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RESUMO 
 
Este artigo tem como propósito socializar a implementação do projeto de intervenção pedagógica 
intitulado Respeito pelo espaço escolar público – despertando atitudes com o resgate de valores no 
Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas – EFMP, cidade de Ponta Grossa, dentro do 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/SEED/PR, turma 2012, realizada no período de 
08 de fevereiro a 19 de junho de 2013. O trabalho desenvolvido contou com a participação dos 
grupos de alunos do 8º ano, pais, funcionários, professores, pedagogos e direção. Para a mesma 
elaborou-se material didático-pedagógico em forma de caderno pedagógico dividido em oito etapas 
ou unidades para dar suporte aos encontros. Priorizou-se a gestão democrática no espaço escolar, 
com a preocupação do resgate da cidadania, através de uma releitura dos valores morais e éticos, 
muitas vezes em desuso pelos jovens atuais. Utilizou-se a abordagem metodológica de reflexão, 
discussão e levantamento de ações para possíveis soluções da problemática apresentada, realizada 
através de dinâmicas de grupo, leituras, palestras e vídeos, nas quais abordou-se o uso de regras 
e/ou leis existentes na escola, retomando estudos com ênfase e apoio nas leis federal e estadual, do 
regimento escolar interno e suas aplicações. Com a expectativa de que esta intervenção venha 
melhorar a convivência e a qualidade de vida no ambiente escolar a partir da mudança de 
comportamento, buscando a socialização dos diferentes grupos na escola. A presente abordagem 
fornecerá subsídios para futuros estudos sobre a agressão, o desrespeito ao espaço escolar e ao 
outro, enaltecendo o trabalho coletivo e o uso da democracia. 
 
Palavras-chave: PDE. socialização. cidadania. gestão democrática. regimento escolar. 

 
ABSTRACT: 
 
The purpose of this article is to socialize the application of pedagogical intervention project entitled 
Respect for public school space – trying to redeem the values in the Colégio Estadual Dr. 
Epaminondas Novaes Ribas - EFMP , in Ponta Grossa , in the Educational Development Program - 
PDE / SEED / PR , class 2012, between February 8

th
 to June 19

th
, 2013. The work included the 

participation of groups of the 8
th
 grade students, parents, staff, teachers, pedagogical support team 

and the school administration team. A book with pedagogical directions was elaborated to support 
meetings. Democratic school administration and the promotion of citizenship were prioritized through a 
rereading of moral and ethical values that are in disuse by young people today. Reflections, 
discussions and action observation were used to survey possible solutions to the problem presented, 
through group dynamic activities, readings, lectures and videos, addressing the use of school existing 
rules or laws, resuming studies with emphasis and support in federal and state law, the school 
regulations and its applications. It is expected that this intervention improves relationships and quality 
of life in the school environment, through the behavior changes that leads to socialization of different 
groups in the school. This approach provides insights for future studies on aggression, disrespect to 
the school and to each other, praising the work group and the use of democracy. 
 
Key-words: PDE. socialization. citizenship. democratic management. school regulations. 
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INTRODUÇÃO 

Pensando a Escola como espaço democrático, onde a participação de todos 

os envolvidos é fundamental no processo ensino-aprendizagem. Este artigo tem 

como propósito socializar a implementação do projeto de intervenção, retratando a 

preocupação de seu autor. Para isso, fez-se necessário a construção de um material 

didático voltado para a problemática que envolve o resgate de valores, através de 

um despertar de atitudes que possam transformar-se em ações conjuntas nas 

relações de todos para com esse espaço, abordando a moral e a ética que se fazem 

presentes na construção de normas ou regras na sociedade. Tendo entre os textos 

de apoio o Artigo 14 da LDB3 de1996 e a Lei 8069 de 1990 do ECA4, e se constitui  

no formato de Caderno Pedagógico. 

Percebemos o desgaste e a perda de valores éticos e morais ao longo da 

história da educação pública no Brasil, pois, nosso aluno não valoriza os bens 

materiais que a escola dispõe, oferece e contribui na sua formação de cidadão 

consciente, crítico e responsável, nas atitudes que demonstram perante estes bens, 

como quebra e rabiscos de carteiras, nas paredes, banheiros e portas, sujar e rasgar 

cortinas, assim como, danificar materiais de colegas e livros didáticos, estragar 

aparelhos eletrônicos, jogar papel e outros objetos no piso das salas, corredores e 

do pátio, a linguagem não coerente com colegas, professores e demais funcionários, 

atitudes estas que nos levam a pensar e refletir como é sua conduta além dos 

portões da escola, junto à sociedade e a comunidade que cerca esse espaço. 

 

[...] Da perspectiva das teorias críticas da educação, as primeiras questões 
que se apresentam são: Quem são os sujeitos da escola pública? De onde 
eles vêm? Que referências sociais e culturais trazem para a escola? Um 
sujeito é fruto de seu tempo histórico, das relações sociais que está 
inserido, mas é, também, um ser singular, que atua no mundo a partir do 
modo como o compreende e como dele lhe é possível participar. Ao definir 
qual formação se quer proporcionar a esses sujeitos, a escola contribui para 
determinar o tipo de participação que lhes caberá na sociedade [...] (DCEs

5
, 

2008, p.14) 

 

Ao questionarmos esse modo de agir do aluno dento do espaço escolar, que é 

designado à construção e aprimoramento de valores, verifica-se muitas vezes, que a 

escola se detém apenas em repassar o conhecimento científico, mas não procura 
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sanar as deficiências existentes e as necessidades de cada um de seus integrantes, 

no que diz respeito ao comportamento individual, pois possui um olhar coletivo e não 

propriamente de cada um. Ao surgir um problema, apenas a chamada de atenção e 

o registro da ocorrência não bastam, devemos discutir e procurar criar recursos para 

que o aluno venha a conceber, refletir e avaliar sua conduta perante o problema por 

ele gerado, para que no futuro não volte a repeti-los.  

Cabe a todos, direção, equipe pedagógica, funcionários, pais, professores, 

alunos e instâncias colegiadas, num trabalho conjunto, colaborar com a formação do 

cidadão, a presente produção objetiva a busca da integração, socialização, a visão 

da humanização na construção do sujeito para atuar em sociedade, dando-lhe 

oportunidades de praticar uma mudança no seu comportamento, e que finalmente 

perceba sua importância no processo educacional, resgatando os valores éticos e 

morais em relação ao ambiente que depende para sua formação. A implementação 

do projeto contou com a participação de 23 alunos(as) dos 8os anos do ensino 

fundamental, 08 funcionárias de serviços gerais, 05 funcionários(as) da secretaria, 

09 professores(as), 05 professoras pedagogas, 01 vice-diretora e 01 mãe, onde o 

grupo de 29 profissionais, foram certificados com carga horária de quarenta horas, 

pelo HISTEDBR6 – UNICAMP, através da sua representante e coordenadora7. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. Apresentação 

  A apresentação da produção didático-pedagógica deu-se nos mesmos 

referenciais bibliográficos constantes na introdução deste artigo. 

 

2. Procedimentos 

A implementação do projeto na forma de Caderno Pedagógico, foi pensado e 

construído dentro dos referenciais teórico-pedagógicos e bibliográficos abordados no 

projeto de intervenção, é composto de unidades direcionadas ao levantamento de 

ações pela comunidade escolar, na expectativa de resgatar os valores éticos e 

morais que ao longo dos tempos vem sendo ignorados pela sociedade 
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contemporânea, no que diz respeito à quebra de regras a ela imposta na forma de 

leis, que visam garantir o gozo de direitos e o cumprimento de deveres, presentes na 

Constituição Brasileira, LDB, regimento interno da escola, e tantas outras, que fazem 

parte do cotidiano de todos. Busca não apenas os significados dos termos, 

cidadania, cidadão, democracia, escola, lei, patrimônio público, sociedade, mas levar 

à reflexão e análise das relações existentes entre estes termos, levando à discussão 

e percepção da sua importância para a convivência no espaço escolar, familiar, 

comunidade local e na sociedade. 

 As atividades do caderno pedagógico foram desenvolvidas para oito 

encontros de quatro horas cada, fazem parte das estratégias de ação adotadas no 

projeto de intervenção na escola pelo seu autor, exigem reflexões direcionadas a 

leituras de textos, exposição de slides, vídeos e pesquisas on-line no laboratório de 

informática. A avaliação foi gradual e somativa, dependendo de cada encontro 

programado e o desempenho dos grupos envolvidos tanto nas atividades teóricas 

como nas práticas, onde em cada atividade contemplou-se a participação individual 

e coletiva nas discussões, e suas colaborações nas ideias para a construção dos 

trabalhos, elaborando juntos os relatos sobre as reflexões feitas pelos participantes. 

 

3. Unidade 1 - Gestão democrática 

A gestão democrática nas escolas atuais deve ser pensada e trabalhada de 

forma coletiva, onde é preciso rever paradigmas ainda existentes, os quais imperam 

e prejudicam a boa gestão. O papel do diretor na gestão é fundamental, pois requer 

bom senso e conhecimentos aprofundados tanto no administrativo como no 

pedagógico, para isto, o gestor deve ser conhecedor de leis, deliberações, 

resoluções e normas, as quais fundamentam e norteiam o cotidiano do espaço 

escolar, preservando e visando a qualidade de ensino, através da melhoria do 

processo ensino aprendizagem. Ressaltar o papel do professor e suas 

responsabilidades, assim como do aluno nesse processo, pois este último é o 

principal motivo da existência da escola. 

                                                                                                                              

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades, conforme os 
seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação no projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (LDB, Art. 14º) 



 
 
 

 
 

Neste contexto, é de relevância o texto do artigo da LDB, que estabelece a 

respeito da Gestão Democrática. Pensar em gestão democrática é pensar também 

na participação da comunidade interna e externa a esse ambiente, abrindo espaços 

de discussões através da representação das instâncias colegiadas, Conselho 

Escolar, APMF e Grêmio Estudantil, que deverão ser participativos e atuantes junto 

à direção nas tomadas de decisões.                        

 

3.1. Atividade - Apresentando uma visão do projeto 

 Considerando a participação coletiva na gestão democrática, a apresentação 

do desenvolvimento da implementação do projeto na escola, fez-se necessário a 

exposição de seu resumo na concepção do autor, através de slides contendo 

imagens reais, abordando suas preocupações em relação ao tema e suas 

expectativas durante a intervenção na escola, seguidos dos modelos do convite de 

participação para os alunos interessados e autorização de participação assinado 

pelo seu responsável. 

 Foi apresentado para a comunidade escolar em momentos próprios, o 

desenvolvimento do projeto de intervenção, simultaneamente com a exposição de 

slides contendo imagens reais do colégio com textos do resumo, finalizando com 

questionamentos que forneceram uma visão do aluno e demais participantes, se 

expressam ou não preocupações com o espaço escolar, se concebem a Gestão 

Democrática como forma de gestão que garante a participação de todos nas 

tomadas de decisões, e que não podemos culpar apenas a direção, mas que todos 

podem trabalhar no coletivo para reverter tais problemas. 

Questionamentos 

- Você que convive na escola, no seu dia a dia percebeu as imagens mostradas nos 

slides apresentados? 

- Acredita que estas são imagens reais de nossa escola? 

- Procura achar culpados ou responsáveis por estes tipos de danos? 

- Procura manter a escola limpa e arrumada durante o período em que faz uso dela? 

- Leva ao conhecimento da direção e equipe pedagógica, professores e funcionários 

estes fatos que acontecem contra a escola? 

- Comenta em casa com seus pais o que acontece no interior da escola? 

- Seus pais se interessam como foi seu dia na escola e com os acontecimentos 

dentro dela? 



 
 
 

 
 

- Você sabe o que é Gestão Democrática e quem participa deste tipo de gestão? 

 

4. Unidade 2 - Cidadania/fatos sociais/sociedade/democracia 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam, como um dos objetivos do 

Ensino Fundamental, que os alunos sejam capazes de: 

 

[...] compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direito e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando 
o outro e exigindo para si o mesmo respeito; bem como, a necessidade de 
conhecerem as características fundamentais do Brasil nas dimensões 
sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a 
noção de identidade nacional. [...] (BRASIL, 1998, p. 7) 

 

 Como indivíduos conscientes de suas ações, praticando a solidariedade, o 

respeito ao outro, ao prédio da escola, ou seja, ao patrimônio escolar8, aplicando o 

que aprende na escola, uma educação para a sua formação de cidadania, com 

responsabilidades que dele na vida em sociedade são cobradas, através de leis, 

sejam elas escolares ou que regem o comportamento social. Ao tratarmos de 

cidadania, relacionamos os direitos democráticos e o cumprimento de deveres de 

cada cidadão, não podemos esquecer, sendo um processo histórico de construção 

coletiva. E ainda a necessidade de incentivar práticas participativas dentro da 

escola, práticas que levam a socialização de todos e para com todos, pois, a 

cidadania se constrói nesse espaço de valores e ações. As leis são fatos sociais que 

na definição de Emile Durkhein como sendo “toda maneira de agir, fixa ou não, 

suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coersão exterior; ou então ainda, que é 

geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, 

independente das manifestações individuais que possa ter”. 

 

4.1. Atividade - Aprendendo a fazer uso de normas ou regras 

Exposição de três vídeos: 

No documentário apresentado nesta sequência de vídeos, nos dá uma visão 

de sociedade, dos fatos sociais ou leis (regras), numa abordagem dos professores e 

sociólogos Raquel Weiss e Gabriel Cohn, mostrando a concepção de Emile 

Durkhein sobre fatos sociais como “construto humano” e como devemos entender a 
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participação de cada indivíduo como um ser social e a importância da escola na sua 

formação, onde as crianças aprendem a obedecer, seguindo regras básicas de 

comportamento e percebendo a importância das leis na sociedade. 

Primeiro vídeo, duração 05min:32seg 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22832 

Segundo vídeo, duração 04min:03seg 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22829 

Terceiro Vídeo, duração 07min:46seg 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22806 

Os vídeos selecionados objetivam despertar o indivíduo para a existência de 

normas ou regras existentes em qualquer grupo que conta com sua participação, 

como a família, a escola, a comunidade que ele pertence e a sociedade em geral, e 

que quando legitimadas são consideradas leis, ligados a fatos sociais que emergem 

das necessidades do grupo a que este indivíduo pertence. 

Questionamentos 

- Ao assistir os vídeos, o que você percebe quando a professora faz as perguntas e 

os alunos respondem? 

- O que na verdade esta escola proporciona aos alunos, quanto ao uso de regrinhas 

básicas de comportamento? 

- O que são fatos sociais e a que eles estão relacionados? Qual a finalidade desta 

relação? 

- No seu grupo de convivência de amigos existem regras de comportamentos? 

Pense pelo menos em uma, pois, quando pertencermos a um grupo qualquer temos 

que nos adaptar às regras do grupo. 

- Qual a função das normas ou regras no nosso cotidiano escolar, familiar e social? 

- Onde estão inseridas estas normas ou regras que regem os comportamentos no 

interior escola? Você já procurou saber antes? 

- Na sociedade, onde estão inseridas estas normas ou regras? E como são 

denominadas? 

- Você sabe o que quer dizer os termos, cidadania, sociedade e democracia? 

Neste último questionamento foi solicitado aos participantes consulta no dicionário, 

onde os mesmos registraram os conceitos e definições dos termos apresentados, 

pois, fariam uso na sequência das atividades propostas. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22832
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22829
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22806


 
 
 

 
 

5. Unidade 3 - Patrimônio público 

O patrimônio9 público10, no caso a escola, apresenta duas características: 

patrimônio material é representado por obras arquitetônicas, urbanísticas, objetos, 

artefatos, sítios arqueológicos e outros, já o patrimônio imaterial são os costumes, 

saberes, relações sociais e simbólicas. Com as diferenças sociais, a falta de 

pertencimento ao espaço escolar, é preciso levar o educando ou qualquer outro 

indivíduo integrante da escola a uma reflexão de seu comportamento para com este 

bem público e inseri-lo neste espaço, pois, um indivíduo não age sozinho no mundo, 

tem que inserir-se nele, como Paulo Freire coloca com suas palavras, “Afinal, minha 

presença no mundo não é a de quem apenas se adapta, mas a de quem nele se 

insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também 

da História” (FREIRE, 2000 a, p. 60). Vendo o aluno como parte de sua história, 

devemos leva-lo a esse entendimento, trabalhando seu lado de virtudes e também 

as dificuldades ou falhas de cada um diante de seu comportamento nas relações 

humanas, perceber os porquês de cada ato violento, agressivo, talvez julgado como 

imoral. Sendo a escola uma instituição onde as relações humanas estão presentes, 

deve estar preparada e amparada para tratar as questões de relacionamentos e de 

estrutura, para garantir um ambiente de acolhimento, mas para que isso aconteça 

deve fazer uso do cumprimento de normas constantes no seu Regimento Escolar 

interno, tendo por definição: 

                                                                                                                                         

[...] É o Regimento Escolar que estrutura, define, regula e normatiza as ações 
do coletivo escolar, haja vista ser a escola um espaço em que as relações 
sociais, com suas especificidades, se concretizam. Integrante de um Sistema de 
Ensino, em uma sociedade, a escola tem, no Regimento Escolar, a sua 
expressão política, pedagógica, administrativa e disciplinar e deve regular, no 
seu âmbito, a concepção de educação, os princípios constitucionais, a 
legislação educacional e as normas específicas estabelecidas pelo Sistema de 
Ensino do Paraná. [...] (SEED/PR, 2010, p.11)                                                                                                 

 

 A escola deve propiciar e garantir a participação do coletivo, pois assim, 

estará exercendo e garantindo os princípios democráticos, dentro da gestão 

democrática, assegurando o uso dos direitos com o cumprimento dos deveres de 

cada indivíduo para que este possa exercer sua cidadania. 
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 O que está à disposição da coletividade. 



 
 
 

 
 

5.1. Atividade - Questionário 

Esta atividade foi realizada no mês de fevereiro de 2013, contando com a 

participação de 79 alunos do 8os anos A, B e C do ensino fundamental, permitindo 

verificar e avaliar a relação do aluno com o espaço da escola, no sentido de 

estrutura física e nas relações com os demais integrantes da comunidade escolar, 

se existe o sentimento de pertencimento e respeito ligados aos valores onde ainda 

prevalecem conceitos básicos da ética e da moral.  

 Os resultados do questionário foram obtidos através da tabulação dos dados 

e convertidos em gráficos, dando uma melhor visão do aluno em relação à escola. 

APÊNDICE A - Questionário com análise gráfica dos resultados. 
 

Quadro1 

Foto de aluno durante aplicação do questionário 

 

Fonte: acervo do autor 2013 

 

5.2. Atividade - Conhecendo um pouco mais os termos: democracia, cidadania, 

cidadão, ética, moral, sociedade e valores. 

Proposta de pesquisa online em grupos no laboratório de informática, fazendo 

uso das tecnologias disponíveis, encontrar partes de textos nos documentos, com 

intuito de relacionar leis com fatos sociais (regras), que são construídas dentro de 

valores éticos e morais, e saber o porquê de suas aplicações. Os textos darão 

suporte ao entendimento da Constituição Brasileira com direcionamento a Lei nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996, onde estabelece as diretrizes e bases da 



 
 
 

 
 

educação nacional, e ainda, os PCNs.  

A atividade não objetiva um estudo aprofundado dos documentos, mas levar o 

aluno a tomar conhecimento da existência dos mesmos e que são constituídos por 

leis que regem uma sociedade. A participação dos demais grupos integrantes se fez 

necessário nesta atividade, pois, os professores auxiliaram e deram suporte neste 

encontro. Pesquisa na internet: Título I da Lei n° 9.394, analisar e refletir a 

abrangência dos processos formativos, que não compete apenas à escola, mas a 

toda sociedade. 

APÊNDICE B: Textos da Lei 9.394/LDB e do Portal do Professor/MEC, para 

pesquisa no laboratório de informática. 

De posse da pesquisa feita pelos dois grupos, referente ao item f exposto na 

atividade 5.1 e Conhecendo um pouco mais os termos na atividade 5.2, discutiu-se 

com os dois grupos sobre as relações encontradas, onde cada grupo construiu um 

banner de divulgação na escola sobre o patrimônio escolar público e o respeito que 

devemos ter com o mesmo e para com os outros, fazendo-se presente na exposição 

para a comunidade escolar durante o evento valorizar a escola e o outro. 

Questionamentos 

- Qual a relação entre patrimônio público e espaço escolar público? 

- Você valoriza o espaço escolar? 

- Por que existem regras ou normas na escola? 

- Nossa relação com todos os membros da escola: colegas, professores, pessoal da 

limpeza, pessoal da secretaria, equipe pedagógica, direção, dependem apenas 

dessas regras ou normas? Por quê? 

- Quais documentos regem as regras ou normas para a sociedade no Brasil? E 

como são denominadas essas regras? 

- O que você entende por valores éticos e morais? 

- Percebe que esses valores estão sendo deixados de lado hoje em dia? Por quê? 

- Você se sente um cidadão e pratica sua cidadania na escola e na sua 

comunidade? 

- A obrigação de zelar pela arrumação e limpeza da escola, é trabalho apenas do 

pessoal da limpeza? Como podemos ajudar a manter a escola limpa e sempre em 

ordem? 

 



 
 
 

 
 

5.3. Atividade - Valorizar a escola e o outro 

Dia da valorização do espaço escolar e ao outro, onde todos da escola 

explicitaram um gesto de confraternização e reflexão, com a exposição de banners, 

e outras manifestações de trabalhos, que os grupos optaram e inscreveram-se nesta 

atividade, duas peças de teatro, um conjunto musical com paródia, palestra sobre o 

patrimônio e pichações com professor convidado, um filme sobre violência seguido 

de questionamentos e vários cartazes, em reconhecimento ao respeito e a 

valorização, ato este levado ao conhecimento da comunidade pelos participantes, 

onde tivemos a visita da coordenadora PDE do NRE de Ponta Grossa, finalizando o 

evento com uma festa de confraternização entre os participantes. Neste dia, 

recebemos convite para socialização do projeto no Colégio Estadual Professor 

Colares, onde fizemos uma explanação no dia 14 de outubro para as turmas de 6º 

ano, a pedido da professora de Língua Espanhola comum a estas duas escolas. 

 

 

 

 

Quadro2 
   Foto: Banners de abertura do evento 

 
Fonte: acervo do autor 2013 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Quadro3 
            Foto: apresentação do teatro de sombras alunos 2º ano ensino médio – 

disciplina Artes 

 
Fonte: acervo do autor 2013 

 

 

 

 

 

Quadro4 
             Foto: produções dos grupos participantes ao fundo do salão, após término 

do evento. 

 
Fonte: acervo do autor 2013 



 
 
 

 
 

5.4. Atividade - Redescobrindo, comparando e relacionando documentos 

oficiais. 

Atividade aberta, ou seja, os questionamentos foram levantados e discutidos 

por todos os participantes, onde, formaram-se equipes diferenciadas de 

componentes e os professores  deram suporte na condução dos trabalhos em cada 

grupo. 

 

Quadro5 
 Imagem mostrando documentos que estruturam o do Regimento Escolar 

 
Fonte: acervo do autor 2012 

 

A imagem mostra a supremacia da Constituição Federal Brasileira que rege 

as Leis que direcionam e dão suporte aos demais documentos lei, objetiva mostrar 

em termos de escola a existência do documento interno que toda instituição de 

ensino deve possuir, este documento contém as normas internas, ou leis que regem 

a escola e a comunidade escolar como um todo. 

A atividade foi direcionada para análise e reflexão, através de um estudo mais 

aprofundado do Regimento Escolar11, verificando se o conteúdo em vigor nele 

contido segue as normas da SEED/PR12, e se as mesmas estão sendo cumpridas, 

onde foram levantadas sugestões de possíveis mudanças ou não no mesmo, 

conforme as necessidades que o grupo achou conveniente à realidade atual da 

instituição. 

                                            
11

 documento que normatiza o processo de um trabalho pedagógico no estabelecimento de ensino. 
identifica a escola porque apresenta seus princípios filosóficos e descreve sua organização didático 
pedagógica, administrativa e disciplinar. (SEED-PR, p.14) 
12

 Secretaria de Estado da Educação - PR 



 
 
 

 
 

Comparando o modelo da SEED/PR com o documento oficial da escola. Para 

isso, fez-se uso das normas de elaboração do Regimento Escolar no Portal dia a dia 

educação. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/regimento_escolar.pdf 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção do projeto na comunidade escolar apresentou resultados 

relevantes, e muito além do esperado. Partindo da aceitação, participação, empenho 

e comprometimento de um grupo expressivo de 52 pessoas, percebidos durante 

todo estudo e explicitadas nas produções de todas as etapas de sua implementação. 

Este grupo teve a incumbência de absorver os objetivos e socializar o projeto com 

toda a comunidade, dando vida, criando e estabelecendo a imagem do projeto. 

Destacando também, a importância da participação de 15 professores cursistas do 

GTR13, onde estes proporcionaram novas reflexões e aprofundamento nas análises 

diante do tema, contribuindo assim, no fortalecimento e condução dos trabalhos 

durante as etapas da implementação na escola. 

Considerado por todos de grande relevância este trabalho na escola, no 

sentido de resgatar os valores éticos e morais que ao longo da história vem sendo 

deixados de lado, visando seu alcance além dos portões escolares, mudando a 

visão da comunidade em relação a este espaço e que esta mudança possa chegar 

até mesmo ao ambiente familiar de nossos alunos, para que consigamos realmente 

atingir o objetivo maior deste trabalho, o respeito pelo espaço escolar público e 

também ao outro, colegas, professores, funcionários, pais, e todos os demais 

envolvidos que dependem deste espaço. Certificando que o trabalho coletivo é 

fundamental e faz parte efetiva da gestão democrática, onde todos podem e devem 

exercer sua cidadania e conhecedores dos seus direitos e deveres na sociedade ou 

em qualquer grupo que pertençam. 

Tendo como certeza, que o projeto apresentado é apenas uma pequena 

ponta de iceberg num mar distante de desafios, mas que, é um começo que 

proporcionou bons resultados a nossa comunidade escolar e que o mesmo possa 

servir de apoio norteador para outros estudos. 

 

                                            
13

 Grupo de Trabalho em Rede, curso oferecido pela SEED/PR aos professores da rede de ensino, 
parte integrante do Programa PDE e da implementação do projeto. Visa a socialização do autor do 
projeto como tutor on-line. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/regimento_escolar.pdf
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APÊNDICE A - Questionário com análise gráfica dos resultados. 

Col. Est. Dr. Epaminondas Novaes Ribas – EFMP Questionário Implementação PDE - Atividade 5.1 

Aluno (a)_________________________________________________ 8º______.    ___/___/13  

1) Como você vê a sua escola? 

a) bonita, limpa, com tudo no seu devido lugar; 

b) feia, suja, com tudo desorganizado; 

c) nem bonita nem feia, dá para estudar. 

 

2) No seu entender, o que você considera 

destruição no ambiente escolar? 

a) escrever, rabiscar, quebrar ou cortar 

carteiras na sala de aula; 

b) danificar pinturas das  paredes, portas  e  

janelas  da  sala  de aula  e  de  outros    

ambientes na escola; 

c) jogar lixo pela janela, no chão da sala de 

aula ou em outros ambientes da escola; 

d) destruir, rabiscar, esconder, roubar material 

do colega de sua turma ou de outras turmas; 

e) quebrar vidros de janelas, lâmpadas da sala 

de aula ou de outros ambientes da escola; 

f) arrancar cartazes e outros avisos que estão 

fixados em paredes da  sala  de  aula  ou em 

outros ambientes da escola? 

g) danificar ou desperdiçar material de higiene, 

ou jogar papel higiênico no vaso sanitário do 

banheiro; 

h) arremessar objetos nos colegas como giz 

ou bolinhas de papel, deixando-os no chão da 

sala; 

i) jogar papel de bala, pirulito, chiclete ou 

salgadinhos no chão da sala de aula ou em 

outros ambientes da escola, como corredores e 

pátio. 

 

3) Como você vê o comportamento de seus 

colegas em relação à conservação da sala de 

aula e da escola? 

a) não dou importância para isso, podem 

destruir tudo inclusive a sala de aula; 

b) fico indignado com essas atitudes de 

destruição; 

c) fico contente, pois cuidam de tudo e não 

destroem ou não danificam nada. c) fico contente, pois, cuidam de tudo e não destroem ou não danificam nada. 

d) digo a eles para não fazer coisas erradas; 

e) levo ao conhecimento da equipe 

pedagógica ou direção da escola. 

 

4) Você já danificou algo na escola, 

simplesmente por querer danificar? 

a) sim, uma vez; 

b) não; 

c) sim, várias vezes; 

d) não, mas tive vontade. 

 

5) Você já agiu sem respeito com alguém na 

sala de aula ou na escola? 

a) professor (a); 

b) colega; 

c) diretor (a); 

d) pedagogo (a) 

e) funcionário (a) 

 

6) Quando acontece  alguma  coisa  que  

envolve  desrespeito,  ou  algum  ato  de 

vandalismo e que você presencia na sala de aula 

com a presença do professor, o que acontece? 

a) tem professor que discute de forma 

amigável e resolve a situação numa conversa 

particular entre os envolvidos; 

b) tem professor que ignora a situação e 

segue com a aula; 

c) tem professor que leva os envolvidos até a 

equipe pedagógica ou direção para que resolvam 

a situação; 

d) tem situações que não são resolvidas e fica 

por isso mesmo



 
 
 

 
 

Quadro 6 
Tabela de tabulação de dados do questionário ativ. 5.1 – questão (F) fechada / 

(A) aberta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 2013 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 7 
Gráfico representando a % de cada alternativa da questão 1 

 
Fonte: acervo do autor 2013 

nº questão/% 
Alternativa 

1 
F 

% 2 
A 

% 3 
A 

% 4 
F 

% 5 
A 

% 6 
A 

% 

A 11 14% 58 73% 02 3% 18 23% 13 16% 30 38% 

B 07 9% 48 61% 48 61% 45 57% 61 77% 17 22% 

C 61 77% 40 51% 07 9% 05 6% 02 3% 60 76% 

D   43 54% 14 18% 11 14% 03 4% 22 28% 

E   48 61% 25 32%   07 9%   

F   31 39%         

G   60 76%         

H   38 48%         

I   46 58%         

nunca agiu         15 19%   

não opinou   01 1%         



 
 
 

 
 

Quadro 8 
Gráfico representando a % de cada alternativa da questão 2 

 
Fonte: acervo do autor 2013 

 
 

Quadro 9 
Gráfico representando a % de cada alternativa da questão 3 

 
Fonte: acervo do autor 2013 



 
 
 

 
 

Quadro 10 
Gráfico representando a % de cada alternativa da questão 4 

 
Fonte: acervo do autor 2013 

 
 

Quadro 11 
Gráfico representando a % de cada alternativa da questão 5 

 
Fonte: acervo do autor 2013 

 



 
 
 

 
 

Quadro 12 
Gráfico representando a % de cada alternativa da questão 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do autor 2013 

 

As análises aqui relatadas, fazem parte de discussões com professores e 

funcionários participantes da implementação do projeto na escola, durante os 

trabalhos feitos fora dos encontros programados. 

 

Questão 1 - Fechada (F), fornece a visão do aluno em relação ao aspecto geral 

da escola, onde a maioria optou pela questão c. 

 

Questão 2 - Aberta (A), fornece a visão do aluno em relação ao ambiente 

escolar, acreditamos, enquanto grupo de levantamento de dados desse 

questionário, que todas as alternativas possuem relações com a questão 

apresentada. Concluindo-se assim, que o aluno tem concepção e percepção 

dos atos certos e errados. 

 

Questão 3 - Aberta (A), fornece a visão do aluno em relação ao sentimento e 

preocupação com os seus atos e do outro, e ao mesmo tempo, quais atitudes 



 
 
 

 
 

esse toma ou pensa tomar em situações que presencia ou os enfrenta no 

cotidiano da escola. 

 

Questão 4 - Fechada (F), fornece a visão do aluno em suas vontades de 

provocar danos à escola apenas por fazer, estimulado por outros colegas ou 

por outros motivos. Relatam parte desses alunos, em conversas após a 

aplicação do questionário, percebendo-se assim, que existe um desapego e 

falta de pertencimento ao espaço, embora, a maioria optou pela alternativa c. 

 

Questão 5 - Aberta (A), fornece a visão do aluno em relação ao agir com o 

outro, falta de respeito, sendo que a maioria optou pela alternativa b, 

corriqueiro na escola, que devemos trabalhar intensivamente esta questão, 

incluindo o trabalho da cortesia e respeito mútuo. 

 

Questão 6 - Aberta (A), fornece a visão do aluno em relação ao que acontece 

na sala de aula com a presença do docente, com a falta de presença e domínio 

disciplinar em relação a situações desta natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

APÊNDICE B: Textos da Lei 9.394/LDB e do Portal do Professor/MEC, para 
pesquisa no laboratório de informática. 

 

Quadro 13 
Documento Lei 9.394/LDB – Processos formativos da educação 

 
Fonte: acervo do autor 2012 

 
 

Quadro 14 
Documento Lei n° 9.394/LDB, exercer a cidadania e relação de princípios de 

 liberdade com a democracia. 

 
Fonte: acervo do autor 2012 



 
 
 

 
 

Quadro 15 
Continuação do Título II da Lei 9.394, os benefícios dentro do processo do 

ensino democrático. 

 
Fonte: acervo do autor 2012 

 

Texto do Portal do professor, MEC, p.55 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000015509.pdf 

 

Quadro 16 
Relação entre os termos indivíduo e cidadão, a importância dos valores  

ensinados na escola. 

 
Fonte: acervo do autor 2012 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000015509.pdf


 
 
 

 
 

Texto Portal do professor, MEC, p.69. 

 

Quadro17 
Valores e atitudes ensinados na escola 

 
Fonte: acervo do autor 2012 


