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Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do
Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído
pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira,
propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico
como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação
de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões
distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os
estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os
cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da
realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Julho de 2015
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.
Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes,
músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes
níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra da Professora-autora
Prezado(a) estudante,

Quero inicialmente parabenizá-lo(a) pela busca de conhecimentos e de uma
formação profissional. Espero poder ajudá-lo(a) através deste trabalho que
prima pelo diálogo contínuo e valorização de seus conhecimentos e experiências.
Esse material contém textos que servirão de guia para seus estudos na Disciplina Gestão Democrática e Espaço Escolar do Curso Técnico em Multimeios
Didáticos. Contudo, sugerimos que não se limite ao que está aqui escrito.
Busque sempre fontes alternativas de informações. Leia! Estude! Participe
das discussões e atividades propostos no AVEA (Ambiente Virtual de Ensino
e Aprendizagem). Assim construirá uma aprendizagem significativa que o
levará a ser um bom profissional.
Lembre-se sempre que seu empenho e dedicação diários aos estudos devem
ser sua rotina sempre... Mesmo após a conclusão do Curso, não pare de
estudar e se informar!
A formação continuada é essencial para o crescimento e sucesso profissional.
Então, vamos iniciar nossos estudos?
Um forte abraço!
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Apresentação da Disciplina
Caro(a) estudante,
Seja bem-vindo(a) ao início desta disciplina!
Vamos estabelecer desde agora, um pacto de cumplicidade na busca e compartilhamento de conhecimentos. Esperamos promover, durante esse módulo que se inicia um estudo de forma dialógica, interativa e que valorize as
experiências que você tem adquirido ao longo de sua vida.
Esse módulo trata a forma como a educação está organizada no Brasil,
abordando o conceito e a prática da Gestão Democrática nas escolas, assim
como os aspectos legais que a fundamentam.
Refletiremos também sobre as diversas finalidades atribuídas à escola, segundo documentos legais, atentando para a responsabilidade de todo o
corpo de funcionários no cumprimento delas.
Esse material é constituído de oito aulas, que trazem textos explicativos,
exercícios para auxiliar na reflexão sobre os assuntos abordados e indicações
de referências que servirão como fonte enriquecedora de seus conhecimentos.
Então, agora, convido você a começar os nossos estudos.
Vamos lá?
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Aula 1. Sistema educacional no Brasil

Objetivos:
• expressar as finalidades, os níveis e modalidades de educação e
de ensino no Brasil; e
• distinguir a postura crítica acerca das finalidades da educação.

Prezado(a) estudante;
Agora é hora de dar início aos nossos estudos, aprofundando os conhecimentos que você já possui sobre a estrutura de ensino do Brasil, suas finalidades e uma visão do contexto legal versus o que realmente é praticado nas
escolas.
Você já parou para pensar como o ensino está organizado, sistematizado e
quais são os critérios, princípios e finalidades adotados para esta organização?
Vamos entender melhor esse assunto? Vamos lá então.

1.1. Estrutura do Sistema de Ensino
Visão da conjuntura atual, os Níveis, Modalidades e suas finalidades.
O Sistema Brasileiro é estruturado por Níveis e Modalidades de Educação. Temos os seguintes Níveis: Educação Básica, Profissional e Superior e as seguintes modalidades: Educação de Jovens e Adultos - EJA, Educação a Distância,
Educação Especial e a Indígena, como poderá ser observado na descrição
detalhada apresentada a seguir.
a) Educação Básica
Para melhor compreensão do sistema vamos analisar com detalhes, primeiramente, a Educação Básica. Ela é formada pela Educação Infantil, Ensino

Aula 1 - Sistema educacional no Brasil
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Fundamental e Ensino Médio.

Figura 1
Fonte: brasil.gov.br

LEMBRE-SE! É fundamental possuir uma ideia geral da legislação, conhecendo minimamente seus objetivos e premissas básicas. Somente
dessa forma é que será possível empreender ações cidadãs eficazes.

Link para a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação-LDB/96
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/l9394.htm

b) Educação Infantil
A Educação Infantil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB/96 é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade.
Leia pelo menos mais duas vezes os aspectos acima!
Assustado! Você já havia imaginado o quanto é grande a responsabilidade
de todas as pessoas envolvidas com a educação e quanto é complexa a ação
de EDUCAR?!
Pense o quanto os pressupostos descritos acima são sérios e abrangentes.
Observe que vão muito além de ensinar conteúdos, matérias relacionadas à
cognição, - as famosas disciplinas! Devemos buscar desenvolvimento INTEGRAL, nos aspectos cognitivo, afetivo e motor.
Importante! A reflexão que acabamos de fazer deverá ser prática constante
e permear todos os demais níveis e modalidade de ensino que serão abordados.

Rede e-Tec Brasil
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c) Ensino Fundamental
O Ensino Fundamental, etapa intermediária, compreendida entre a Educação Infantil e o Ensino Médio, com duração mínima de nove anos, tem como
finalidade a formação básica do cidadão, contemplando o desenvolvimento
das capacidades de aprender, por meio do domínio da leitura, da escrita e
do cálculo; compreensão do ambiente natural e social, do sistema político,
da tecnologia, das artes e dos valores que fundamentam a sociedade, quer
sejam fortalecimentos dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca.

Figura 2
Fonte: brasil.gov.br

Observe que não está escrito que a finalidade é a de ensinar CIÊNCIAS (conhecimento puro), ou disciplinas, que são recortes, pedaços selecionados de
uma determinada ciência, realizado por uma pessoa ou grupo de pessoas.
Mas sim, a de formação básica do Cidadão*, e as ciências, sob a ótica das
disciplinas, devem ser as ferramentas, os meios empregados, por educadores
(todas as pessoas envolvidas no ato de educar, não só professores), para instrumentalizar o indivíduo, na consolidação de sua jornada para a cidadania
plena.
Você, futuro Técnico em Multimeios Didáticos, profissional que irá atuar na
escola, como educador, em atividades não docentes, nos mais diversos setores, tem a obrigação e o dever de compreender, assimilar e disseminar os
conceitos expressos nessas finalidades. Você tem que acreditar que nossas
escolas podem ser espaços privilegiados de FORMAÇÃO para o exercício
pleno da cidadania.
O mundo precisa de cientistas brilhantes, porém, se não estiverem comprometidos com a busca de solução para os problemas sociais, toda a sua

Aula 1 - Sistema educacional no Brasil
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Cidadania*: O conceito de
cidadania sempre esteve
fortemente atrelado à noção
de direitos, especialmente os
direitos políticos, que permitem
ao indivíduo intervir na direção
dos negócios públicos do Estado,
participando de modo direto
ou indireto na formação do
governo e na sua administração,
seja ao votar (direto), seja
ao concorrer a cargo público
(indireto). No entanto, dentro
de uma democracia, a própria
definição de Direito, pressupõe
a contrapartida de deveres, uma
vez que em uma coletividade
os direitos de um indivíduo
são garantidos a partir do
cumprimento dos deveres
dos demais componentes da
sociedade.
Conheça mais, visite o link:
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Cidadania

Rede e-Tec Brasil

existência terá sido inútil, sem sentido para humanidade.

Alteridade: É a capacidade
de apreender no outro a sua
plenitude, sem qualquer tipo de
censura, na percepção de sua
dignidade, dos seus direitos e,
sobretudo, da sua diferença,
qualquer que ela seja.
Leia um pouco mais:
http://falandonalata.wordpress.
com/2007/10/06/o-principio-daalteridade/

Dados: é uma representação
simbólica quantificada ou
quantificável;
Informação: é quando
conseguimos dar significado aos
dados – compreendemos seu
conteúdo;
Conhecimento: é construído
subjetivamente pelo individuo,
requer experimentação, vivência;
Competências: é a capacidade
de produzir algo socialmente útil.
Sugestão aprofundamento
no link - http://www.scribd.
com/doc/14568066/Dadoinformacao-conhecimento-ecompetencia

E, a partir dessas reflexões, você, deve estar atento a todos os espaços, situações e contextos que podem ser usados para facilitar, mediar e disseminar
a cultura, o convívio, o despertar de relações sadias e fraternas, lutando,
se opondo contra todas as formas de discriminação, valorizando e experimentando, o poder que o conceito da alteridade pode provocar no meio
escolar.
d) Ensino Médio
Chegamos ao Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração
mínima de três anos, e que tem como finalidades a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, a preparação básica para o trabalho e a cidadania, por meio do desenvolvimento
de capacidades que lhe permitam, aprender a aprender, adaptar-se com flexibilidade às novas condições de ocupação, de aprimorar-se como pessoa
humana, desenvolvendo pensamento crítico e autônomo e compreender os
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Figura 3
Fonte: brasil.gov.br

“Após receber essas informações iniciais, pare e pense. Por favor, feche os
seus olhos e recorde os textos lidos. Tente ir passando as páginas mentalmente, numa leitura silenciosa e detalhada. Faça um esforço, tenho certeza
de que consegue, pois não adianta dar sequência se o processo de assimilação estiver incompleto.
- Responda. Como poderíamos fazer uma escola diferente que atendesse ao
previsto nas finalidades estudadas?

Rede e-Tec Brasil
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Esse curso tem o intuito de lhe auxiliar a construir seu conhecimento, forme
conceitos arrojados e bem fundamentados, por meio do exercício de muita
leitura. O passo inicial neste processo é avaliar e interpretar pelo menos os
principais documentos relacionados à educação. Ao longo deste curso você
terá acesso a eles. Devemos considerar, ainda, aqueles indivíduos, cidadãos
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental
e Médio na idade própria.
Nesse caso temos a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA _
que é uma oportunidade educacional que leva em consideração suas características e interesses, bem como, a condição de vida de trabalho, desta
população.
e) Educação Profissional
Outro viés do sistema educacional que devemos considerar, é o da Educação
Profissional - EP. Este curso, por exemplo, é um legítimo representante desse
viés. Essa modalidade deve estar integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, deve conduzir ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.

Figura 3
Fonte: Assessoria SEDUC-MT

A Educação Profissional, considerada como educação, é muito recente e
ganhou um capítulo só para ela na LDB. Ela possui três vertentes: Formação
Inicial e Continuada de Trabalhadores, que é de livre oferta em cursos de
curta duração, atende às necessidades de capacitação, atualização e qualificação profissional. Técnico de Nível Médio são cursos que requerem aprovação do Conselho Estadual de Educação, possui uma legislação própria, com
duração mínima de 800 horas. Essa modalidade garante-lhe uma profissão.

Aula 1 - Sistema educacional no Brasil
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E o Tecnólogo, que é curso superior com as mesmas prerrogativas dos cursos
acadêmicos, porém de menor duração. São cursos focados num campo do
saber. Por exemplo, temos o Engenharia Civil, curso acadêmico de 5 anos;
no caso de um curso de tecnologia, podemos ter Engenharia de Pontes, com
3 anos.
Inferência: 1 Ato ou efeito de
inferir. 2 Conseqüência, dedução,
ilação, indução.
Fonte: Dicionário Michaelis.
Disponível em: http://michaelis.
uol.com.br

Podemos então, com o conhecimento já adquirido, fazer uma inferência**:
a Educação Básica deve promover a formação geral, para o exercício da cidadania, que aliada à Educação Profissional, busca a formação integral do
cidadão, formando o indivíduo com base nos quatro pilares da educação:
Saber-saber, Saber-ser, Saber-conviver, Saber-fazer.

Conheça mais sobre os
quatro pilares da educação:
Saber-saber; Saber-ser;
saber-conviver e o saberfazer, baseado no relatório
para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação
para o Século XXI, coordenada
por Jacques Delors.
PESQUISE! Aprofunde seus
conhecimentos.

Ethos: na Sociologia, é uma
espécie de síntese dos costumes
de um povo. Indica, de maneira
geral, os traços característicos
de um grupo, do ponto de vista
social e cultural, marcando o
que o diferencia de outros. Seria
assim, um valor de identidade
social.

Nível Educação Superior, que dentre suas finalidades destacamos: o estímulo
à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, do incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e
difusão da cultura e, desse modo, o entendimento do homem e do meio em
que vive.
Temos também a modalidade da Educação Especial e Indígena, a primeira
destinada aos portadores de necessidades especiais, cidadãos que têm direito a todas as prerrogativas analisadas nas modalidades anteriores. A Segunda em respeito ao ethos das culturas anteriores a nossa. Consubstanciando
assim, nosso compromisso, dever ético-moral e cívico para com as minorias.
Finalmente, a modalidade de Educação a Distância, é a modalidade que está
lhe propiciando esta oportunidade de ter uma profissão de nível técnico.
Com a EaD, no conforto e comodidade do seu lar, ou de outro espaço qualquer, você pode estudar, atualizar seus conhecimentos, obter capacitação e
qualificação para o mundo do trabalho. A Educação a distância tem como
ferramentas mediadoras do processo de ensinar e aprender, diversas tecnologias, desde as mais tradicionais, como este livro, passando pelas novas
tecnologias, o computador, a Internet, as diversas mídias disponibilizadas em
CDs e DVDs.

Resumo
Nessa aula estudamos sobre como o Sistema Brasileiro de Educação está organizado, em seus níveis de Educação e modalidades de Ensino, tendo como
referencial, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Durante a explanação,

Rede e-Tec Brasil
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percebemos que a finalidade da escola transcende a mera transmissão de
conceitos, atingindo a formação global do indivíduo, em seus aspectos cognitivo, emocional, relacional e profissional.

Atividade de aprendizagem
1. Segundo José Bernardo Toro, os “Sete Códigos da Modernidade” são:
1- “Domínio da leitura e da escrita;
2- Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas;
3 - Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações;
4 - Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social;
5 - Receber criticamente os meios de comunicação;
6 - Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada;
7 - Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. ”
( Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/materias_296383.shtml?page=page2> Acesso em: 22 abr. 2012)
Correlacione-os com a Educação Fundamental e Profissional.
2. Represente em forma de uma ilustração (gráfico, organograma, etc...)
como está organizado o Sistema de Ensino Brasileiro em seus níveis e modalidades.
Caro(a) estudante
Agora que já sabemos como está organizado o Sistema Educacional no Brasil, vamos conhecer um pouco sobre a Gestão das unidades escolares e a
importância do envolvimento da comunidade escolar nessa ação.

Aula 1 - Sistema educacional no Brasil
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Aula 2. Gestão democrática x estrutura
		
hierárquica nas escolas e os 		
		
órgãos colegiados
Objetivos:
• identificar os princípios da Gestão Democrática Escolar;
• examinar o papel dos órgãos colegiados dentro da estrutura
organizacional; e
• reconhecer a relevância do modelo de gestão partilhada.

Figura 4
Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/apresentacao.htm

Caro(a) estudante, acredito que você já tenha ouvido falar em “Gestão Democrática na Escola”. O que você sabe sobre o assunto? Como se dá a sua
prática na escola? Vamos estudar um pouco sobre esse tema? Boa aula!
A Gestão Democrática acontece quando a escola “ouve” a opinião de seus
clientes internos (funcionários) e externos (pais e alunos) no sentido de estabelecer propostas pedagógicas e administrativas que atendam às necessidades e anseios dessa comunidade. Está alicerçada em argumentos legais (LDB,
PNE) e se estabelece através da constituição de órgãos colegiados, responsáveis por deliberações coletivas que são formalizadas em documentos
institucionais próprios (Projeto Político Pedagógico (PPP), Regimento Escolar
Interno, Instruções Normativas).

Aula 2 - Gestão democrática X estrutura hierárquica nas escolas e or órgãos ...
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O que é órgão colegiado?
Órgãos colegiados são aqueles
em que há representações
diversas e as decisões são
tomadas em grupo, com o
aproveitamento de experiências
diferenciadas.
http://www.integracao.gov.br/
orgaoscolegiados/index.asp.
Acesso em 26/03/2011.

Rede e-Tec Brasil

Podemos considerar como clientes internos, todo corpo de servidores que
trabalham na unidade escolar. Os clientes externos são representados pela
comunidade (pais, alunos, vizinhos), que podem organizar-se na forma de
órgãos colegiados e participar ativamente das ações desenvolvidas no âmbito escolar.
Vamos então saber um pouco mais sobre a hierarquia escolar, os órgãos
colegiados e as ações que concretizam a prática da democracia na escola.

2.1 Estrutura organizacional básica de 		
uma escola
Em todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, existe uma organização na relação de poderes, responsabilidades e atribuições, que determina
a estrutura da hierarquia funcional existente, ou seja, as relações de chefia
e subordinação entre as funções e os departamentos que compõem uma
instituição.
Segue abaixo uma ilustração de um organograma que é aplicado na maioria
das escolas:

Figura 5
Fonte: autora

Observe que nesse organograma constam, além dos servidores, os órgãos
colegiados que fazem parte das rotinas escolares. Vamos então saber um
pouco mais sobre eles.

Rede e-Tec Brasil

22

Gestão Democrática do Espaço Escolar

2.2 Conselho Escolar
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: (...) II - participação
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (LDB. 9394/96)

Os conselhos escolares são colegiados formados por representantes dos seguintes segmentos: pais, alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretor, sendo dever da escola estabelecer critérios transparentes
para a candidatura e eleição dos mesmos.
Apresenta caráter deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador, apresentando como principais atribuições:
• sugerir, avaliar e aprovar o Projeto Político Pedagógico e o Regimento
Escolar;
• acompanhar o planejamento da aplicação de recursos financeiros;
• fiscalizar a aplicação dos recursos e a efetivação do Projeto Pedagógico.
A participação em Conselho Escolar é uma atividade voluntária e não remunerada. Geralmente, acontecem reuniões periódicas a fim de dar sequência
às atividades propostas e deliberar sobre assuntos de interesse coletivo. Para
a tomada de decisão é considerado no mínimo metade mais um dos votos
dos presentes na reunião.
O mandato do Conselho Escolar é válido por um ano, podendo ser reconduzido por mais um.
Então, futuro Técnico em Multimeios Didáticos, você sabia da existência e
relevância desse órgão colegiado?

2.3 Conselho de Classe
O Conselho de Classe é um órgão colegiado composto pelos professores,
coordenadores, supervisores pedagógicos e direção, sendo opcional a participação de pais e alunos. As reuniões geralmente são previstas no calendário
escolar, e acontecem bimestralmente, com o objetivo de discutir o desempe-
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nho dos alunos, refletindo conjuntamente sobre práticas pedagógicas mais
eficazes para atingir o desenvolvimento dos discentes.
Assim, em escolas onde a Gestão é Democrática, durante os conselhos de
classe, os membros participantes fazem uma análise e discutem, de forma
conjunta, os melhores caminhos a serem seguidos a fim de promover a
aprendizagem dos alunos, apontando as falhas cometidas durante o bimestre que se encerrou e as novas propostas de ações a serem desenvolvidas,
dentro dos diferentes setores que compõem o organograma escolar.

2.4 Grêmio Estudantil
O Grêmio Estudantil é uma organização constituída e eleita por alunos de
uma mesma instituição de ensino, que tem como missão representar os interesses dos estudantes em atividades de caráter educativo, cultural, social
e esportivo. É uma forma de inserção do estudante em ações de representatividade do grupo, despertando-os para uma consciência da importância
do exercício da cidadania e da luta pela conquista dos interesses individuais
e coletivos.
Você já participou de algum desses órgãos colegiados? Essa é uma oportunidade de manifestar suas ideias e vontades no lugar onde você trabalha e/ou
estuda. Claro, que sempre de forma muito ética e educada acima de tudo,
não é mesmo?
Vamos então refletir um pouco sobre os conteúdos dessa aula!

Resumo
Vimos nessa aula, o conceito de Gestão Democrática Escolar e dos principais
órgãos colegiados que dão suporte a essa forma de gerenciamento, compreendendo que a democracia só é praticada na escola uma vez que sua
Direção possibilita e viabiliza a formação desses órgãos para deliberações e
discussões coletivas.

Atividade de aprendizagem
1. Conforme descrito, o Conselho Escolar apresenta natureza “deliberativa,
consultiva, normativa e fiscalizadora”. Pesquise o significado desses termos.
2. Analise e descreva a importância do Conselho Escolar no organograma
da escola.
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Bem, já sabemos que a Gestão Democrática ocorre de fato através da representação dos diversos segmentos da comunidade escolar nos órgãos
colegiados. Vamos ver agora, alguns documentos escolares que devem ser
elaborados de forma conjunta e que vão determinar as ações e atitudes a
serem desenvolvidos na escola.
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Aula 3. Documentos institucionais
Objetivos:
• definir os fundamentos do Projeto Político Pedagógico (PPP) e
do Regimento Escolar (RE); e
• identificar a construção coletiva destes como um dos fatores
que evidenciam a prática democrática nas escolas.

Caro(a) estudante, agora que já explanamos um pouco sobre gestão democrática e os órgãos colegiados, vamos estudar também os documentos
que toda instituição de ensino deve elaborar de forma coletiva, envolvendo
todos que trabalham na escola, além de pais e alunos.

3.1 Projeto Político Pedagógico (PPP)
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola é um documento no qual são
descritos os princípios norteadores das ações de cunho pedagógico, social
e administrativo desenvolvidos na escola. Portanto, para sua concepção, é
necessário que “a escola” tenha consciência da realidade política, cultural e
social na qual está inserida, para que a partir de sua identidade, possa reconhecer sua missão, estabelecer metas e traçar estratégias de curto, médio e
longo prazo.
Ele é um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser feito, quando, de
que maneira, por quem para chegar a que resultados. Além disso, explicita
uma filosofia e harmoniza as diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso com
a clientela. É a valorização da identidade da escola e um chamamento à
responsabilidade dos agentes com as racionalidades interna e externa. Esta
ideia implica a necessidade de uma relação contratual, isto é, o projeto deve
ser aceito por todos os envolvidos, daí a importância de que seja elaborado
participativa e democraticamente. (VEIGA, 2001, p.110)
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Sua elaboração deve ocorrer de forma coletiva, a partir de reflexões e discussões entre direção, coordenação, professores, demais servidores, alunos,
pais e representantes da comunidade, para que seja efetivamente um instrumento democrático e relevante para todos os envolvidos, evitando-se assim,
a centralização de ideias, poderes e interesses.

3.2 Regimento Escolar/ Interno
Você já observou que na maioria dos lugares aonde vamos, existem normas
específicas a serem seguidas? Pois é. Na escola não é diferente. Para que as
relações ali estabelecidas se deem de forma padronizada e legal, é necessário
que haja um documento que normatize as atribuições de cada cargo/ função, dos direitos, deveres e penalidades em casos de infrações. Esse documento chama-se Regimento Escolar. Seu conteúdo deve guardar coerência
com o expresso no Projeto político pedagógico, de modo a complementá-lo.
Esse documento deve ser de conhecimento de todos os envolvidos na comunidade escolar. Todos devem ter ciência de suas atribuições e direitos, bem
como das penalidades a que estão sujeitos em casos de infrações.
Você, enquanto estudante sabia que esse documento existe? Será que sua
divulgação nas escolas tem acontecido efetivamente?
A existência desse documento por si só não significa a existência de uma
gestão democrática. Seu sentido se dá no momento das deliberações envolvendo os diversos sujeitos da comunidade escolar (pais, alunos, funcionários)
e no seu exercício dentro do cotidiano da escola.

Resumo
Nesta aula citamos que toda Escola possui dois documentos que orientam
suas ações e normas de conduta, que são: Projeto Político Pedagógico, também conhecido como PPP, documento que orienta as ações pedagógicas
a serem desenvolvidas no âmbito escolar, conforme a visão sócio-político-pedagógica da Escola; e o Regimento Interno, documento que determina
as responsabilidades, direitos e deveres dentro da Escola. Ambos os documentos, devem ser elaborados coletivamente, para garantir a democracia na
Gestão Escolar.

Atividade de aprendizagem
1. Correlacione os documentos com as afirmações abaixo:
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(1) Regimento Interno
(2) Projeto Político Pedagógico
( ) Compreende a visão social, política e pedagógica da Escola.
( ) Conjunto de normas a serem seguidas no ambiente escolar.
( ) Caracteriza a missão, visão e histórico da escola.
( ) Define as atribuições dos membros da unidade escolar.
( ) Normatiza as penalidades em casos de infrações dentro da escola.
2. Leia o Regimento Interno da sua Instituição de Ensino e transcreva no
mínimo quatro artigos que você considera fundamentais para o bom andamento das atividades educacionais.
Caro(a) estudante,
Você pôde observar os Documentos legais Institucionais de uma Escola, agora vamos aprofundar um pouco mais, conhecendo algumas leis Nacionais
que dão suporte à Gestão Democrática nas Escolas.
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Aula 4. Aspectos legais da gestão 			
		democrática

Objetivos:
• avaliar o respaldo dado pelos fundamentos legais à prática democrática nas unidades escolares; e
• identificar as leis que normatizam e suportam a gestão democrática.

Caro(a) estudante
Você já pensou que para haver uma homogeneização na qualidade do Ensino do país, devem existir Leis Nacionais que regimentem a organização do
sistema de ensino, as atribuições, direitos e deveres de todos os envolvidos
no processo educacional, bem como propostas de ações a serem executadas
nas escolas? Vamos então conhecer algumas dessas Leis!

4.1 Constituição Federal - C.F. 88
Você sabe o que significa “Constituição”?
Constituição é um conjunto de leis/regras que orientam e organizam o funcionamento de uma instituição/Estado. Referindo-se a Estado, é a Lei máxima que define os direitos e deveres dos cidadãos, determinando também
poderes atribuídos às esferas políticas. Por ser a Lei Maior, nenhuma outra
pode ferir seu conteúdo. O mesmo pode sofrer apenas reformas ou emendas, exceto as cláusulas pétreas, cujos conteúdos não podem ser revogados.

No link abaixo, você visualizará
a estrutura e conteúdo da
Constituição Federal Brasileira,
com suas emendas a partir de
sua promulgação em 88:
http://www.senado.gov.br/sf/
legislacao/const/

Em países democráticos, como o Brasil, sua elaboração se dá por uma Assembleia Constituinte, formada por representantes políticos do poder legislativo, eleitos pelo povo. A Atual Constituição Federal Brasileira foi promulgada em 1988.
A referência à Educação é dada nos artigos 205 a 214, merecendo destaque
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o artigo 206, que diz:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,
a arte e o saber;

						

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;

			

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei,
plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos,
assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas
pela União;

						

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade. 				
(Constituição Federal/ 88)

Veja, portanto, que já em 1988 é constitucionalizada a prática democrática
nas escolas de ensino público, ou seja, é direito de todo cidadão participar
nas tomadas de decisão das escolas públicas, defendendo seus direitos de
permanência e acesso. É direito também do profissional do magistério receber a devida valorização por seu trabalho, na forma de um piso salarial
digno. Outro documento de suma importância é o Estatuto da Criança e do
Adolescente, apresentado a seguir:

4.2. Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA. Lei 8.069/ 90
Você sabia que existe uma Lei específica para Crianças e Adolescentes?

Leia o Estatuto da Criança e
do Adolescente na íntegra,
acessando o site:
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/L8069.htm

Esse documento chama-se Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
É uma Lei que foi promulgada em 30 de julho de 1990 pelo então Presidente
Fernando Collor, que complementa e reforça as diretrizes estabelecidas na
Constituição Federal/88 referente aos direitos das crianças e adolescentes,
representando o resultado das reivindicações populares entre diversos setores da comunidade, em busca da garantia de condições de dignidade e
exercício da cidadania por parte de todas as crianças e adolescentes.
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Em seu texto estabelece como dever do Estado e da família a garantia à liberdade, à dignidade, à saúde, à educação, ao esporte, à convivência familiar,
além da proteção a qualquer forma de exploração, violência ou discriminação.
Veja a seguir, trechos do ECA, que dispõe sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer (título II, capítulo IV). Peço a você, estudante, que
faça uma leitura minuciosa e crítica do trecho abaixo:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;(...)
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. (...)
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais,
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às
fontes de cultura.						
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão
e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
(ECA 8069/ 90)

Reflita se a realidade à sua volta, relativa à garantia do acesso e permanência
na escola, corresponde ao que está descrito na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.3. Lei de Diretrizes e Bases para a 		
Educação Nacional - LDB 9.394/ 96
Como o próprio nome já diz, a LDB é a lei que determina as diretrizes da organização do sistema educacional brasileiro. Toda Instituição de Ensino deve
agir em conformidade com os dispostos em seus artigos.
Sua primeira versão foi instituída em 1961, sendo reformulada em 1971. A
versão atual é a terceira, que foi sancionada em 1996, pelo então Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Dentre os avanços apresentados estão:
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• o reconhecimento da educação Profissional como modalidade de ensino;
• oficialização da Educação Infantil (creche e pré-escola) como a primeira
etapa da Educação Básica;
• obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Fundamental;
• destinação de 18% do orçamento da União e 25% do orçamento dos
Estados e Municípios na manutenção e desenvolvimento da rede pública
de ensino.
Seu texto vem ao encontro do estabelecido na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
A prática democrática na escola é evidenciada em especial nos artigos 14 e
15 que diz:
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:		
I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;					
II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes.						
Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas
as normas de direito financeiro público. ” ( LDB 9394/ 96)

Ou seja, é garantido, na forma de Lei, a participação de funcionários e comunidade na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola, que conforme o que já estudamos, é o documento que determina as ações, projetos
e práticas pedagógicas a serem implementados pela escola.

4.4 Plano Nacional de Educação - 			
PNE 10.172/01
O PNE é um Projeto Federal do Ministério da Educação (MEC), fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que visa à melhoria da qualidade do
ensino no país, e o aumento do índice de conclusão da Educação Básica
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entre os brasileiros.
O Projeto virou lei e foi sancionada em 9 de janeiro de 2001, sendo obrigatório o cumprimento de suas metas até o final desta década. A execução das
ações fica a cargo dos governos federal, estadual e municipal, e sua coordenação, a cargo do MEC.
Como embasamento para a gestão democrática você pôde observar
que existem diversas Leis. Tais leis orientam os gestores e até mesmo
o cidadão a realizarem um trabalho com políticas públicas efetivas e
de interesse de toda a sociedade. Pense nisso.

Resumo
Vimos que tanto a prática democrática na Gestão Escolar, quanto as condições de acesso e permanência na Escola ao cidadão brasileiro, são garantidos por Lei, na forma dos artigos expressos na Constituição Federal/88,
Estatuto da Criança e do Adolescente/90, Lei de Diretrizes e Bases para a
Educação Nacional/96 e Plano Nacional de Educação/01.

Atividade de aprendizagem
1. Faça um paralelo entre os conteúdos referentes à Gestão Democrática
nas escolas contidos na CF/88, no ECA 8069/90, na LDB 9394/96 e no PNE
10172/01.
2. Pesquise, nos artigos referentes à Educação na Constituição Federal/88,
Estatuto da Criança e do Adolescente/90, Lei de Diretrizes e Bases para a
Educação Nacional/96 e Plano Nacional de Educação/01, referências relacionadas às ilustrações abaixo:

Figura 6

Figura 7

Fonte: Prefeitura de São Paulo

Fonte: brasil.gov.br
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Figura 8

Figura 9

Fonte: ifsc.edu.br

Fonte: brasil.gov.br

Agora você já conhece as Leis que permeiam a Educação no Brasil, não é
mesmo? Vamos, então, a partir do que vimos nas últimas aulas, discutir um
pouco sobre as finalidades da escola.
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Aula 5. Finalidades da escola
Objetivos:
• reconhecer as necessidades da escola;
• identificar a escola como um espaço para assimilar conhecimentos de natureza científica, política, social e cultural; e
• identificar a responsabilidade da equipe que compõe o quadro
de funcionários da escola.

Caro (a) estudante
Nesta e nas próximas aulas estaremos refletindo sobre a relevância da educação escolar na formação integral do indivíduo, nos aspectos científico, social,
pessoal e profissional, tendo como base, textos dispostos na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, LDB 9.394, de dezembro de 1.996.
Essa reflexão se dará também na forma de como o corpo de funcionários de
uma escola colabora direta ou indiretamente com essa educação global do
indivíduo, alertando-o para hábitos éticos, morais e educacionais, em especial no âmbito escolar.
Então, para começarmos nossa reflexão, vamos ler o que a LDB nos diz sobre
as responsabilidades da “ESCOLA”, entendendo-a, como todo o pessoal
que ali atua e suas formas de trabalho. Boa Aula!
Em seu Título II, art. 2º, que trata dos Princípios e Fins da Educação Nacional,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9.394, de dezembro de 1.996
diz que: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. ”
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O que significa “pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”?

5.1 Desenvolvendo conhecimentos e 		
técnicas
Vamos agora abordar uma das finalidades da educação escolar que é o desenvolvimento do conhecimento científico, entendido como aquele permeado pelo currículo escolar, seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais.
São os estudos da Língua Portuguesa, da Matemática, da História, Geografia, Ciências, etc.
Essa finalidade se cumpre especialmente em sala de aula, com a mediação
do Professor. É ele quem vai possibilitar ao aluno condições de assimilar novos conhecimentos, ampliando sua visão de mundo. E, para que isso ocorra,
é necessário que seja dado à “matéria” algum sentido, alguma aplicação no
cotidiano. Então, muitas vezes o professor precisa desenvolver suas aulas em
ambientes inusitados, contando assim, com a colaboração de seus colegas
dentro da escola.
Nesse momento, uma agente de merenda pode tornar-se professora no instante em que ajuda o professor em uma aula que aconteça na cantina por
exemplo.
A bibliotecária pode ajudar o professor a orientar seus alunos em aulas de
pesquisa que podem acontecer na biblioteca.
O professor precisa ter a liberdade de usufruir de todos os espaços escolares
e encontrar em cada um, o apoio necessário de seus colegas de trabalho,
para que a formação de seu aluno seja garantida com maior eficiência e
eficácia.

5.2 Desenvolvendo a compreensão cultural
O Brasil é o país das diferenças. No nosso cotidiano, convivemos com pessoas de diferentes traços: brancos, albinos, pardos, morenos, negros, descendentes de japoneses, chineses, mexicanos, judeus, católicos, protestantes,
“emos”, góticos, ricos, pobres, dentre outras diversidades que a sociedade
nos apresenta.
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A escola é um dos cenários dessas diferenças e faz parte do patrimônio
histórico do nosso país. Portanto, a compreensão dos fatores históricos, político e social possibilitarão o desenvolvimento da compreensão cultural do
educando. À medida que essa compreensão se desenvolve, minimizam-se
os problemas de preconceitos e da ocorrência do fenômeno “bullying”, que
compreende comportamentos agressivos entre alunos, de forma intencional
e repetitiva, muitas vezes sem motivo aparente, causando traumas e transtornos às suas vítimas e familiares.

Saiba mais sobre o fenômeno
“bullying” no site http://www.
educador.brasilescola.com/
trabalho-docente/bullyingescolar.htm

Figura 10
Fonte: autora

Para que a formação cultural se dê de forma mais significativa, é necessário
que além da compreensão da diversidade étnica e cultural, seja promovido também o acesso a alguns movimentos e/ou eventos culturais. Como
exemplo, podemos citar passeios a museus, para que o aluno vivencie, por
alguns instantes, a evolução da história do seu município, estado, país. O
conhecimento do passado ajuda na compreensão do momento presente.
Outra forma de possibilitar o referido acesso é levar os alunos a assistirem e
até mesmo promover, peças de teatro (com roteiros contextualizados), exposições artísticas.
A todo instante, o professor em sala de aula ou durante os passeios culturais, deve estimular a prática reflexiva de seus alunos, levando-os a ver além
das peças dos museus, da atuação dos atores no palco. Que eles tenham
condições de compreender o processo e o contexto no qual o que se vê foi
desenvolvido.
É dever de todo funcionário da escola respeitar a diversidade, seja ela de
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caráter étnico, social, político, religioso. Respeitar não significa aderir a movimentos ou conformar-se com a pobreza ou violência que nos rodeia. É lançar
um olhar crítico sobre os fatos, mantendo conduta ética e oferecendo apoio
quando possível e necessário.

Resumo
Vimos que é atribuída à Escola uma grande responsabilidade, que é a formação integral do indivíduo, em seus aspectos científico, social, profissional
e pessoal. Portanto, essa aprendizagem transcende ao que se aprende em
sala de aula, perpassando pelas relações interpessoais com colegas e demais
pessoas que atuam no cenário escolar. Sendo assim, é responsabilidade de
todo funcionário de uma Escola colaborar, através de sua conduta, com essa
formação dos educandos.

Atividade de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais e discorra
sobre a sua importância no processo de ensino-aprendizagem.
2. Relate um exemplo de como o Multiculturalismo pode ser trabalhado
dentro da escola.
Você percebeu quanta responsabilidade é atribuída à Escola? E para que a
equipe gestora da escola alcance seus objetivos, é necessário o envolvimento
de todos os que nela trabalham. Passemos agora a tratar exclusivamente as
finalidades política e social da escola!
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Aula 6. Finalidade política da escola
Objetivos:
• reconhecer a escola como agente responsável pela formação de
indivíduos aptos a exercer a cidadania; e
• demonstrar a importância de valores éticos e morais, bem como
dos direitos e deveres que envolvem a prática dos membros da
comunidade escolar.

Prezado (a) Estudante;
Se a escola pretende formar CIDADÃOS, precisa primeiro organizar seu currículo e sua forma de trabalho, de tal forma que alunos sejam ensinados
desde a chegada, ao ser recepcionado pelo porteiro, até sua saída ao despedir-se da professora, de uma conduta ética, pautada pelos bons modos
tais como cumprimentar as pessoas com um simples “bom dia”, saber pedir
licença ao entrar num recinto, falar um “obrigado” em agradecimento a um
atendimento recebido. Gestos simples, que facilitam a inserção do indivíduo
na sociedade, pois pessoas educadas são sempre bem-vindas.
É preciso também promover desde cedo oportunidades de debates sobre
os direitos e deveres do cidadão, assembleias para que o aluno exerça seu
direito de escolha e aprenda desde cedo a importância e responsabilidade
que um voto traz.

6.1 Integração do indivíduo na 			
comunidade
No dia a dia da escola são desenvolvidas inúmeras atividades, sendo muitas
delas de cunho socializador. São campeonatos esportivos, gincanas, reuniões pedagógicas, festas temáticas, ou mesmo de socialização dentro da própria sala de aula, como por exemplo, trabalhos em grupo, dramatizações.
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Nesses instantes, o aluno desenvolve sua capacidade de se comunicar, de interagir, e nessa interação aprende novas coisas, assimila hábitos, compartilha
opiniões, cresce verdadeiramente.
Por esse motivo, deve ser dada atenção redobrada para que os “mais tímidos” possam interagir também, ao seu tempo, à sua maneira, sem, contudo,
isolar-se. Professores e funcionários devem deixar todos à vontade, evitando
expressões constrangedoras do tipo “o gato comeu sua língua? ”, “nossa,
ele é tão caladinho, tristinho...”. Ao contrário, devem incentivá-lo a participar das atividades, com frases do tipo “esse aqui faz lindos desenhos, então
ele fica com essa parte do trabalho”, “venha ver como se faz, chegue mais
perto”, frases que comuniquem algo positivo, que evoquem a participação
do aluno de forma discreta.

6.2 Construindo normas e valores
Seja qual for o lugar por onde passarmos, sempre haverá regras específicas
a se cumprir. Mesmo que seja uma temporada na casa de um amigo, a boa
educação nos diz que devemos nos adequar às normas da casa, seus horários, ajudar na manutenção da limpeza da casa, não é verdade?
Pois é, na escola não pode ser diferente. Alunos e funcionários devem saber
que a escola possui uma “lei interna” chamada Regimento Interno, que é
um documento de valor legal, no qual são designadas as atribuições, direitos, transgressões e penalidades de cada um no âmbito escolar. Devem saber
que comportamentos inadequados, independente do nível hierárquico de
quem os cometeu, são passíveis de punição, respaldadas pelo Regimento
Interno.
Você certamente já ouviu falar que “um exemplo educa mais que mil palavras”. E isso é fato! De nada adianta o professor dar uma excelente aula sobre ética, e no intervalo “furar” a fila para comprar o lanche. Um funcionário
que agride verbalmente um colega ou aluno está estimulando a violência.
Portanto, se a escola é um lugar que se transmite normas e valores, devemos
estar atentos à nossa conduta, pois somos espelhos vistos o tempo todo.
Precisamos estar aptos a educar através dos nossos exemplos, pois eles repercutirão na história de alguém.
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6.3 Promovendo o exercício da cidadania
Para iniciarmos nosso diálogo sobre o exercício da cidadania na escola, vamos estudar e refletir sobre o conceito da palavra cidadão.
Portanto, para que o indivíduo exerça plenamente sua cidadania, é necessário que ele tenha consciência dos seus direitos.

Cidadão: “Indivíduo no gozo
dos direitos civis e políticos de
um Estado.” (Companhia Melhoramentos, 1997. Minidicionário
da Língua Portuguesa, pg. 107).

Participar de votação para eleição de diretor, grêmio estudantil, representante de classe, não são “obrigações”, pelo contrário, são direitos. No momento do voto, o sujeito está exercendo sua cidadania. Está escolhendo aquele
no qual ele acredita que será seu melhor representante.
Um cadeirante ao entrar num recinto com adequações necessárias, está
exercendo sua cidadania, ou seja, está gozando dos seus direitos civis.
Para estimular o exercício da cidadania é preciso também estimular alguns
hábitos, tais como:
• Buscar o conhecimento dos direitos individuais e coletivos, sejam eles
regidos por legislações de nível federal, estadual, municipal ou mesmo
institucional.
• Ler todo documento antes de assiná-lo, e em casos de desacordo, buscar
uma discussão amigável.
• Participar das votações de forma consciente, ou seja, sabendo a relevância do direito de escolha que o voto garante e das qualidades do candidato escolhido.
• Candidatar-se, quando achar que apresenta as condições específicas à
função pleiteada.
• Ter a consciência de que “o direito de um termina quando começa o do
outro”. Ou seja, saber respeitar os direitos dos demais.
Esses hábitos devem ser praticados por todos os cidadãos, dentro e fora da
escola. Seja ele professor, diretor, aluno, secretário, porteiro, merendeira,
voluntário.
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Resumo
Nessa aula refletimos sobre a importância de se buscar conhecimentos relativos aos nossos direitos e deveres para o pleno exercício da cidadania.
Além do conhecimento, é preciso espírito crítico e iniciativa para colocar em
prática direitos e deveres.

Atividades de aprendizagem
1. Comente a figura abaixo, relacionando os conceitos estudados durante
essa aula.

Figura 11
Fonte: http://resgatedahonra.blogspot.com/2009/04/melhoria-na-educacao-comeca-pela.html.

2. Cite três eventos que podem ser promovidos na escola que possibilitam ao
aluno o exercício da cidadania, a integração social e a formação de valores.
Vimos que o conhecimento dos direitos e deveres é essencial para o exercício
da cidadania e deve ser estimulado na Escola. Vejamos agora os aspectos da
formação profissional do indivíduo.
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Aula 7. Finalidade de formação 			
		
profissional
Objetivo:
• reconhecer uma das finalidades chaves da educação, expressa
na LDB: a formação para o atual mercado de trabalho.

Prezado (a) estudante:
Uma das finalidades ímpares da educação, segundo a LDB, é preparar o educando para o mundo do trabalho. Isso não significa apenas o domínio de determinados conteúdos e técnicas. O mundo do trabalho exige mais que isso.
Poderíamos dizer que a formação profissional seria a soma das formações
científica, política, social e humanística. Uma vez que o empregador avalia
atitudes, competências, habilidades e conhecimentos. Mas o que seria preparar o indivíduo para o mercado de trabalho?

7.1 Formação do indivíduo para o mundo
do trabalho e o desenvolvimento 		
de competências
“A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social. ” Art. 1º, § 2º, LDB.
Há Décadas atrás, preparar um indivíduo para o mercado de trabalho seria
fornecer subsídios teóricos relativos à pretensa área de atuação. Atualmente,
além de garantir a aprendizagem dos conceitos e técnicas é necessário oferecer incentivo ao desenvolvimento de alguns tipos de conduta, tais como:
• Apresentação pessoal adequada, evidenciada em roupas discretas,
limpas e bem passadas. Esse item geralmente é cobrado pelas escolas
através do uso de uniformes, proibição do uso de bonés, piercings, etc.
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• Boa comunicação verbal. No momento de uma entrevista de emprego
um dos critérios observados é a comunicação, especialmente a verbal.
Portanto, as escolas têm papel fundamental na formação do educando
no que tange esse fator. Todos os professores devem estar atentos à
comunicação de seus alunos, cobrando e ensinado a eles uma comunicação clara, coerente e gramaticalmente correta.
• Pró-Atividade. É a busca pela solução de um problema, antes de ser
solicitado. Significa iniciativa, antecipação aos problemas. É o aluno que
oferece ajuda aos colegas na resolução de exercícios é o funcionário que
vai além do que lhe é mandado. Em sala de aula pode ser incentivado o
sistema de monitoria, ou seja, aos alunos que apresentarem maior afinidade com certos conteúdos, podem ajudar seus colegas durante as aulas
esclarecendo suas dúvidas.
• Autoconfiança. A autoconfiança é resultado do autoconhecimento. Todos nós temos pontos fracos e pontos fortes. O autoconhecimento permite explorarmos o nosso potencial e buscar o desenvolvimento daquilo
que é falho. Geralmente, as pessoas autoconfiantes apresentam maior
poder de convencimento e de liderança, características apreciadas pelos
empregadores.
• Flexibilidade. É a capacidade de adaptar-se às circunstâncias e à diversidade de opiniões. Pode ser também a capacidade de atuar em diversos
setores de uma organização, atendendo às necessidades do momento.
Por exemplo, um professor que auxilia na limpeza da escola, um porteiro
que ajuda a servir a merenda.
• Bom relacionamento interpessoal. É aplicar no dia a dia os princípios
básicos da boa educação, estabelecer contatos respeitando as diferenças.
É um fator que pode ser observado e exercitado na escola, uma vez que
é um local onde a convivência com inúmeras pessoas é diária.
• Espírito de equipe. É pensar no coletivo, compartilhar informações, demonstrar interesse em cooperar, é priorizar o bem comum em detrimento de interesses particulares. Os trabalhos em grupo, prática de esportes,
organização de eventos, são oportunidades que a escola apresenta ao
aluno de desenvolver o seu espírito de equipe.
Ao observar os itens citados acima, você pode se auto avaliar e avaliar seus
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colegas de profissão. Quais quesitos você enxerga em si? Quais acha que
falta e precisa aprimorar? Pense nisso.

Resumo
Vimos que uma das grandes responsabilidades da Escola é preparar o indivíduo para o mundo do trabalho. No cenário atual, a competitividade e exigência são cada vez maiores. Sob esse ponto de vista, terá maior perspectiva
de sucesso aquele que além do conhecimento técnico, tiver desenvolvido
as competências atitudinais, tais como: relacionamento interpessoal, pró-atividade, liderança, boa comunicação, dentre outras.

Atividades de aprendizagem
1. Responda como cada funcionário abaixo pode contribuir com a formação
profissional do aluno:
a) Professor
b) Secretária
c) Merendeira
d) Porteiro
2. Transcreva três trechos da LDB que se referem à relação entre a educação
escolar e o mundo do trabalho.
Caro (a) estudante,
Vamos fazer aqui um compromisso de colocar em prática o que foi discutido
nessa aula? Assim teremos aumentado nossa chance de sucesso profissional!
Abordaremos na próxima aula, a faceta da formação humana, também atribuída à educação.
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Aula 8. Finalidade humanística
Objetivo:
• compreender o papel da escola na formação integral do indivíduo.

Caro/a estudante
A escola é um espaço de ampla convivência. Estamos sempre aprendendo
e ensinando, mesmo que inconscientemente, através do outro. Portanto,
todos devem estar atentos à qualidade das experiências compartilhadas, dos
exemplos transmitidos, o trato com os outros e com o meio ambiente, pois
estamos sendo observados o tempo todo. É sério isso, não é mesmo? Vejamos como nossa conduta pode colaborar com a educação de quem nos
cerca!

8.1 Desenvolvimento da responsabilida
de ambiental e social
Um grande legado que as escolas podem deixar aos seus alunos, e consequentemente ao planeta, é uma consciência social e ambiental bem desenvolvida.
O sujeito bem-educado ambientalmente adota no seu dia a dia, práticas de
cuidados com o meio ambiente, e essa é uma semente que se espalha por
onde ele passa. Esses hábitos serão repassados aos seus familiares, grupos
de amigos, ambiente de trabalho.
São alguns hábitos de sujeitos bem-educados ambientalmente, e que devem ser praticados e estimulados na educação escolar:
• Jogar o lixo nas lixeiras;
• Não jogar óleo pelos ralos da pia, reservando-os para o seu reaproveita-

Aula 8 - Finalidade humanística

49

Rede e-Tec Brasil

mento, que pode ser fabricação de sabão ou biodiesel;
• Separar o lixo reciclável para seu aproveitamento por usinas ou cooperativas de reciclagem;
• Não pisar nas plantações e jardins;
• Não desperdiçar água;
E quanto à responsabilidade social? Quais são as características de um sujeito que apresenta uma consciência social bem desenvolvida? É possível a
escola trabalhar esse aspecto com o aluno?
Sim, a escola tem inúmeras possibilidades de despertar a responsabilidade social no aluno. Um exemplo que pode ser praticado é a realização de
campanhas solidárias para entrega de cestas básicas às comunidades mais
carentes, com a efetiva participação do aluno em todo o processo, desde a
arrecadação até a entrega.
Um outro exemplo é incentivar os alunos que apresentam habilidades artísticas, esportivas, musicais, a compartilharem seus conhecimentos com outras
pessoas, através da realização de trabalhos voluntários, que podem acontecer aos finais de semana, nas “escolas abertas”.
Certamente, ao perceber que apresenta a capacidade de melhorar a realidade à sua volta, esse aluno será mais comprometido com as questões de
cunho social.

7.2 Promoção do desenvolvimento 		
integral do educando

Figura 12
Fonte: http://donadani.files.wordpress.com/2009/10/charge-educacao.jpg.
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Vamos agora refletir sobre o desenvolvimento do aluno, não na perspectiva
da sociedade, do meio ambiente ou do mundo do trabalho. Vamos refletir
sob a perspectiva dos anseios e necessidades pessoais do educando.
A figura acima ilustra a transformação interior pela qual o indivíduo passa no
decorrer dos seus anos escolares.
A convivência diária com outros estudantes, professores e demais funcionários deixam um legado na história do aluno.
Ao findar um ano de estudo em uma escola comprometida com a formação
integral do indivíduo, o aluno terá participado de palestras educativas, momentos de confraternização e comemoração de datas especiais, assembleias,
discussões extra e interclasses, campeonatos esportivos, projetos educativos.
A aprendizagem contínua e cumulativa permite ao educando a progressão
em estudos posteriores e a conquista de maiores espaços na sociedade.
Com o passar do tempo, ele descobre-se e redescobre-se, supera desafios e
limitações, aperfeiçoa aptidões, aprende a viver e conviver.

Resumo
Em nossas reflexões, vimos que a Escola tem papel fundamental no preparo
do indivíduo para a vida, e que a dimensão e qualidade desse legado serão
mais amplos à medida em que forem discutidas, planejadas e executadas,
atividades de educação ambiental e sensibilização social.

Atividade de aprendizagem
1. Pesquise e relate:
a) Três hábitos de preservação ambiental que devem ser estimulados na escola.
b) Três atividades escolares que podem despertar nos alunos e funcionários
a consciência social.
2. Certamente você tem algum fato marcante que aconteceu no âmbito escolar. Relate essa experiência, justificando a relevância desse acontecimento
em relação à sua formação.

Aula 8 - Finalidade humanística

51

Rede e-Tec Brasil

Você conseguiu perceber como a escola pode despertar a consciência social e
ambiental do indivíduo, através de projetos e ações? Sabe quem ganha com
isso? A SOCIEDADE. Você quer fazer parte dessa realidade? Então, mova-se!
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Palavras Finais
Chegamos ao final dessa disciplina! Acredito que você tenha participado
ativamente das atividades propostas e interagido nas discussões.
Você agora conhece a organização do sistema de educação brasileiro, em
seus níveis e modalidades, assim como os fundamentos legais de uma Gestão Democrática e o importante papel da Escola na sociedade. Portanto,
seja qual for sua função dentro da Escola, não subestime seu potencial de
educador. Lembre-se sempre que o que você faz pode repercutir na vida
de alguém.
Um forte abraço e sucesso!
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Guia de Soluções
Aula 1
1. Os Sete Códigos de José Bernardo Toro apontam para as finalidades da
Escola, que deve desde cedo estimular o pensamento crítico, a autonomia,
a capacidade de trabalhar em grupo, de associar ideias e informações, na
resolução de situações práticas do nosso cotidiano, para que o indivíduo
esteja apto a exercer a cidadania e, no devido tempo, em plenas condições
de atuar no mercado de trabalho.
2. Fonte: http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf. Acesso em
25/03/2011.
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Aula 2
1. Deliberativa: discussão de um determinado assunto entre um grupo de
pessoas com o objetivo de tomada de decisão.
Consultiva: emissão de um parecer sobre determinado assunto com a intenção de esclarecimento.
Normativa: que estabelece normas e regras a serem seguidos.
Fiscalizadora: que acompanha a execução das ações propostas e aplicação
dos recursos financeiros.
2. A importância do Conselho Escolar no Organograma da Escola é evitar a
centralização do poder na Direção, possibilitando aos funcionários, alunos e
pais participar nas tomadas de decisão e na execução de ações importantes
dentro do âmbito escolar.

Aula 3
1. 2; 1; 2; 1; 1.
2. O aluno deverá solicitar o acesso ao Regimento Interno de sua Unidade
Escolar, em seguida, fazer sua leitura, selecionando os quatro artigos que
julgar que sejam essenciais ao bom andamento das atividades.

Aula 4
1. Todos eles evocam a participação da comunidade escolar a participar da
construção do projeto pedagógico da Escola, além de garantir o acesso e
permanência dos alunos na escola.
2.
a) “Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; ” (ECA,
Lei 8.069/ 90)
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b) “Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente,
garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura.
” (ECA, Lei 8.069/ 90)
c)” ART. 59 - Os Municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão
e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.” (ECA, Lei
8.069/ 90)
d) “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...) VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; ” (C.F. 88).

Aula 5
1. Os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais auxiliam o professor na delineação dos temas a serem abordados em cada disciplina, bem como esclarece o porquê e como ensinar os assuntos sugeridos.
2. Um exemplo: Promoção de uma Feira de exposição de pratos típicos das
regiões brasileiras.

Aula 6
1. Essa imagem ilustra um mau exemplo de professores que faltam ao serviço, deixando seus alunos sem aula. Esses alunos não estão recebendo o
devido preparo, em especial à educação para o mundo do trabalho.
2. São vários os eventos que podem ser promovidos. Ex.: Festival de paródias, Gincanas, Campeonatos Esportivos.

Aula 7
1. Há variadas possibilidades de respostas, praticamente todas em comum
à todas as funções acima: praticando a pontualidade, assiduidade, sendo
cortês, exigindo o cumprimento das normas da escola, enfim, dando bons
exemplos de profissionalismo.
2. Há vários trechos que mencionam a educação para o mundo do trabalho.
Ex.:“Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvol-
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vem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais. (...)§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. ”
“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. ”
“Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades
de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”

Aula 8
1.
a) Coleta seletiva do lixo; evitar desperdício de água; plantar árvores, dentre
outros.
b) Campanhas de arrecadação (de alimentos, agasalhos); Promoção de
eventos em instituições filantrópicas; Promoção de palestras e debates abordando temas tais como Educação para o Trânsito, Bullying, Inclusão Social,
Educação Ambiental...
2. O estudante deverá relatar um acontecimento que ocorreu no contexto
escolar e representou um marco na sua história de forma positiva.
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