ao optar por diretor de escola pública da Rede Estadual Paulista, pretendeu-se refletir 

acerca de questões que são consideradas na visão de alguns autores imprescindíveis 

nas reflexões sobre a atuação de diretores no âmbito escolar. Uma leitura rápida, 

sucinta, porém crítica sobre educação brasileira, mostra-nos que estamos distantes 

dos ideais de uma escola de qualidade. Embora tenha ocorrido avanços significativos, 

a problemática da escola pública permanece e, atualmente, o foco dessa discussão, 

na maior parte dos estudos, está centrada na figura do diretor e do professor, os quais, 

perante a sociedade são os principais responsáveis pelo fracasso ou sucesso escolar. 

Ficou claro, nos estudos realizados, que o diretor da escola de periferia enfrenta, além 

das dificuldades inerentes ao cargo, alguns problemas específicos desses locais que 

interferem na construção de um coletivo efetivamente atuante no projeto educativo da 

escola, tais como: dificuldade de efetivação do quadro de funcionários, inassiduidade 

de professores e funcionários, ausência de espaços físicos como laboratório para a 

realização de experimentos nas aulas de Ciências da Natureza, falta de mobiliário, 

bem como sala para reuniões pedagógicas. Esses problemas, por sua vez, contribuem 

com o baixo desempenho dos alunos e, caracterizam a ausência de políticas públicas 

que considerem as especificidades desses locais, configurando- se a escola e a 

permanência na periferia como uma opção político-ética dos diretores. Por 

conseguinte, há na competência do diretor uma dimensão técnico-ético-política, que lhe 

permite ter uma consciência crítica da realidade, na qual está inserida a escola e 

posicionar-se a favor de uma proposta pedagógica que tenha como meta uma real 

democratização do saber. 

Conforme pode ser constatado, apesar dos problemas que a diretora pesquisada 

enfrenta na periferia, a consciência crítica da realidade que possui, permite-lhe 

encontrar possibilidades de desenvolver ações com vista ao desenvolvimento do 

projeto pedagógico e o fortalecimento das relações internas existentes na escola e 

relação escola/sociedade. 

A participação do diretor, como agente de transformação e de desenvolvimento  na 

condução de todas as atividades administrativas, pedagógicas, sociais, políticas 

parece ser insubstituível. Embora o diretor possa delegar responsabilidades, nas 

várias etapas da organização escolar, cabe a ele estabelecer diretrizes gerais. 

A direção de uma escola, portanto, não se identifica com a de outras organizações 
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como as empresas. Pois, processo organizacional de uma escola se distingue por seu 

imperativo social e pedagógico. Por isso, o diretor para atingir a qualidade e a eficácia 

das atividades vai além das diretrizes estabelecidas pela legislação, das pessoas que 

fazem parte da unidade escolar, extrapola seu horário de trabalho, além da realização 

de atividades junto à comunidade. 

Na Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli, a diretora observando as 

deliberações da SEE, suas ações são pautadas na aglutinação de todas as dimensões, 

as quais requerem efetivamente sua participação. Por isso, a diretora em parceria com 

a equipe de apoio elabora o planejamento dos ATPCs e reuniões pedagógicas, 

configurando-se esses momentos, espaços de intervenções coletivas com o grupo de 

educadores. 

Assim, a diretora tem assumido a incumbência de contribuir na formação dos 

professores. Pois, se reconhece corresponsável pela qualidade do trabalho pedagógico 

realizado na escola. 

Foi possível perceber também que por trás das ações da diretora há um compromisso 

público com a escola pública e com os interesses da comunidade. Desse modo, a 

diretora considera-se parte do coletivo escolar e mantém uma relação de parceria com 

os professores. Também se notou uma cultura colaborativa entre todo o coletivo 

escolar, o que se apresenta como um facilitador do processo formativo. 

A gestão da escola pesquisada se faz mediante a participação dos seus profissionais, 

na elaboração da Proposta Pedagógica e, sobretudo, com a participação da diretora, 

pais, alunos e funcionários nos processos consultivos e decisórios, através do 

Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres. Pautando-se nos princípios 

da autonomia e respeito às normas vigentes, como transparência nos procedimentos 

pedagógicos, administrativos e financeiros, tem garantido a responsabilidade e o zelo 

comum necessário à manutenção e otimização do uso, aplicação e distribuição 

adequada dos recursos públicos e a valorização da escola enquanto espaço privilegiado 

do processo educacional. 

Apesar dos resultados das avaliações externas estarem abaixo das expectativas da 

Secretaria da Educação, a escola em questão, apresenta uma proposta pedagógica 

comprometida com a qualidade do ensino público e com a democratização do acesso 

escolar, incorporando a pluralidade de diferenças individuais, sociais, culturais, raciais, 

de gênero e tantas outras peculiaridades humanas necessárias à mudança. 

A bibliografia utilizada nesta pesquisa também demonstra que o sucesso da escola 

pode ser impulsionado por meio da prática administrativa voltada para objetivos claros, 
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definidos coletivamente por toda comunidade escolar. 

Neste contexto, o diretor é um agente de transformação e deve assumir o papel de 

motivador, incentivador e catalisador de ações de democratização da organização do 

trabalho pedagógico. 

A diretora de escola pesquisada, no desempenho de sua função, não desanima 

frente às dificuldades. Isso quer dizer, que quando o profissional é comprometido com 

o desempenho de sua função, ele consegue fazer a diferença do seu ambiente de 

trabalho. 

Tomando por base, o conjunto de ações desenvolvido na referida escola, percebeu- 

se que o maior limite na gestão democrática está no diretor, que esmorece frente aos 

problemas no cotidiano da instituição escolar. 

Afinal, exercer a função de diretor em uma escola pública na atualidade não é uma 

tarefa fácil, mas é possível ao diretor pensar em uma escola que caminhe em direção 

a uma prática pedagógica que leve em conta a formação do aluno em harmonia com 

a sociedade, veja a escola como um espaço de construção e reconstrução do saber 

socialmente produzido e questione as condutas ritualizadas, assim como as relações 

de poder verticalizadas. 
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Anexo A – Quadro Resumo da Resolução SE 56/2016 
 

RESOLUÇÃO SE 56 DE 14/10/2016 

Dispõe sobre perfil, competências e habilidades requeridos dos Diretores de Escola da rede estad- 

ual de ensino, e sobre referenciais bibliográficos e legislação, que fundamentam e orientam a or- 

ganização de concursos públicos e processos seletivos, avaliativos e formativos, e dá providências 

correlatas 

1. PERFIL DO DIRETOR 

Como dirigente e coordenador do processo educativo no âmbito da escola, compete ao diretor pro- 

mover ações direcionadas à coerência e à consistência de uma proposta pedagógica centrada na 

formação integral do aluno. Tendo como objetivo a melhoria do desempenho da escola, cabe ao di- 

retor, mediante processos de pesquisa e formação continuada em serviço, assegurar o desenvolvi- 

mento de competências e habilidades dos profissionais que trabalham sob sua coordenação, nas 

diversas dimensões da gestão escolar participativa: pedagógica, de pessoas, de recursos físicos   e 

financeiros e de resultados educacionais do ensino e aprendizagem. Como dirigente da unidade 

escolar, cabe-lhe uma atuação orientada pela concepção de gestão democrática e participativa, o 

que requer compreensão do contexto em que a educação é construída e a promoção de ações no 

sentido de assegurar o direito à educação para todos os alunos e expressar uma visão articuladora 

e integradora dos vários setores: pedagógico, curricular, administrativo, de serviços e das relações 

com a comunidade. Compete, portanto, ao Diretor de Escola uma atuação com vistas à educação 

de qualidade, ou seja, centrada na organização e desenvolvimento de ensino que promovam a 

aprendizagem significativa e a formação integral do aluno para o exercício da cidadania e para o 

mundo do trabalho. 

2. PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A AÇÃO DO DIRETOR NA SEE-SP 

2.1. Compromisso com uma educação de qualidade e aprendizagem com igualdade e equidade 

para todos  

O exercício profissional do Diretor requer a capacidade de realizar ações que promovam a melhoria 

da qualidade da escola e o comprometimento com a promoção das aprendizagens dos alunos na 

perspectiva da educação inclusiva, garantindo a todos oportunidades de desenvolvimento de suas 

potencialidades, em especial as que propiciem a formação integral do aluno, preparando-o para 

uma atuação ética, sustentável e transformadora na vida pessoal, social, política e no mundo do 

trabalho. 

Competências Gerais 

Capacidade de: 

* Promover valores e princípios democráticos e participativos, éticos, de inclusão, de justiça e 

equidade. 

* Implementar a política educacional da SEE-SP, considerando o contexto local e indicadores sociais 

e educacionais. 

* Liderar a ação coletiva de elaboração, implementação, avaliação e redirecionamento da proposta 

pedagógica da escola assegurando o direito à educação para todos os estudantes e o desenvolvi- 

mento de competências e habilidades dos profissionais que trabalham sob sua coordenação. 

* Implementar processos que evidenciem a transparência na gestão escolar e que estejam em 

consonância com os princípios que regem a administração pública. 

Conhecimento de: 

* Papel social da educação e a função social da escola na sociedade contemporânea e no contexto 

local. 

* Princípios e diretrizes de políticas educacionais nacionais e da SEE-SP no contexto social e de 

desenvolvimento do País e do Estado de São Paulo, bem como a sua implementação. 

* Princípios e mecanismos institucionais, legais e normativos de organização, desenvolvimento e 

avaliação do sistema de ensino e da escola 
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2.2. Gestão democrática e participativa 

O exercício profissional do Diretor deve expressar-se por meio de práticas que considerem 

as relações entre a escola e a sociedade em geral, a comunidade local, a sua função social 

e os es- paços de atuação, visando à elaboração coletiva e à implementação da proposta 

pedagógica da escola, considerando as diferenças individuais, sociais e culturais e 

promovendo a participação dos estudantes, educadores, colegiados e comunidade na vida 

escolar. 

Capacidade de: 

* Promover a participação de toda a comunidade escolar na discussão, socialização, 

implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da proposta pedagógica. 

* Liderar a criação de rede de comunicação interna e externa de interação e colaboração 

para o fortalecimento do clima escolar e das ações educacionais. 

* Compreender representações sociais sobre diversidade, gênero e etnia na comunidade 

escolar e considerá-las nas ações da escola. 

* Organizar, articular e consolidar o funcionamento dos órgãos colegiados e das instituições 

auxiliares. 

* Mobilizar, organizar e gerenciar na escola a rede protetiva e de justiça restaurativa para a 

garantia de direitos e deveres de todos. 

* Compreender as possibilidades e estimular o uso pedagógico de espaços da comunidade 

e do entorno. 

* Estabelecer parcerias dentro e fora da comunidade escolar, com base em valores e 

responsabilidades compartilhadas, para apoiar as ações da escola. 

Conhecimento de: 

* Gestão democrática e participativa. 

* Princípios legais de direitos humanos. 

* Composição e atribuições de instituições colegiadas e auxiliares da escola. 

* Estratégias para caracterizar o perfil socioeconômico e cultural de comunidades. 

* Identidade, cultura e clima escolar e práticas cotidianas da escola. 

* Representações sociais sobre diversidade, gênero e etnia. 

* Estratégias de mobilização e participação. 

* Rede protetiva e justiça restaurativa. 

* Parceria escola-comunidade. 

*Estratégias de mobilização da comunidade para a participação da comunidade nas ações da 

escola 
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2.3. Planejamento Estratégico 

O exercício profissional do Diretor de Escola deve mobilizar metodologias e instrumentos de 

gestão e planejamento que, considerando as diretrizes da política educacional da SEE-SP e 

o contexto de sua atuação, permitam que a proposta pedagógica seja implementada. 

Capacidade de: 

* Promover, liderar e articular a construção coletiva da proposta pedagógica e do plano de 

gestão da escola (definição de prioridades, metas de curto, médio e longo prazo e de 

estratégias para alcançá-las). 

* Utilizar diagnósticos e evidências para tomada de decisões. 

* Coordenar a execução, o monitoramento de resultados, avaliar e (re) planejar as ações 

estabelecidas no plano de gestão. 

* Coordenar a execução de programas e projetos da escola. 

* Buscar, de forma proativa, estratégias para solucionar dificuldades e superar obstáculos. 

* Gerenciar, de maneira estratégica, processos de implementação de inovações, de 

mudança e transformação. 

* Utilizar as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas eficazes de 

pesquisa, suporte administrativo e pedagógico. Conhecimento de: 

* Planejamento estratégico. 

* Plano de gestão como instrumento de planejamento e monitoramento. 

* Processos, fluxos, índices, indicadores e instrumentos de planejamento e gestão. 

* Infraestrutura da escola (espaços físicos internos e externos), recursos financeiros e 

materiais e quadro de pessoal. 

* Princípios, abordagens, métodos, processos e ferramentas de gestão de mudanças. 

* Abordagens de desenho e redesenho de processos. 

* Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDCI) aplicadas à organização escolar. 

 

2.4.  
2.4.Foco em qualidade e em resultados 

O exercício profissional do Diretor deve assegurar o desenvolvimento da proposta pedagógica 

da escola e as aprendizagens previstas no Currículo do Estado de São Paulo, considerando 

os indica- dores e resultados de diferentes modalidades e processos de avaliação. 

Capacidade de: 

* Analisar os indicadores e resultados educacionais (considerando diferentes dimensões e 

âmbitos local, estadual e nacional) tendo em vista desenvolver ações para a melhoria das 

aprendizagens dos estudantes. 

* Orientar a gestão pedagógica da escola com base nos resultados das avaliações. 

* Mobilizar a comunidade escolar para a análise dos resultados e para prática de ações 

focadas na melhoria constante da qualidade do ensino. 

* Propor e implementar processos e instrumentos de monitoramento e acompanhamento de 

ações e de resultados da escola. 

* Buscar, propor e implementar com a equipe escolar soluções e melhorias nos processos 

pedagógicos, administrativos, de gestão de pessoas e equipes e de engajamento e trabalho 

com a comunidade, visando à implementação da proposta pedagógica, alcance e superação 

das metas da escola. 

* Promover espaços coletivos de reflexão sobre os resultados obtidos pela escola e dos 

planos a serem implementados e promover o (re) planejamento de intervenções 

necessárias. 

* Coordenar os processos e etapas da avaliação institucional. 

* Dar transparência aos resultados de avaliação da escola a toda a comunidade 

escolar. Conhecimento de: 

* Princípios, finalidades, métodos e operacionalização de diferentes modalidades e 

processos avaliativos. 

* Indicadores educacionais e sociais: IDH, IDESP, IDEB. 

* Indicadores de desempenho e fluxo. 

* Métodos, técnicas e instrumentos de monitoramento de processos e de resultados educacionais 
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3. DIMENSÕES DE ATUAÇÃO DO DIRETOR DE ESCOLA 

3.1. Gestão pedagógica 

Liderar o trabalho pedagógico na escola, assegurando a aprendizagem a todos os alunos. Campo 

de Atuação Competências Gerais Coordenação de processos, projetos e planos Capacidade de: 

* Coordenar o planejamento com base no diagnóstico da escola, objetivos educacionais e diretrizes 

da SEE-SP. 

* Liderar a elaboração, a implementação, a avaliação e o redirecionamento de planos e ações em 

consonância com os princípios, as diretrizes e as normas educacionais da SEE-SP, do Currículo e 

da proposta pedagógica nos diferentes níveis, etapas, modalidades, áreas e disciplinas. 

Conhecimento de: 

* Princípios, diretrizes, finalidades e objetivos educacionais do planejamento escolar. 

* Estratégias de elaboração e acompanhamento de projetos e planos. 

* Princípios e concepções de ensino nas diferentes áreas do Currículo da SEE nos diferentes níveis 

e modalidades de ensino - educação de jovens e adultos e educação especial. 

* Diretrizes curriculares nacionais. Coordenação, orientação e monitoramento e avaliação dos pro- 

cessos de ensino e aprendizagem Capacidade de: 

* Coordenar o acompanhamento e avaliação da progressão das aprendizagens, assegurando o 

processo de recuperação contínua. 

* Coordenar a organização de condições didáticas favoráveis à aprendizagem de todos os estu- 

dantes: gestão dos tempos, dos espaços e dos recursos. 

* Liderar e monitorar os processos de ensino e aprendizagem, de acompanhamento, de avaliação e 

de intervenção pedagógica. 

* Coordenar processos, acompanhamento, observação, registro e devolutivas relativas ao processo 

da gestão pedagógica e de sala de aula. 

* Coordenar e orientar a equipe para o acompanhamento do processo de ensino, de aprendizagem 

e de seus resultados. 

Conhecimento de: 

* Teorias de aprendizagem e de desenvolvimento. 

* Abordagens do processo de ensino e aprendizagem. 

* Referencial teórico-prático de monitoramento, observação e gestão da sala de aula e de processos 

de intervenção pedagógica. 

* Estratégias para apoiar e intervir na gestão em sala de aula. 

* Fundamentos conceituais e metodológicos da avaliação. 

* Processos, estratégias e instrumentos de avaliação. 

* Matrizes da Avaliação em Processo e do Saresp. 

* Critérios e procedimentos para análise de resultados de aprendizagem. 

3.2. Gestão de processos administrativos 

Colocar a administração da escola a serviço da aprendizagem dos alunos. 

Campo de Atuação Competências gerais Organização e funcionamento da escola 

Capacidade de: 

* Administrar a escola, garantindo a regularidade do seu funcionamento. 

* Acompanhar e monitorar os processos de vida funcional, vida escolar, documentação e registros. 

* Monitorar a expedição de documentos respeitando prazos e fluxos. 

* Coordenar a elaboração, a homologação e a revisão do regimento escolar. 

Conhecimento de: 

* Fundamentos, princípios e estrutura e funcionamento do sistema escolar. 

* Processos de vida funcional, vida escolar, documentação e registros. 

* Rotinas básicas sobre a expedição de processos, protocolos, documentos gerais. 

* Normas em vigor sobre arquivamento e guarda de documentos escolares. 

* Normas para elaboração do regimento escolar. Serviços, materiais e patrimônio 

Capacidade de: 

* Garantir que os serviços, materiais e patrimônios sejam adequados e suficientes às necessidades 

das ações e dos projetos da escola. 

* Elaborar um plano de contratação e de gerenciamento de serviços. 

* Elaborar plano de aquisição e de registro e controle de consumo de materiais. 

* Elaborar plano para patrimoniar, para a manutenção, a preservação, descarte e baixa de patrimônio. 

* Engajar a comunidade escolar na economia de materiais e preservação do patrimônio. Conhecimento 
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Conhecimento de: 

* Conceitos, características e processos de gestão de serviços, de materiais e de patrimônio (material 

e imaterial) na administração pública. 

* Aspectos legais inerentes à contratação de serviços, aquisição, registro e reposição de materiais e 

de patrimônios, incluindo a sua preservação. 

Recursos financeiros 

Capacidade de: 

* Gerir a escola dos pontos de vista: orçamentário e financeiro, de acordo com os princípios básicos 

da administração pública e com a proposta pedagógica. 

* Buscar estratégias de captação de recursos para atividades e projetos da escola. 

* Elaborar planos de aplicação dos recursos financeiros da escola, com definição de instrumentos de 

supervisão do processo e meios de prestação de contas à comunidade. 

* Organizar e articular o Conselho de Escola e APM para planejamento, aplicação, captação e 

prestação de contas de recursos financeiros. 

* Promover na escola o compromisso da transparência com os pais e com a comunidade sobre o uso 

dos recursos financeiros. 

Conhecimento de: 

* Fundamentos e normas orçamentárias e financeiras referentes à administração pública na educação. 

* Fontes de financiamento da educação e formas de transferência de recursos financeiros públicos 

destinados à escola. 

* Mecanismos e instrumentos para a execução das etapas fundamentais da gestão financeira: 

planejamento, execução, controle e prestação de contas. 

* Papel das instituições e colegiados no planejamento, captação, aplicação e prestação de contas de 

recursos financeiros. 

Transporte e merenda 

Capacidade de: 

* Garantir a atualização sistemática do cadastro de alunos. 

* Dimensionar e demandar o transporte escolar e a merenda. 

* Acompanhar processos de provimento do transporte escolar dos alunos. 

* Organizar e gerenciar processos de controle de estoque, manipulação e distribuição da merenda 

escolar. 

* Articular espaços informativos e formativos para uso dos programas de alimentação escolar. * 

Acompanhar a qualidade dos serviços de transporte e merenda. 

Conhecimento de: 

* Procedimentos para a identificação da demanda e processos de gestão de transporte escolar. 

* Procedimentos para a identificação da demanda e processos de gestão de produtos, da manipulação 

e da qualidade da merenda escolar. 

* Finalidades e normatizações de programas de transporte escolar e de programas de merenda 

* Normas de aquisição, armazenamento, conservação e higienização de produtos da merenda escolar 
 

3.3. Gestão de pessoas e equipes 

Liderar o comprometimento e o desenvolvimento profissional das pessoas e das equipes. Campo de 

Atuação 

Competências Gerais 

Liderança e comunicação Capacidade de: 

* Mobilizar equipes e pessoas num trabalho integrado para a concretização de objetivos, metas e a 

melhoria contínua dos processos e resultados. 

* Promover um clima organizacional que favoreça a comunicação, o engajamento profissional, o 

relacionamento interpessoal e a socialização de experiências. 

* Promover práticas de coliderança, compartilhando responsabilidades e espaços de ação. 

* Criar e potencializar canais de comunicação e de articulação na escola e com a comunidade. * 

Comunicar-se de forma clara e apropriada para cada público. 

* De escuta atenta e diálogo aberto. 

* Criar ambiente propício à geração de novas soluções e implementação de mudança (inclusive com o 

uso de tecnologias digitais de comunicação e informação), incentivando o envolvimento de todos para 

promover as aprendizagens dos alunos. 

Conhecimento de: 

* Princípios, abordagens, métodos, processos e ferramentas de liderança e comunicação. 

* Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDCI) aplicadas à educação. 
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* Avaliação de desempenho e desenvolvimento profissional 
Capacidade de: 

* Coordenar a avaliação de desempenho. 

* Promover a elaboração, a implementação e o monitoramento do plano de formação em serviço, em 

parceria com a Diretoria de Ensino. 

* Fomentar o desenvolvimento de competências visando o aprimoramento profissional e pessoal da 

equipe. 

Conhecimento de: 

* Princípios, processos e métodos de avaliação de desempenho e gestão por competência. 

* Estágio probatório na organização pública. 

* Matriz de competências exigidas do cargo/função. 

* Princípios, métodos e referencial teórico-prático de processos de formação em serviço e (auto) 

avaliação. Coordenação do quadro de pessoal e vida funcional 

Capacidade de: 

* Gerenciar o quadro (e atribuição) de pessoal, considerando as necessidades de atendimento às 

diferentes demandas da escola. 

* Gerenciar, no âmbito da escola, os processos evolução 

funcional. Conhecimento de: 

* Quadro de cargos e funções, categorias funcionais e suas respectivas atribuições. 

* Legislação de pessoal, direitos, deveres e proibições. 
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Anexo B – PROPOSTA PEDAGÓGICA 

IDENTIFICAÇÃO 
 

A E.E. Padre Giuseppe Ângelo Bertolli, situada na Rua Imirim, 267, Jardim Nossa 

Senhora de Fátima, Jandira, São Paulo é uma instituição pública, mantida pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

A E.E. Padre Giuseppe Ângelo Bertolli seguindo pelas normas educacionais ministra 

o Ensino Fundamental, Ciclo II, Ensino Médio Regular e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), tendo como característica formar o indivíduo capaz de interagir com seu meio 

de forma justa e democrática, baseando-se nos princípios da liberdade de expressão 

e tolerância capaz de transformar a sociedade em um espaço de transformação onde 

todos possam contribuir para a conservação e harmonia com o meio ambiente. 

A escola dispõe de um Regimento interno que regulamenta os aspectos legais, a 

estrutura organizacional, pedagógica e administrativa, assegurando o desenvolvimento 

das potencialidades do aluno, sua formação ética, tornando-o capaz de contribuir 

democracia igualitária com justiça e pleno exercício da cidadania. 

1. JUSTIFICATIVA 

A Proposta Pedagógica é o instrumento norteador das ações desenvolvidas na 

unidade escolar que visa desenvolver uma metodologia pedagógica centrada na 

aprendizagem significativa dos alunos. 

2. FINALIDADES E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

Desde a Constituição Federal de 1988 a educação passou a ser um direito subjetivo 

de todos os brasileiros. 

Sendo a educação um direito, a escola tem o dever de garantir a permanência e  a 

qualidade da aprendizagem dos alunos, tornando-os capazes de transformar a sua 

realidade. 

A Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli seguindo determinações da Lei 

9394/96; que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em sua 

Proposta Pedagógica, entende que o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

• Garantia do padrão de qualidade; 

• Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

• Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
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• Valorização da experiência extraclasse. 

O Ensino Fundamental tem por objetivos: 

• A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade; 

• O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo; 

• O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social; 

• O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos, habilidades, formação de atitudes e valores. 

São Objetivos do Ensino Médio 

• Preparação Básica para o trabalho e a cidadania do aluno/aluna, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

• Compreensão dos fundamentos científicos-técnicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina; 

• Aperfeiçoamento do aluno/aluna como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

• Consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. 

Objetivos do Ensino Médio – Educação de Jovens e Adultos (EJA): 

• Oportunizar aos jovens e adultos, as distorções idade-série ao acesso, a 

permanência e a continuidade do cidadão consciente crítico capaz de participar 

de forma efetiva do processo de transformação da sociedade; 

• Garantir ao jovem e ao adulto o domínio da leitura, escrita e cálculos como 

instrumento indispensável ao exercício pleno da cidadania; 

• Instrumentalizar o aluno para fazer a leitura de mundo com vista a ampliação do 

seu espaço social; 

• Possibilitar o uso do raciocínio lógico como forma de atingir o domínio de 

habilidades básicas de organização e expressão do pensamento; 

• Desenvolver uma ação pedagógica baseada na relação Educação + Trabalho 

através do processo de discussão permanente dos direitos e deveres do cidadão. 

3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

A EE Padre Giuseppe Ângelo Bertolli tem como diretrizes norteadoras de suas 

ações: 
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• Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais, humanas 

e o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que 

se propuseram e propõem a solucionar; 

• Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para 

a produção, análise e interpretação de resultados e processos ou experimentos 

científicos e tecnológicos; 

• Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e 

humanas; 

• Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para a sua vida; 

• Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida 

pessoal nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida pessoal. 

 

Missão, Valores e Visão 

 

Missão: A nossa missão é transformar a escola em um espaço democrático do 

exercício da cidadania, tendo como referência primordial a aprendizagem bem 

sucedida dos alunos. Assegurar-lhes o pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas, respeitando os ritmos de aprendizagem, as diferentes formas de perceber 

o mundo e a diversidade cultural. 

Valores: Respeito, justiça, inclusão, comprometimento em equipe, responsabilidade 

e cidadania 

Visão: Queremos uma escola dinâmica, aberta às novas ideias, a liberdade de 

expressão e pautada na construção de uma sociedade inclusiva, que respeite as 

diferenças. 

Metas: 

• Elevação dos índices de aprovação para 98% em todas as séries do Ensino 

Fundamental e Médio; 

• Redução dos índices de evasão em todos as modalidades de ensino 

(Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos) para até 2%; 

• Envolvimento dos docentes com as normas regimentais básicas de disciplina 

de conduta escolares; 

• Conscientização e implementação da cidadania e da dimensão política, com 

vistas a envolver a comunidade de modo interativo, numa participação ativa; 
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• Adequação e elevação da qualidade de ensino por meio das modalidades 

organizativas: projetos coletivos pautados na cidadania e diversidade cultural. 

Ações: 

• Capacitação profissional dos docentes nos horários coletivos de  trabalho, por 

meio de palestras, estudos de temas referentes ao processo ensino- 

aprendizagem, dinâmica de grupo, com subsídio de reuniões da Diretoria de 

Ensino – DE, Material disponibilizado pela Secretaria Estadual da Educação – 

SEE, como os Cadernos dos Professores, Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo; 

• Implementação de projetos ambientais, interdisciplinares, culturais, conservação 

do patrimônio, étnica racial e gênero, leitura com produto socializador, palestras, 

show de talentos, campeonatos esportivos interclasses. 

4. IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Considerando a natureza coletiva da observância e da implementação da Proposta 

Pedagógica, os que fazem da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli 

pretendem implementá-la mediante: 

I – Discussão ampla e regular dos seus princípios, alicerce, alcance e objetivos; 

II – Envolvimento e compromisso de toda a comunidade escolar no processo de 

torná-la útil e funcional; 

III – Sua permanente reelaboração e atualização. 

A escola respeitando as normas do sistema de ensino a que pertence, terá a 

incumbência de: 

• Executar sua proposta pedagógica; 

• Articular-se com a família e com a comunidade criando processo de integração 

da sociedade com a escola; 

• Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

• Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

• Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

• Promover meios para a recuperação de alunos com menor rendimento. 

Os docentes da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli incumbir-se-ão 

de: 

• Participar da elaboração, implantação e implementação da Proposta Pedagógica; 

• Elaborar e executar o plano anual de trabalho; 

• Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com menor rendimento; 

• Planejar, executar e avaliar o processo de aprendizagem sob sua 
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responsabilidade; 

• Acatar as determinações da direção, conforme as normas legais e em vigor; 

• Incentivar a formação de hábitos e atitudes; 

• Comentar, em classe, com os alunos o resultado das avaliações, esclarecendo 

os desvios; 

• Manter atualizado o diário de classe, dando atenção ao registro das aulas e à 

frequência. 

A equipe de coordenação por objetivo; planejamento, controle e avaliação das 

atividades didáticos-pedagógicas da escola e por atribuição: 

• Elaborar o currículo pleno, calendário escolar, os conteúdos programáticos e   a 

programação de sua área de atuação, assegurando a articulação com os 

diversos serviços da escola; 

• Coordenar as atividades de planejamento didático pedagógico; 

• Analisar os resultados do rendimento escolar; 

• Promover reuniões pedagógicas; 

• Colaborar com os professores na seleção de material didático a ser utilizado; 

• Coordenar a programação e execução das atividades de recuperação dos 

alunos; 

• Propor, coordenar atividades, aperfeiçoamento e formação em serviço dos 

docentes. 

O calendário escolar deverá prever: 

• Número de dias letivos; 

• Período destinado ao planejamento e replanejamento anual e semestral; 

• Período de férias, feriado e recesso escolar; 

• Período destinado à avaliação, recuperação e exames finais, quando houver; 

• Período destinado às comemorações cívicas e atividades afins; 

• Período destinado à matrícula. 

A Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli tem a seguinte organização: 

• Cumprimento integral de carga horária e dos conteúdos; 

• Frequência integral e obrigatória dos professores e pessoal técnico-pedagógico; 

• Carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas-aula, distribuídas em 200 

(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado a 

exames finais; 

• Controle de frequência de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 

letivas para a aprovação dos alunos; 
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• Expedição de histórico escolar e declaração de conclusão de curso ou de série. 

 

5. VERIFICAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR 

No Ensino Fundamental e Médio, a avaliação é contínua e cumulativa do desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os das provas finais. 

O aluno será promovido ao próximo ano do 6º ao 8º ano seguindo a progressão 

continuada e no 9º ano que é encerramento do Ciclo II, o aluno será avaliado de modo 

a perceber seus avanços e dificuldades podendo ficar retido para recuperação de final 

de Ciclo. No Ensino Médio em todas as séries o aluno tem que atingir média 5 (cinco) 

para ser considerado promovido. 

Os conceitos da Unidade Escolar variam de 1 (um) a 10 (dez) sendo considerado 

satisfatório de 5 (cinco) a 10 (dez), os alunos com conceito 1 (um) a 4 (quatro) serão 

submetidos a recuperação bimestralmente para que no final do ano dê continuidade 

aos seus estudos, ou seja, considerado reprovado/retido. Além dos conceitos, o aluno 

deve ter 75% de frequência para ser considerado promovido. 

 

6. AVALIAÇÃO 

A avaliação é um procedimento pedagógico pelo qual se verifica continuamente o 

progresso de aprendizagem, os pontos não assimilados e se decide, qual o passo 

seguinte, se necessário, recuperação e ou reforço. O professor deve estar consciente 

de que o processo ensino aprendizagem acontece através do contínuo ensinar e 

aprender. Avaliar, reforçar, recuperar com o objetivo de progredir e que os alunos não 

devem temer expressar suas dificuldades em determinada área, com vista ao 

crescimento de forma mais consistente. 

 

7. RECUPERAÇÃO 

O objetivo da recuperação contínua é amparar / garantir aos alunos com baixo nível 

de aproveitamento, a oportunidade de participar de atividades que lhe possibilitem 

avançar com sucesso na série em que está matriculado e continuar se desenvolvendo 

na série subsequente. 

 

8. METAS: 

- Elevação dos índices de aprovação para 98% em todas as séries e níveis de ensino 

fundamental e médio; 

- Envolvimento dos docentes com as normas regimentais básicas de disciplina de 
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condutas escolares; 

- Conscientização e implementação da cidadania e da dimensão política, com vista 

a envolver a comunidade de modo interativo, numa participação ativa 

 

9. AÇÕES: 

A capacitação dos docentes nos horários coletivos será realizada por meio de 

palestras, temas (leitura referente a formação continuada, estudo do currículo, Caderno 

do Professor) e das metodologias utilizadas na sala de aula. 
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Anexo C - Roteiro da Escola Padre Giuseppe Angelo Bertolli 
 
 
Identificação da escola pesquisada:  

 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

1. Breve histórico da escola 

Caracterização socioeconômica e cultural 

Características gerais da comunidade e sua influência na composição da clientela 

escolar: caracterização do bairro ou setor quanto à urbanização (tipo de casas, ruas, 

igrejas, industrias, tipo de comércio, transporte urbano etc.), nível socioeconômico das 

famílias, aspectos culturais e de lazer, assistência social e saúde, outras escolas 

existentes. 

2. Estrutura física e material 

2.1. Edifício escolar 

• Tipo de construção, aspecto físico geral. 

• Salas de aula: quantidade, dimensões (ideal: 1m² por aluno), condições 

ambientais (iluminação, ventilação etc.) 

• Salas da administração: quantidade, dimensões, destinação de uso, se o 

número de salas é suficiente (diretoria, vice diretora, secretaria, coordenação 

pedagógica, coordenação de turno, orientação educacional sala de professores, 

atendimento de alunos). 

• Salas e ambientes especiais: verificar os mesmos aspectos nas salas para: 

laboratórios, biblioteca, salas de projeção (filmes, vídeos, slides), cozinha, 

refeitório, despesa, almoxarifado, auditório, etc. 

• Instalações sanitárias: quantidade conforme o número de usuários, condições 

higiênicas, forma de escoamento dos detritos. 

• Bebedouros e lavatórios: quantidade, água tratada ou não. 

• Áreas livres: cobertas, descobertas, a que se destinam. 

2.2. Mobiliário 

• Carteiras: tipo, quantidade, estado de conservação. 

• Mesas, escrivaninhas, armários e outros: tipo, quantidade, estado de 

conservação, adequações ao uso, suficientes ou não. 

• Equipamentos 

Materiais didáticos (computador, retroprojetor, copiadora, televisores, vídeos, 

cartazes, mapas etc.): tipo, quantidade, condições de uso, como são adquiridos. 
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2.3 Espaços de lazer e recreação 

• Área disponível para lazer, recreação e esportes: dimensão, condições de uso. 

2.4 Recursos financeiros 

• Verbas de que dispõe a escola. 

• Sistemática de efetuação das despesas, formas de controle. 

3. Pessoal 

3.1 Alunos: número por série, adequações idade /série, número por sala. 

3.2 Professores: número, qualificação. 

3.3 Especialistas: número, coordenadores pedagógicos, orientadores 

educacionais, diretor, vice-diretor, qualificação desses profissionais. 

3.4 Funcionários: número por cargo (inspetores de alunos, serventes, 

merendeiras, porteiros, vigias). 

 
4. Estrutura, organização e funcionamento 

4.1 Aspectos Organizacionais 

• Organograma da escola. 

• Principais atribuições de cada setor (direção, coordenação pedagógica, 

orientação educacional, secretaria, serviços gerais, etc.). 

• Formas de gestão e formas de relacionamento entre o pessoal técnico, pessoal 

administrativo, pessoal docente, serviços gerais, etc. 

• Existe Regimento Escolar? É do conhecimento de todos os membros da escola? 

É utilizado? Em que circunstâncias? 

• Há informações explícitas em mural sobre nome do diretor, vice-diretor, 

coordenador pedagógico, professores, funcionários e seus horários de trabalho? 

Há clareza sobre quem está substituindo o diretor ou diretora quando estes 

estão ausentes? 

• 4.2 Coordenação pedagógica e orientação educacional 

• Existe o trabalho de assistência pedagógico-didática ao professor? Há um 

programa de formação continuada dos professores e pessoal administrativo? 

• Há uma unidade de ação da equipe técnica ou o trabalho é fragmentado? Há 

conflitos de funções entre direção e equipe técnica? Ou entre equipe técnica e 

professores? 

• O trabalho do pessoal técnico funciona em termos de garantir a qualidade do 

trabalho dos professores em sala de aula? Há acompanhamento do trabalho do 

professor na sala de aula, do rendimento dos alunos (análise dos resultados 



75 
 

das avaliações) por classe? 

4.3 Secretaria Escolar 

• A Secretaria está bem organizada? Há pessoal suficiente? 

• Há prontuários de cada aluno? Há ficha com dados de identificação, residência, 

profissão dos pais, etc.? 

• Os registros e controles do rendimento escolar estão corretamente organizados? 

• Os arquivos estão organizados corretamente? 

• Há normas da Secretaria da Educação sobre a organização e funcionamento 

da secretaria escolar? 

4.4 Relacionamento com a Secretaria da Educação e Diretoria Regional de 

Ensino. 

• A Diretoria de Ensino traz a escola instruções e procedimentos a serem 

cumpridos pela escola? Quem é o portador dessas instruções? 

• Que tipo de atuação tem a Diretoria de Ensino na parte administrativa e 

pedagógica da escola? O acompanhamento é frequente ou esporádico? 

• Qual é o grau de autonomia da escola para tomar decisões? 

4.5 Relacionamento com pais e comunidade 

• A escola tem APM (Associação de Pais e mestres)? Conselho de Escola? 

• A escola possui informações confiáveis sobre os pais dos alunos (dados 

pessoais, profissão, endereço, telefone da residência e do trabalho dos pais 

para emergências, dados sobre a saúde dos alunos, etc.)? 

• Existe um trabalho sistemático com os pais? São feitas reuniões (com todos os 

pais, por classe...)? Os pais comparecem? 

• A escola mantém relacionamento com outras instâncias da comunidade 

(políticos, associações de bairro, empresários e outros)? 

• A escola cede suas instalações para a comunidade (reuniões, prática de esporte, 

lazer, etc.)? 

5. Estrutura, organização e funcionamento 

• Há uma sistemática de levantamento de dados e informações para o diagnóstico? 

• Há o Plano da escola ou o Projeto pedagógico-curricular? Quando e como é 

feito? Existe um documento escrito? Há definição explicita de objetivos e metas 

para o não letivo e explicação de atividades administrativas, financeiras e 

pedagógicas-didáticas? 

• O Plano ou Projeto é utilizado para a elaboração de Plano de ensino? Que 

outros usos se fazem do Plano ou Projeto ao longo do ano letivo? 
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6. Organização geral da escola 

6.1. Aspectos administrativos gerais 

• Tipo de gestão existente na escola (colegiada, democrática, autoritária, 

centralizada, participativa). 

• Facilidade de execução das atividades ou excesso de burocracia. 

• Relacionamento do diretor com o pessoal da escola (técnico, docente, 

administrativo) a respeito das decisões a serem tomadas. 

• Em que e como o diretor ocupa seu tempo (administração, supervisão 

pedagógica,  contatos com professores  / funcionários / alunos, contatos com  a 

comunidade / diretoria de ensino / políticos, reuniões, acompanhamento e 

avaliação do trabalho de cada setor, etc.) 

• Há democratização das informações? Há uma prática de ampla difusão de 

informações para a equipe da escola? 

6.2. Funcionamento da rotina da escola 

• Como é fixado o número de vagas? Existem critérios explícitos de seleção de 

alunos? Quais são os critérios de distribuição de alunos pelos turnos em que 

funciona a escola? São levadas em conta necessidades da comunidade? Há 

restrições a matriculas? São feitas exigências descabidas? 

• Como é organizado o horário? Quem organiza? Como é a distribuição das 

atividades (disciplinas)? Há uma fixação de horas semanais para cada atividade 

ou disciplina? 

• Como é feita a distribuição de alunos por classe? Há critérios de distribuição por 

idade, rendimento escolar ou outros? Como é a organização e localização das 

salas, considerando-se o fluxo de alunos pelos corredores e o tipo de cada 

turma? 

• Como é feita a distribuição de classes entre os professores? Quais são os 

critérios? 

• Há remanejamento de alunos durante o ano letivo? Quais são os critérios? 

• Há conselho de classe? Quando e como são feitos? Funciona em termos de 

uma avaliação diagnóstica? 

• Como é feita a recuperação? Quais os objetivos das aulas de recuperação? 

Funciona? Dentro do horário ou fora do horário regular? 

• Como é controlada a frequência dos alunos? Há muitas faltas? A escola verifica 

causas de ausência dos alunos faltosos? Há controle da evasão escolar e uma 

análise de suas causas? 
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• Há merenda escolar? Quem fornece? A escola complementa? Os alunos gostam 

da merenda? Em que horário é servida? A distribuição dos alimentos interfere 

nas atividades de sala de aula? 

• Como funciona a entrada e saída dos alunos no início e término das aulas, nas 

trocas de aulas e no recreio? 

• A escola exige uniforme? Controla o uso do uniforme? Há reclamações dos pais 

nesse sentido? 

6.3. Aspectos da organização pedagógico-didática 

• O Plano da escola ou Projeto pedagógico-curricular é utilizado para a elaboração 

dos planos de ensino? 

• Como é organizada a Semana de Planejamento? Como são os planos de ensino 

(os professores isoladamente o em conjunto?). 

• Qual é o procedimento utilizado na escolha dos livros didáticos? 

• Existe uma articulação entre as séries em termos de programação de objetivos 

e conteúdos. 

• Os professores têm assistência pedagógica efetiva da equipe técnica? 

• Há assistência pedadógico-didática direta aos professores, através da 

observação de aulas, entrevistas, reuniões de trabalho e outros meios. 

• São previstos na semana momentos de discussão das atividades orientadas do 

ensino entre os professores, incluindo realização de projetos conjuntos? 

• Aescola dispõe de meios de informar os professores sobre o material pedagógico- 

didático existente, recursos audiovisuais, lista de jogos e brinquedos, livros e 

revistas disponíveis na biblioteca etc.? 

• Há reuniões pedagógicas frequentes? Que assuntos são tratados nessas 

reuniões? Há algum tipo de encontro para estudo, reflexão ou discussão sobre 

prática docente? 

• Há atividades extraclasses (visitas a locais da comunidade para estudo do meio, 

exposições, competições esportivas, etc.) 

• Como é a organização interna da sala de aula (decoração, cartazes, armários, 

cantinho de leitura, cantinho de música, disposição de carteiras, material didático 

de uso coletivo)?  Há salas-ambiente e como funcionam? 

• Quais os problemas de disciplina e infrações disciplinares mais constantes? 

Quais são os procedimentos utilizados para resolver esses problemas? 

• Há uma sistemática de desenvolvimento profissional dos professores e 

funcionários e de capacitação nas situações de trabalho?  É feita pelo pessoal 



78 
 

técnico da escola ou pela Secretaria de Educação? Em que periodicidade? 

6.4. Assistência aos alunos 

• Há um sistema de normas definido colaborativamente pela direção e corpo 

docente? Os alunos participam desse processo de elaboração dessas normas? 

• Os professores recebem apoios da direção ou coordenação pedagógica para 

adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, de soluções a dificuldades 

de aprendizagem dos alunos, de reforço na didática específica das disciplinas, 

e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos, de 

modo a prevenir a exclusão e a promover a inclusão? 

• Há formas de assistência e apoio direto a alunos com dificuldades transitórias 

nas aprendizagens instrumentais de leitura, escrita e cálculo, visando integrá- 

los ao nível da turma? 

• São previstas formas de atendimento a alunos com necessidades educacionais 

especiais, identificando articuladamente com os professores, as áreas de 

desenvolvimento e de aprendizagens que, em cada aluno, manifestem maior 

fragilidade, bem como a natureza e as modalidades de apoio suscetíveis de 

alterar ou diminuir as dificuldades inicialmente detectadas? 

• Há instâncias ou medidas de integração de todos os alunos na escola e nas 

salas de aula, considerando a diversidade social e cultural, mediante atividades 

de socialização, integração, formas de organização dos alunos, etc.)? 

7. Direção e gestão da escola 

• Qual é o tipo de gestão adotado na escola? 

• Qual é a sistemática de tomada de decisões? Há ordens prontas ou há uma 

prática de gestão participativa? 

• Há liderança efetiva da direção? Como é o relacionamento pessoal da direção 

com o pessoal técnico, administrativo e auxiliar? 

• As responsabilidades estão claramente definidas? 

• Há uma sistemática de acompanhamento, controle e avaliação das decisões 

tomadas? 

• Há um clima de trabalho positivo, que estimula e incentiva a equipe escolar? 

8. Avaliação 

• É feita a avaliação da execução do plano ou projeto da escola? Como se faz 

essa avaliação? Que procedimentos são utilizados? 

• Há um efetivo acompanhamento das atividades pedagógicas e administração, 

em termos de sua eficácia e realização de objetivos? 
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• Quem realiza a avaliação? Há uma reflexão sobre a prática desenvolvida para 

detectar desvios, dificuldades, e reorientar os trabalhos? 

• Os professores são orientados para a elaboração de instrumentos de avaliação? 

• Há momentos previstos na rotina organizativa de discussão entre os professores 

dos resultados da avaliação da aprendizagem dos alunos? 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola – Teoria e Prática. 6º 

edição – revista ampliada.  São Paulo: Editora Heccus, 2013. 
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Anexo D – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE SALA DE AULA: GESTÃO DO 
CURRÍCULO 
 
 

GESTÃO DO CURRÍCULO 

E.E.________________________________________________________________ 

DATA___/___/_____  HORA______ ANO/SÉRIE____________ 

DISCIPLINA___________________BIMESTRE_____  

AULA _______1ª ( ) 2ª ( ) 3ª ( )  

OBSERVAÇÃO SEQUENCIAL: (  )   OBSERVAÇÃO ISOLADA : (  ) 

TEMA PRINCIPAL PREVISTO PARA O BIMESTRE DE ACORDO COM O 

CURRÍCULO: _________________________________________________________QUANTI

DADE DE SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM PREVISTAS NO CADERNO DO PROFESSOR P/ O 

BIMESTRE:_________ 

Nº DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIDA NA AULA __________ 

CONSIDERAÇÕES SOBRE CADERNO DE ANOTAÇÕES E CADERNO DO 

ALUNO: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ASPECTOS DA AULA (OBSERVAÇÃ/ORGANIZAÇÃO DA TURMA):  

( ) DUPLAS  ( ) FILEIRAS  ( ) GRUPOS / RECURSOS UTILIZADOS NA 

AULA: ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES DOS ALUNOS (ESTRATÉGIA): 

( ) ACOMPANHAMENTO DA EXPLICAÇÃO/EXPOSIÇÃO DO PROFESSOR 

( ) LEITURA O QUÊ?”__________________________________________________ 

( ) PRÁTICA “O QUÊ" 

 ___________________________________________________________________________

___________________ ________________________________________________________ 

( ) CÓPIA ( ) DO LIVRO ( ) DA LOUSA  

( ) OUTROQUAL?__________________________________ 

A AULA TEM OBJETIVO DEFINIDO? ( ) SIM ( ) NÃO. 

QUAL?________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES: 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

HORA DA SAÍDA _____________ 

CONSIDERAÇÕES DO (a) PROFESSOR (a): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data e Assinatura do (a) Professor (a): __________________________________ 
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ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES: 

O TEMA OBSERVADO ESTÁ DE ACORDO COM O PREVISTO NO CURRÍCULO PARA O 

BIMESTRE? ( ) SIM ( ) NÃO (JUSTIFIQUE)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A AULA SE RELACIONA COM SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM DO CADERNO DO 

PROFESSOR? 

( ) NÃO SE RELACIONA ( ) SIM ESTÁ RELACIONADA A SIT. de APRENDIZAGEM Nº _____

TÍTULO ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

A ESTRATÉGIA OBSERVADA CORRESPONDE AO QUE PREVÊ O CADERNO DO PROFESSOR?  

( ) SIM PLENAMENTE    ( ) SIM PARCIALMENTE  

( ) NÃO.O CADERNO DO ALUNO É USADO COMO: 

( ) BASE DO TRABALHO ( ) COMO SUPORTE DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

( ) NÃO É USADO REGULARMENTE.  

HÁ COERÊNCIA ENTRE: AS ANOTAÇÕES DO ALUNO E A SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

ATUAL DO CADERNO DOALUNO E A AULA?  

( ) SIM ( ) NÃO 

PARECER DO PROFESSOR COORDENADOR:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

PARECER DO DIRETOR:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

DATA E ASSINATURA DO PC / DIRETOR (A) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE 

GESTORA ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

NOME DO PROFESSOR: ____________________________________________ 

Data e Assinatura do (a) Professor: __________________________________ 
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Anexo E - Carta de Apresentação 
 

São Paulo, 06 de Outubro de 2016. 

Prezado Dirigente, 

Apresentamos, por meio deste, a aluna Elaine Aparecida Costa, regularmente 

matriculada no Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais 

(PROGEPE), da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), que vem desenvolvendo 

estudos na Linha de Pesquisa e de Intervenção em Gestão Educacional (LIPIGES), 

sobre O Cotidiano do Diretor Escolar da Rede Estadual de São Paulo: Estratégias que 

otimizam a articulação dos segmentos da escola 

Desta forma, solicitamos, formalmente, a autorização para a realização desta 

pesquisa científica, na Unidade de Ensino, da Diretoria de Ensino de Itapevi, pela 

aluna Elaine Aparecida Costa. 

Desde já agradecemos todo e qualquer apoio e em poder contar com sua cooperação 

no sentido de autorizar o referido estudo. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam 

necessários. 

Atenciosamente, 

Prof. Mestre Gustavo Gonçalves Ungaro – UNINOVE / PROGEPE / LIPIGES 

Email: 

Telefone: 3665-9312 

Aluna: Elaine Aparecida Costa 

Email: eaelainecosta@gmail.com 

Telefones: 11 99748-9274 / 11 4707-2474 

 
 
  

mailto:eaelainecosta@gmail.com
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Anexo F - Fotos da Escola Estadual Padre Giuseppe Angelo Bertolli 

 
 
 
 
 

 

Fachada da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Entrada dos alunos da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 
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Entrada administrativa Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

Corredor piso térreo da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 
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Escada do piso superior da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Refeitório da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 
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Pátio da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 
 

Quadra coberta da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 
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Secretaria da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

 
Sala de aula da Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertolli. Fonte: Elaborada pela autora 
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Anexo G - Boletim da Escola - IDESP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

921440 - GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE 

ITAPEVI / JANDIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,2630 0,5350 0,1820 0,0200 

0,3620 0,5900 0,0380 0,0100 

0,4940 0,3130 0,1870 0,0060 

0,6290 0,3540 0,0170 0,0000 
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3,1967 2,3200 2,76 0,9236 2,55 

2,3500 1,2933 1,82 0,8655 1,58 

 
 
 
 
 

 2,55 1,58 

2,44 2,02 

5,40 2,93 2,30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,26 2,55 2,46 120,00 

1,95 1,58 2,10 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,00 

 
0,00 

 

0,00 

 
0,00 

 

120,00 

 
0,00 
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120,00 

 
0,00 

4,92 

 
4,92 

120,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
204 54,26% 65,11 

172 45,74%  

376 100,00%  

 
 
 
 
 
 
 
 

2,55 
 

1,58 

2,77 

 
1,76 
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Anexo H - Boletim da Escola - SARESP 
 
 
 
 
 
 

 
921440 - GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE 

ITAPEVI / JANDIRA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RMSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RMSP 

 
 
 
 
 
 
 

 
210,1 247,0 259,9 222,3 250,5 259,3 

219,0 248,5 267,7 236,6 252,0 264,6 

153.443 152.538 43.971 331.631 370.451 1.052.034 84,8 

118.656 120.355 39.354 327.604 350.851 956.820 84,4 

82.810 83.867 19.434 162.561 174.206 522.878 84,1 

- - 421 4.426 6.336 11.183 83,8 

- - - 211 179 390 87,4 

 

172,3 218,6 222,9 237,4 273,0 201,8 222,4 227,5 251,0 278,1 

170,5 216,4 222,1 233,7 269,0 199,2 219,6 224,6 245,3 272,1 

- - 218,8 229,4 267,0 - - 219,7 239,4 271,0 

- - - 231,3 254,0 - - - 239,6 261,7 
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921440 - GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE 
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921440 - GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

1,5 3,5 12,1 9,1 17,7 16,2 19,7 13,1 5,1 1,0 1,0 0,0 0,0 

0,0 0,6 6,6 9,6 13,9 18,7 13,3 18,1 11,4 5,4 1,8 0,6 0,0 

 
 
 
 

 
 RMSP  

12,7 13,4 - - 

34,7 35,8 - - 

48,3 47,3 - - 

83,0 83,0 - - 

4,3 3,6 - - 

  
RMSP 

  

7,1 7,6 - - 

26,0 27,2 - - 

42,7 42,8 - - 

68,8 70,0 - - 

24,2 22,4 - - 

  
RMSP 

  

14,4 14,7 16,4 - 

37,5 37,5 40,1 - 

35,9 36,3 34,2 - 

73,4 73,8 74,3 - 

12,1 11,5 9,3 - 

  
RMSP 

  

21,9 24,3 27,5 26,3 

56,7 56,8 56,0 53,5 

18,9 17,0 14,7 18,2 

75,6 73,7 70,8 71,7 

2,4 2,0 1,8 2,0 

  
RMSP 

  

30,9 34,0 35,0 49,4 

37,0 36,7 38,6 31,3 

31,3 28,6 25,8 18,7 

68,4 65,3 64,4 50,0 

0,8 0,7 0,6 0,6 
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921440 - GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE 

 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

0,0 1,0 4,8 11,0 19,5 24,8 18,6 15,7 2,4 1,4 0,5 0,5 0,0 

0,0 0,0 1,7 6,2 12,4 17,4 25,3 16,3 14,6 4,5 1,7 0,0 0,0 

 
 
 
 
 

 RMSP  

18,3 19,2 - - 

31,6 32,6 - - 

30,2 29,7 - - 

61,8 62,3 - - 

20,0 18,4 - - 

  
RMSP 

 

15,5 16,7 - - 

36,6 37,8 - - 

35,3 34,4 - - 

71,9 72,2 - - 

12,6 11,1 - - 

  
RMSP 

 

26,6 28,5 31,4 - 

43,6 44,0 44,3 - 

25,2 23,6 22,0 - 

68,8 67,6 66,3 - 

4,7 3,9 2,3 - 

  
RMSP 

 

27,5 31,4 35,7 36,2 

59,7 59,2 57,7 59,0 

11,2 8,6 6,0 3,8 

70,9 67,8 63,7 62,9 

1,6 0,8 0,6 1,0 

  

RMSP 
 

47,6 53,0 54,2 62,9 

47,4 43,6 43,1 35,4 

4,8 3,3 2,6 1,7 

52,2 46,8 45,7 37,1 

0,3 0,1 0,1 0,0 
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921440 - GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE 
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50               
               

40 
                   

                    
30                    

                    20                    
10                    

0 
                   

                     2014 2015 2016 2014 2015 2016  2014   2015  2016  2014  2015  2016 

  5º EF   7º EF      9º EF      3ª EM   
Abaixo do Básico  - - - - - -  34,2   32,2  26,3  47,8  41,4  49,4 

Básico  - - - - - -  52,5   53,9  53,5  37,6  36,5  31,3 

Adequado  - - - - - -  12,9   12,8  18,2  14,6  22,1  18,7 

Avançado  - - - - - -  0,5   1,1  2,0  0,0  0,0  0,6 
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921440 - GIUSEPPE ANGELO BERTOLLI PADRE 
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2014 2015 2016 2014 2015 2016 
 

2014 
  

2015 
 

2016 
  

2014 
  

2015 
 

2016 

  5º EF   7º EF      9º EF        3ª EM   
Abaixo do Básico  - - - - - -  48,5   47,1  36,2   66,3   50,8  62,9 

Básico  - - - - - -  46,5   44,9  59,0   30,3   46,1  35,4 

Adequado  - - - - - -  5,0   8,0  3,8   3,4   3,1  1,7 

Avançado  - - - - - -  0,0   0,0  1,0   0,0   0,0  0,0 

 
 
 


