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democrática, propiciando momentos de interação e troca
de experiências. Após levantamento de dados empíricos,
os mesmos serão socializados e analisados pelo coletivo
para tentar amenizar e propor sugestões.
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APRESENTAÇÃO

Nessa etapa, direcionamos a produção do material didático num trabalho a
ser organizado com a comunidade escolar interna da Instituição de Ensino,
professores, funcionários, equipe pedagógica e diretores, grupo aproximado de no
máximo 30 pessoas, como curso de extensão, com a finalidade de sondagem sobre
as práticas utilizadas na elaboração do Regimento Escolar, como suposta condição
democrática e dinâmica do coletivo escolar, que envolve a comunidade interna e
externa da Instituição de Ensino, e que, potencialmente, podem ser empregadas nas
demais escolas públicas do estado do Paraná. O desenvolvimento ocorrerá por meio
da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica. As inscrições se
efetivarão no mês de fevereiro do ano de 2015 e as atividades pedagógicas serão
realizadas no primeiro semestre desse ano.
Partindo da linha de estudo, Educação Básica: organização, financiamento,
avaliação e indicadores educacionais, a escolha do tema se deu devido o longo
relacionamento de trabalho com as escolas, após anos no Setor de Estrutura e
Funcionamento do Núcleo Regional de Educação, que nos fez perceber que existia
uma falha, ou até mesmo dificuldades na elaboração do Regimento Escolar da
instituição de Ensino. Na realidade, observa-se que a construção do referido
documento fica restrita pela equipe pedagógica, juntamente com os técnicos do
NRE. Verifica-se que é um documento formulado e redigido para cumprir um aparato
burocrático e que várias escolas acabam por elaborar um documento idêntico,
devido à facilidade de reproduzir um modelo pronto, sugerido pela Secretaria de
Estado da Educação, cabendo à escola apenas ratificar o conteúdo, formatando o
documento com os dados da escola.
Essa construção não coletiva do Regimento torna-o desconhecido pela
comunidade escolar, ficando restrita ao trabalho do diretor, equipe pedagógica e
administrativa. Quando a Instituição de ensino favorece a participação coletiva, em
que todos possam se sentir corresponsáveis, questionando ou decidindo, abre-se
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uma porta para o fortalecimento da gestão democrática.
Como profissionais atuantes na educação, não podemos deixar que essa
prática continue a existir nas Instituições de Ensino, uma vez que se trata de um
documento norteador e dinamizador de todo o funcionamento da escola. Nesse
sentido, Oportunizaremos reflexões com a comunidade escolar acerca da
compreensão e execução do Regimento Escolar de maneira democrática e
participativa, concernentes ao ponto de vista legal e pedagógico, numa perspectiva
de gestão democrática para a compreensão, aceitabilidade e comprometimento de
toda a comunidade escolar. Temos ciência de que não vamos “resolver” todos os
problemas existentes, mas sim tentar amenizar e propor sugestões, para que a
gestão democrática participativa possa perpassar os trâmites de elaboração dos
documentos e projetos da escola de fato e não apenas em um discurso vazio e sem
concretização.

1. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

N

esse breve histórico, passaremos a abordar as mudanças da
educação brasileira nos primórdios do Brasil República. Vale
ressaltar que no final do Império já havia debates que apontavam

na direção da construção de um Sistema Nacional de Ensino. Configura-se aí a ideia
da “escola redentora da humanidade” (SAVIANI, 2004), compreendida como a
escola era a chave para a solução dos demais problemas enfrentados

pela

sociedade. Em 1930, foi criado o Ministério da
Sugestão de vídeo: A BREVE
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO
BRASIL.
https://www.youtube.com/w
atch?v=1Br8cV_e6bY

Educação e Saúde Pública, considerado importante
em

âmbito

nacional,

para

a

organização

e

planejamento das reformas. Na década de 1930
ocorreu a regulamentação da educação
Nacional, devido

os
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acontecimentos históricos no desenvolvimento da industrialização. Conforme
CARVALHO (2012, p.132):
A educação não esteve alheia a essas transformações e passou a ocupar
espaço nas discussões econômicas, políticas e sociais, as quais eram
marcadas pela grande preocupação com o “atraso” econômico e social do
país. Nesse debate, a educação escolar aparecia como um instrumento
indispensável para o desenvolvimento nacional.

Neste contexto, se desenvolveram as propostas educacionais em sintonia
com as exigências sociais. Como instância permanente, foi criado o Conselho
Nacional de Educação, regulamentado pelo Decreto 19.850 de 11/04/1931, e sua
jurisdição alcançava todo o território nacional. A função do Conselho Nacional de
Educação, órgão colegiado integrante do Ministério da Educação é cuidar das
questões educacionais analisando-as e propondo as soluções pertinentes, afirma
SAVIANI (2004).
Convém ressaltar que as primeiras Constituições faziam menção à
educação de forma superficial. Somente com a Constituição de 1934, sendo a
terceira carta magna a vigorar, segunda do regime republicano é que surgem as
primeiras ideias de um Plano de Educação para todo o território nacional. A
educação começava a se impor
como condição fundamental para o
desenvolvimento do país. (Plano
Nacional

de

Educação

–

2001/2010, p. 6)

Sugestão de vídeo: Manifesto
dos Pioneiros da Educação
http://www.youtube.com/watch
?v=zAV1T1H1WCw

Por meio do “Manifesto
dos Pioneiros da Educação” em
1932, um grupo de educadores,
propunham

a

reconstrução

educacional, isto é, um “Plano com
sentido

unitário

e

de

bases

O MANIFESTO DOS PIONEIROS
EDUCAÇÃO NOVA 1932

DA

Para
saber
mais
acesse:
http://www.dominiopublico.gov.br/do
wnload/texto/me4707.pdf

científicas de grande alcance e de vastas proporções” (Plano Nacional de Educação,
2001-2010, p. 6). Contudo, foi o documento dessa manifestação que resultou da
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inclusão de um artigo específico na Constituição de 16 de julho de 1934.
Art. 149 – A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família
e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e
estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores
de vida moral e econômica da nação e desenvolva num espírito brasileiro a
consciência da solidariedade humana.

A elaboração do PNE, proposto na carta, era de competência precípua do
Conselho Nacional de Educação, sugerindo ao governo as medidas que julgasse
necessárias na solução dos problemas educativos, como também a distribuição
adequada dos fundos especiais. Com exceção da Carta de 37, todas incorporaram a
ideia de um Plano Nacional de Educação. A partir daí a ideia nasceu e nunca mais
foi inteiramente abandonada.
Até aquele momento o controle político do país era assumido por grupos que
definiam as urgências para a regulamentação do ensino. Segundo SAVIANI (2004),
a promulgação da Constituição Federal de 18 de setembro de 1946 definiu como
competência da União “fixar as diretrizes e bases da educação nacional”. O então
Ministro, através de um projeto, encaminha para aprovação no Congresso Nacional.
Entra em vigência a primeira LDB, Lei 4.024/61, que trata especificamente da
educação, e aí surgindo o primeiro Plano Nacional de Educação. O Ministério da
Educação e Cultura propôs como uma iniciativa, basicamente um conjunto de metas
a serem alcançadas no prazo de oito anos. Sofreu revisões introduzindo normas
descentralizadoras e estimuladoras na elaboração de Planos Estaduais. Por meio de
quatro encontros, em 1967 surge a ideia de lei, proposta pelo Ministério da
Educação e Cultura, mas não se concretizou.
O ensino passou a ser reorientado após o golpe militar que aconteceu em
primeiro de abril de 1964, surgindo aí a necessidade da mudança na legislação. Não
ocorreu mudança total na lei, organizando o ensino à nova situação. Com o ajuste,
surge a Lei 5692/71, modificando a denominação doensino primário e médio para
primeiro e segundo graus.

Saiba mais sobre o CNE acessando: http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagenstpe/22213/perguntas-e-respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-cne
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Com a edição dessa Lei, os regimentos escolares passam a ser exigidos nas
Instituições de Ensino, referindo-se no Parágrafo único do Artigo 2º,
Parágrafo único: A organização administrativa, didática e disciplinar de cada
estabelecimento do ensino será regulada no respectivo regimento, a ser
aprovado pelo órgão próprio do sistema, com observância de normas
fixadas pelo respectivo Conselho de Educação.

Após a vigência da Lei, o Conselho Federal de Educação – CFE emite o
Parecer 352/72, normatizando para os estabelecimentos do Sistema Federal de
Educação, a elaboração do regimento escolar. No referido Parecer são reforçados
os artigos: 12, 14, 15, 70 e 81, contidos na Lei 5692/71.
Afirma NETO (1995, p.730) que essa lei foi aprovada por unanimidade pelo
Congresso Nacional, “ressaltando-se a ausência de vetos por parte do presidente da
República, fato raro na legislação educacional do nosso País”. (SAVIANI, 1987,
apud NETO, 1995, p.122).
A mudança dessa lei destacou-se por pontos básicos: o ensino de 1º grau,
obrigatório, se estendeu para oito anos, unificando o primário (1ª a 4ª série) e o
ginasial (5ª a 8ª série), porém as escolas permaneceram organizadas no modelo
antigo e a profissionalização compulsória no 2º grau, isto é, um curso de segundo
grau de caráter profissionalizante, em que os alunos já saíam do 2º grau com uma
habilitação para o mercado de trabalho.
Em 1985, deu início a “Nova República” pondo fim ao Regime Militar, em
que o marco foi a superação do regime militar passando para o democrático.
Estrutura-se aí uma nova Constituição Federal devido aos debates e mobilizações
em prol dos direitos civis e da cidadania. Como o setor privado se prevalecia,
beneficiando-se de verbas amparadas pela constituição anterior, foi criado o Fórum
de Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e gratuito, para defender
o ensino público, contrapondo-se às pressões do setor privado.

2. A EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

REGIMENTO ESCOLAR: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA E DEMOCRÁTICA
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A nova Constituição de 1988 possui um capítulo inteiro sobre educação
“rumo à universalização, à melhoria da qualidade de ensino, à gestão democrática e
à consagração da educação como um direito público subjetivo” CARVALHO (2012,
p. 207), decorrente de movimentos sociais organizados e da mobilização da
comunidade educacional. “Toda Lei expressa uma política e encaminha uma forma
de gestão”, afirma GRACINDO (1998), resultando de forças políticas do processo.
Cabe aqui destacar os termos política e gestão. Apesar de serem distintos, na
educação estão intimamente ligados. Como afirma CARVALHO (2012), atualmente
política, termo amplo, está relacionada ao poder, associada ao papel do estado de
“ordenar, planejar, legislar, intervir e controlar” a sociedade, na tomada de decisão
com relação às prioridades, metas e meios para alcançá-las. Já as políticas públicas
se caracterizam pelas ações planejadas e implantadas na intencionalidade de
garantia dos direitos sociais, emanadas do Estado como responsável pela
formulação e execução, visando que a sociedade exerce papel ativo e decisivo, não
se reduzindo a políticas estatais. CARVALHO (2012) reforça que as Políticas
Públicas passam por constantes mudanças de tempo e espaço, pois as relações
entre estado e sociedade passam por constantes alterações.
É preciso salientar que as políticas públicas trazem à tona a Política Pública
Educacional, uma vez que “revela, ainda, em cada época histórica, os anseios e
demandas sociais quanto à educação, bem como o projeto social ou político que se
quer concretizar por meio das ações do Estado” CARVALHO (2012). A Política
Educacional abrange diferentes instâncias como a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e os espaços dos órgãos centrais e intermediários do sistema, unidades
escolares e sala de aula. A escola não se reduz a um espaço de execução das
políticas

do estado, é a expressão de uma

luta social de cada época, na configuração
de

construção

formulação
(2012).

de

e

novas

reconstrução
políticas,

na

CARVALHO

SUGESTÃO DE VÍDEO:
Princípios e Bases da
Gestão Democrática
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1iFAXyvm_9w&featur
e=endscreen&NR=1
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A gestão escolar, de acordo com determinações legais, deve se pautar pelo
princípio e método democrático. Segundo SOUZA (2009), não se tem muita clareza
do significado de um em outro, como ação concreta nas escolas públicas. Para se
ter uma ação política mais democrática deve existir o diálogo entre as pessoas que
compõem a instituição.
Reforça SOUZA (2009) que sempre vai existir poder, “pois a política existe
onde há poder em questão”, visto que para se tornar mais ou menos democrática,
depende da forma como é trabalhada.
A gestão democrática é aqui compreendida, então, como um processo
político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola identificam
problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham,
controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da
própria escola na busca da solução daqueles problemas (SOUZA, 2009,
p.125).

Equipe
diretiva e
pedagógica
estudantes

pais
Comunidade
escolar

funcionários

professores

Para se obter uma ação democrática é necessário a participação efetiva de
todos os envolvidos da comunidade escolar, a construção coletiva das normas para
a tomada de decisão e o amplo acesso às informações.
O Art. 205 refere-se educação como direito de todos e dever do estado e da
família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (grifo
nosso), conforme MENDONÇA revela a participação e a elaboração entre os
diferentes setores da sociedade.

REGIMENTO ESCOLAR: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA E DEMOCRÁTICA
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Na década de 1990, as reformas na educação foram intensificadas em
sintonia com as orientações dos Organismos Internacionais (Banco Mundial, Fundo
Monetário Internacional), com a abertura democrática e a elaboração da
Constituição de 1988, resultando em alterações fundamentais na intervenção estatal
num contexto neoliberal de reforma, buscando diminuir gastos públicos destinados a
área social e abrindo empresas estatais para a iniciativa privada (LOPES E CAPRIO
http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/CienciasdaEducacao/RevistaEletroni
ca/edi5_artigoedianelopes.pdf) (SAVIANI 2004).
A ideologia neoliberal para a desoneração do Estado traz profundas
consequências à educação brasileira. Ressaltamos que quando o Estado
compartilha com a iniciativa privada as responsabilidades, passa a reafirmar que a
educação é uma questão pública, mas não é necessariamente estatal.

3. A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Como mais um legado do século XX, partiu da comunidade educacional a
elaboração do projeto de uma nova LDB, porém o governo não permitiu que esse
projeto fosse adiante, sendo aprovada a proposta do senador Darcy Ribeiro, que
mais se aproximava da política governamental, SAVIANI (2004). “Há que se
distinguir a LDB da política de governo. Elas são duas coisas distintas, embora não
divididas, porque é obvio que a lei foi montada no sentido da política” (CURY, 1998,
p.8). Explica o autor que o caráter da lei é mais universal do que a política, isto é,
escapa da intenção prévia da política o que está formulado na lei.
A atual LDB – Lei nº 9394/96, na expressão de Luiz A. Cunha, afirma que o
atual texto optou por ser genérico, o que para uns constitui motivo de animação, pois
abre largo espaço para a liberdade e a criação, para outros se constitui em fonte de
preocupação.
Esta afirmação deixa a questão pouco esclarecedora e ao mesmo tempo

REGIMENTO ESCOLAR: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA E DEMOCRÁTICA
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remete o papel normatizador ao Conselho Estadual de Educação que,

Sob a égide de uma política de descentralização pela primeira LDB, a
4.024/61, os Conselhos Estaduais de Educação foram criados com o
objetivo de orientar a política educacional do Estado, tendo como tarefa
regulamentar, por atos normativos, as bases e diretrizes emanadas do
Conselho Nacional de Educação e, a função de ordenar o Sistema de
Ensino em diversos níveis (CEE/PR).

Tomamos ainda como base no Art. 228 da Constituição Estadual: “Art. 228.
O Conselho Estadual de Educação, órgão deliberativo, normativo e consultivo, será
regulamentado por lei, garantidos os princípios de autonomia e representatividade
na sua composição.”, que por sua vez cabe à interpretação e aplicação dos
dispositivos do Sistema Estadual de Ensino – Lei 4978/64.
Cabe a Secretaria de Estado da Educação, que tem por objetivo a definição
e “a execução da política governamental no setor de educação básica e de
educação profissional, visando à melhoria das condições de vida da população”
(SEED/PR) para o cumprimento das normas exaradas. É atribuição dos órgãos
descentralizados, como os Núcleos Regionais de Educação, saber distinguir a
obrigatoriedade a todo o Sistema de Ensino e o que compete somente à rede
pública estadual (Indicação do CEE nº 007/99).

4. REGIMENTO ESCOLAR - ASPECTOS LEGAIS

O

regimento escolar é um ato administrativo que regula o

funcionamento do estabelecimento de ensino. Ele é a “lei da
escola” (Indicação do CEE nº 007/99). Partindo da exigência

Nacional o Conselho Estadual de Educação do Paraná emite a Deliberação nº 16/99
– CEE que fixa normas para a elaboração do Regimento Escolar em cada instituição
de ensino. No Regimento Escolar deve conter os elementos fundamentais para o
bom funcionamento de um estabelecimento, como: sua filosofia, seus objetivos,
organização administrativa, curricular, didática, pedagógica, disciplinar e estabelecer
REGIMENTO ESCOLAR: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA E DEMOCRÁTICA
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direitos e deveres de toda a comunidade escolar. Pode, com o tempo, sofrer
alterações e acréscimos devido aos processos de transformações da realidade, mas
é um documento que deve perdurar. A escola concentra e institucionaliza no
regimento escolar, seus princípios e procedimentos baseados na legislação do
Sistema Educacional Brasileiro, desde a Constituição até os pareceres normativos
do

Conselho

Estadual

de

Educação,

sendo

Constituição
Federal de 1988
LDB - Lei n° 9394/96
•Conselho Nacional de Educação
•Constituição Estadual
•Sistema Estadual de Ensino
•Conselho Estadual de Educação
•Pareceres normativos do CEE

4.1 - Hierarquia dos Atos Normativos

1. Lei
A lei é definida como uma “regra geral”, justa e permanente, que exprime e
vontade imperativa do Estado, a que todos são submetidos. A parte da lei de
“exposição de motivos” é chamada parte preambular: a parte que contém os
preceitos coercitivos devidamente coordenados e articulados chama-se parte
dispositiva.
2. Decreto-Lei
O Decreto-Lei tem força de lei e é editado pelo Chefe do Estado quando o Poder
Legislativo estiver suspenso em um período anormal do governo. No caso do
Estado será editado pelo governador, quando a Assembleia Legislativa estiver
com as suas atividades suspensas.
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3. Decreto
Decreto é o ato pelo qual o Chefe do Governo determina a observância de
uma regra geral, expondo no rmas a serem seguidas nessa observância.
Geralmente regulamente a lei.
4. Portaria
A portaria é um ato, pelo qual o agente graduado ao serviço público
determina providências de caráter administrativo, dá instruções sobre uma
lei, decreto ou resolução. Pela Portaria pode também o agente nomear ou
designar certos funcionários ou aplicar medidas de ordem disciplinar a
subordinados que incidam em falta.

5. Resolução
Na administração pública, a Resolução é o ato baixado por um Ministro,
Secretário de estado ou autoridade administrativa graduada, estabelecendo
normas de serviços a seu cargo ou introduzindo modificações na sua
organização ou funcionamento. É um ato da administração contendo
esclarecimento, solução, deliberação ou determinação sobre dado assunto,
ou regulando certas matérias.
6. Deliberação
A Deliberação é o pronunciamento de um corpo executivo ou legislativo
sobre assunto submetido a seu estudo, decisão e julgamento.
7. Ordem de Serviço
É uma determinação específica dirigida aos responsáveis por setores da
administração, contendo imposições e orientações de caráter
administrativo ou especificações técnicas de procedimentos. O original da
Ordem-de-serviço será entregue ao destinatário que colocará o “ciente” na
cópia a ser devolvida à repartição expedidora, para arquivo em ordem
numérica.
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8. Regulamento
É o conjunto de regras destinadas a esclarecer e completar o texto da lei
para facilitar a sua execução, podendo ser também o estatuto que
contém normas e explicações para o funcionamento de determinado
serviço público e que devem ser observadas.
9. Despachos
Despachos administrativos são decisões que as autoridades registram em
processos sujeitos à sua apreciação.
10. Veto
Veto é o ato pelo qual o Chefe do Estado nega a sua sanção a um projeto
de lei ou resolução do Poder Legislativo e poderá ser: parcial – se atinge
apenas uma parte do projeto: total – quando abrange totalmente o
projeto.
11. Parecer

Parecer é o documento que faz parte de um processo para o qual aponta
solução (favorável ou contrária) trazendo a necessária justificativa,
baseada em dispositivos legais e informações.
12. Circular
É a correspondência oficial dirigida pela chefia aos funcionários imediatos
em várias seções ou repartições.
13. Informação

É o esclarecimento que, determinado servidor, em virtude de sua função,
expede em processos, baseado ou na situação real ou em dispositivos
legais. A informação deve restringir-se ao assunto em exame: faz o
levantamento dos dados constantes do processo.
Observação:
Em 1971, pelo Decreto n° 324, de 23/04/71, publicado no Diário Oficial n°
33, de 27/04/71, no art. 12, o Chefe do Executivo paranaense denomina,
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“... na forma abaixo, os atos oficiais administrativos de privativa
competência:

I)
II)
III)

IV)

Do Governador do Estado – o Decreto;
Dos Secretários de Estado – a Resolução;
Dos Dirigentes de Autarquia, Departamentos Autônomos e
Diretores de Departamentos em geral e outros do mesmo nível
– a Portaria;
De órgãos Colegiados – a Deliberação.”

Atos do Conselho Estadual de Educação
1. Proposição

É toda matéria sujeita à Deliberação do Conselho, podendo consistir
em pareceres, indicações, estudos especiais, requerimentos, moções
e emendas.
2. Indicação
É a proposição sujeita pelos conselheiros para que o assunto nela
contido seja apreciado pelo plenário após prévio parecer aprovado
na respectiva câmara ou comissão.
3. Deliberação
É o pronunciamento coletivo do CEE sobre o assunto submetido a
seu estudo, decisão e julgamento.
4. Parecer
É a proposição com que o plenário, as câmaras e as comissões se
pronunciam sobre qualquer matéria que lhe seja submetida.
Fonte: PARANÁ. Curso Técnico Regionalizado – Departamento de InfraEstrutura. Montagem de Processos. Impresso CETEPAR, P. 17 à 19.
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Constituição Federal de 1988;

•

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96;

•

Plano Nacional de Educação - Lei nº 10.172/2001 e Projeto de Lei 8035/2010;

•

Pareceres normativos do CEE.
Partindo dos princípios de gestão democrática, definidos pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Projeto Político Pedagógico é o primeiro
exercício da autonomia escolar, no entanto o regimento não deve ser elaborado
antes, caso contrário, torna-se um amontoado de regulamentos sem coesão e
sentido. (Indicação do CEE nº 007/99). O regimento escolar deve ser eficaz e claro
nos propósitos, princípios e diretrizes da Proposta Pedagógica, expressando os
anseios e necessidades da comunidade escolar, decorrente da legislação. Torna-se
um documento importante, pois estabelece as regras gerais e orientadoras com o
propósito de alcançar os objetivos do Projeto Político Pedagógico. A construção
coletiva, numa perspectiva democrática, norteia um trabalho de extrema importância,
pois lhe confere um caráter de compreensão, aceitabilidade e comprometimento de
toda a comunidade escolar. Não podemos permitir que o regimento escolar possa
apresentar-se
como um documento elaborado sem a participação da comunidade escolar,
constituído por regras e normas previamente definidas, que podem ser
praticadas por todas as instituições, independentemente de suas
especificidades.
(http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/216-4.pdf)

Porém, a realidade que temos observado nas escolas é que os regimentos
são construídos pela equipe administrativa, pedagógica e direção. Podemos
reconhecer que culturalmente a gestão nas instituições de ensino são autoritárias,
cabe aqui perguntar se seria por uma questão de desconhecimento da legislação na
disseminação das informações ou simplesmente pela dificuldade de reunir a
comunidade escolar. Deve-se vencer a falta de tradição democrática e buscar o
maior envolvimento de toda a comunidade escolar em suas responsabilidades.
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Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da
escola – educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões a respeito
de seus objetivos e de seu funcionamento, ter-se-ão melhores condições
para pressionar os escalões superiores no sentido de dotar a escola de
autonomia e de recursos. (PARO, 2012).

Por uma gestão democrática, em 1991 a Secretaria de Estado da Educação
emite a Resolução nº 2.000/91, que estabelece para todos os estabelecimentos de
ensino, o regimento escolar único. Apesar de se entender como antidemocrático,
houve muitos avanços. Um deles foi a criação do Conselho Escolar que fortalece a
instituição de ensino como representatividade e gestão colegiada. Sua natureza e
finalidade estão descritas no Art. 2º do Estatuto do Conselho Escolar:
Art. 2º - O Conselho Escolar é um órgão colegiado, representativo da
Comunidade Escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e
fiscalizadora, sobre a organização e realização do trabalho pedagógico e
administrativo da instituição escolar em conformidade com as políticas e
diretrizes educacionais da Secretaria de Estado da Educação observando a
Constituição Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto PolíticoPedagógico e o Regimento Escolar, para o cumprimento da função social e
específica da escola.

Convém ressaltar que o Conselho Escolar é um importante mecanismo de
gestão democrática na escola, visto que o pluralismo da liberdade, igualdade e
participação dos diferentes segmentos: professores, funcionários, pais e alunos,
possibilita a promoção de uma gestão escolar participativa.
O Conselho Estadual de Educação respondeu à Secretaria de Estado da
Educação com a emissão da Deliberação nº 20/91, que no parágrafo único do artigo
1º veda a elaboração de um único regimento para um conjunto de estabelecimentos,
o mencionado artigo está vigente até o momento. A referida Deliberação trata da
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elaboração de Regimentos Escolares dos Estabelecimentos de Ensino de primeiro e
segundo graus, do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, apresentada pelo
Conselho Estadual de Educação do Paraná. Destaca-se que a mesma é referência
para a compreensão da atual Deliberação nº 16/99-CEE.
Em 1994, a Secretaria de Estado da Educação, mantendo o mesmo modelo
de regimento, emite uma Resolução Secretarial que revoga a determinação de
regimentos únicos, considerando a Deliberação 020/91 do CEE. Com a elaboração
do texto referencial pela Secretaria de Estado da Educação, os subsídios para
elaboração de regimentos se constituem num documento que o coletivo escolar
deve discutir, refletir e tomar suas decisões, amparados pelos aparatos legais, para
a elaboração do regimento próprio. É delegado aos Núcleos Regionais de Educação
a competência da análise e aprovação, estando de acordo com a legislação em
vigor.
Desse embate entre a Secretaria de Estado da Educação e o Conselho
Estadual de Educação percebe-se a importância da elaboração do Regimento
Escolar nas Instituições de Ensino, ditados pelos avanços do movimento histórico.
Projeto Político Pedagógico: Alguns Elementos
para Análise. Disponível em:
http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedago
gia/eventos/2007/Simp%C3%B3sio%20Acade
mico%202007/Trabalhos%20Completos/Pratica
/PDF/77%20Prat.%20Monica.pdf

5. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E O REGIMENTO ESCOLAR
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Qual a relação entre o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar

O Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino nasce da necessidade de
identificação da escola, com a possibilidade de direcionar, de forma adequada, o
desenvolvimento do trabalho pedagógico, propondo a opção e compromisso com a
formação do cidadão para um determinado tipo de sociedade. A Escola passa a
refletir e discutir seus problemas, procurando meios para efetivação de seus
objetivos. (livro books PPP)
A Deliberação n° 14/99 do CEE do Paraná
estabelece indicadores para a elaboração da

“Nenhum de nós é

proposta pedagógica dos estabelecimentos

tão bom quanto todos nós

de ensino da Educação Básica em suas

juntos”

diferentes modalidades, de forma ampla e
diante dessa Deliberação a Secretaria de
Estado da Educação emitiu a Instrução

Ray Kroc
Imagem extraída do clip-arthttp://office.microsoft.com/ptbr/images

07/2010 – SUED/SEED, que orienta as instituições de ensino da Rede Pública
Estadual na construção do Projeto Político Pedagógico, quanto sua concepção,
legalidade e legitimidade, elaboração, os elementos conceituais, a Proposta
Pedagógica Curricular como parte integrante do Projeto, elaboração do Plano de
Trabalho Docente, periodicidade e publicização de forma impressa do Projeto Político
Pedagógico.
De acordo com a Lei nº 9394/96, em seu Título: Dos princípios e Fins da
Educação Nacional, o artigo terceiro apresenta onze princípios, onde o “ VIII Gestão Democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos
sistemas do ensino”, complementa o dispositivo do artigo 206 da Constituição
Federal. Nota-se que a leitura das leis sempre se articula.
Conforme comenta Silva (2013), a eleição de diretores é apenas um dos tipos
de gestão, no qual não se esgotam o processo de democratização e de participação
REGIMENTO ESCOLAR: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA E DEMOCRÁTICA
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gestionárias.
O artigo 12 da LDB, inciso I, prevê que os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência
de elaborar e executar sua proposta pedagógica, deixando clara a necessidade de
uma ação educativa intencional e diversificada, em que a escola precisa definir seu
papel social, cultural e educacional (Silva, 2013). Entretanto a participação
democrática dos profissionais de educação, dos alunos, dos servidores da escola,
docentes e comunidade externa, prevista no:
Art. 14 – Os profissionais 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.

deve ocorrer em conselhos escolares ou órgãos correlatos.
Todavia, o Regimento Escolar, embora seja decorrente do Projeto Político
Pedagógico, confere o embasamento legal de toda a legislação vigente educacional,
desde as Constituições Federal e Estadual até os pareceres normativos do CEE. Ele
estabelece as regras gerais e orientadoras dos objetivos propostos pelo Projeto
Político Pedagógico, sendo ele entendido como a “lei” da escola.
O texto a seguir, relata possibilidades de reconstrução coletiva do PPP.

Relato - Reconstrução Coletiva do PPP: reflexão, possibilidades e avanços
Pedagogo: Alexandro Muhlstedt
Instituição: C. E. Professor Francisco Zardo - EFPM
Município / Estado: Curitiba – PR
Segmentos em que foi aplicado: Professores, alunos e funcionários.
Foi utilizado algum recurso do Portal? Sim.
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Relato:
Em março de 2009 iniciamos o trabalho na escola para a reconstrução do Projeto
Político-Pedagógico - PPP - do Colégio Francisco Zardo. A versão do PPP que existia era
confusa, contraditória, repleta de correções feitas pela coordenação do Setor e não
coincidia com a realidade e o retrato do Colégio. Entre nós: foi feito para cumprir os
prazos e não para retratar, verdadeiramente, a "cara" da escola.
Diante desse panorama, organizamos um cronograma para reconstruir o PPP, seguindo,
basicamente, dois princípios: a PARTICIPAÇÃO de todos: pais, alunos, funcionários,
direção, pedagogos e professores - e o RETRATO fiel da realidade, dos anseios, dos
sonhos e das práticas do Colégio. Para isso, a revisão bibliográfica (por meio das obras
de Danilo Gandin, Ilma Passos e Celso Vasconcelos) e o processo metodológico
(Qualitativo, Participativo e Gradual) foram definidos. Foram, então, organizadas as
comissões de Alunos e Pais, de cada turno do colégio e, incluídos, todos os professores
e funcionários em outras duas comissões.
O primeiro passo foi construir a Árvore dos Problemas” e a Árvore das Soluções, por
meio da técnica Tempestade de Ideias. Em março e abril, todas as Comissões realizaram
tal atividade. Vale ressaltar que todas as ações foram registradas em livro ata específico,
como forma de preservar a memória do processo e organizar a sequência das
atividades. Também fotos e relatos escritos dos participantes foram catalogados.

Para os professores, em encontro num sábado à tarde, foi apresentada a teoria que
embasa a construção coletiva do PPP, por meio de cartazes e palestra do pedagogo
Alexandro Muhlstetd (o relator dessa experiência). Esclarecimento de dúvidas, debate,
questionamentos e trabalho em grupo foram ações concretizadas nesse dia. Em síntese,
apresentou-se a organização das partes do PPP: Marco referencial, Diagnóstico e
Programação.
Após a construção de 16 árvores, solicitou-se a cada comissão a elaboração de duas
tarefas: descrever ações do cotidiano que retratam os problemas apontados, bem como
sugestões de ações para superar, minimizar ou eliminar tais problemas. Após, cada
grupo foi provocado a escrever, para cada solução apresentada, uma definição ou
conceito para a solução e, depois, ações que poderiam ser vistas no cotidiano da escola
que demonstrassem que o problema estava sendo trabalhado” e sua solução sendo
implementada. Para isso, utilizou-se cada momento, incluindo encontros aos sábados
com os professores e algumas noites com pais e alunos, para escrever e dar forma a
tudo que foi apresentando pelas comissões ao construírem as árvores.
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De posse de todo esse material, registrado em forma de tabelas, esquemas, textos e
fotografias, a equipe pedagógica costurou” as informações, buscando referenciais
teóricos para fundamentar a produção já realizada. Para a elaboração do Marco
Referencial, optou-se por trabalho em grupo de professores para responderem questões
sobre: mundo, sociedade, homem, educação, escola, comunidade, processos
pedagógicos, etc. No Diagnóstico, organizou-se pesquisa sobre números, estatísticas e
realidade do Colégio. Professores e pedagogos escreveram o perfil do aluno, do
professor, da comunidade, das ações pedagógicas, das festas, dos programas e projetos
existentes na escola. Alunos opinaram e descreveram seu ponto de vista sobre a escola e
pais deram palpites e ideias sobre escola, educação e participação. Na Programação,
foram elencadas todas as ações do cotidiano, as regras gerais, as políticas, as estratégias,
as rotinas e as linhas de ação para melhoria do Colégio.
Por fim, o material foi todo organizado, gerando o documento mais importante no
Colégio Francisco Zardo: o PPP. Documento construído coletivamente, retratando o que
temos, o que somos e o que queremos para uma escola de qualidade. No final de agosto
uma versão do PPP foi entregue ao Setor. A coordenadora Viviane Langer
acompanhou, de certa forma, a construção desse PPP e ficou entusiasmada por ver o
resultado do trabalho. Por isso, convidou para apresentar a trajetória da construção às
equipes pedagógicas das 22 escolas do setor Santa Felicidade, o que aconteceu no dia 22
de setembro de 2009. Enfim, construir um PPP coletivamente dá muito trabalho, no
entanto é a possibilidade de construir, na escola, uma linha única de trabalho,
respeitando a diversidade e propiciando a participação, a integração e a organização do
trabalho pedagógico.

Texto disponível em:
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteud
o=369 – acesso em 04/11/2014

ATIVIDADE
À

Leitura do Texto: Regimento Escolar (página 67 à 72)
DISTÂNCIA

file:///C:/Users/Familia/AppData/Local/Temp/legislacao_escolar1.pdf
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6. ELABORAÇÃO COLETIVA DO REGIMENTO ESCOLAR
O Regimento Escolar, apesar de ser configurado pela comunidade escolar
como um documento autoritário, verifica-se a dificuldade em sua elaboração,
restringindo-se à equipe pedagógica. Construído coletivamente acredita-se que o
mesmo passa e ser compreendido e aceito, possibilitando à comunidade se envolver
e tentar amenizar os problemas encontrados na Instituição de Ensino.
Como a escola tem autonomia para a elaboração e/ou reelaboração, tornase importante à participação do Conselho Escolar nas decisões. Por lei não existe
um modelo único de regimento escolar, mas quando a escola se compromete em
sua elaboração devem obedecer algumas regras para a sua criação.
Dados que devem conter em um regimento escolar:
- identificação da instituição, com nome e endereço completos;
- informações sobre a instituição (ou órgão, no caso do ensino público) que a
mantém;
- apresentação clara de seus fins e objetivos;
- detalhamento das estruturas administrativa e pedagógica, constando cada
um dos cargos e suas atribuições;
- os princípios que regerão as relações internas da instituição e desta com a
comunidade;
- informações sobre o nível e modalidades de ensino ofertadas em cada
turno de funcionamento;
-

informações

pedagógicas

como:

currículo,

avaliação,

progressão,

aproveitamento de estudos, entre outros detalhes da estruturação pedagógica
escolar;
- aspectos do funcionamento burocrático da escola, escrituração dos
documentos: histórico escolar, transferências, controle de frequência dos alunos,
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certificados e outros que tratam da vida escolar dos alunos (Brasília, 2009);
Na elaboração do Regimento escolar, devem ser organizados debates para
a escolha de uma comissão de elaboração de uma proposta de regimento, para que
em assembleia esta proposta possa ser apreciada e definida.
Para a melhor compreensão sobre a participação coletiva, o texto a seguir
traz o relato da diretora de um Colégio de Campo Largo do Estado do Paraná,
disponível no site, para reflexão e discussão.

Relato: Gestão Democrática e construção do Regimento Escolar
Diretora: Marcia Regina Durau
Instituição: C. E. João Ferreira Küster - EFM
Município / Estado: Campo Largo - Paraná
Segmentos em que foi aplicado: Professores, funcionários, alunos e pais
Foi utilizado algum recurso do Portal? : Não
Relato:

Qualquer atividade a ser realizada no interior da escola que visa o trabalho coletivo não
é uma tarefa fácil, porque de fato as pessoas devem estar envolvidas e comprometidas,
muito mais ainda, quando se trata da construção do Regimento Escolar e do PPP da
escola.
Contudo, para que se efetive essa construção, faz-se necessário não só a participação e
envolvimento do gestor como de toda a comunidade escolar. Dessa forma, é
indispensável a colaboração de todos os participantes no contexto e na elaboração
destes documentos que devem ser vistos como balizadores do trabalho pedagógico e
administrativo da escola. O grande desafio da gestão democrática está em fazer com
que toda a comunidade escolar se mobilize em busca de uma escola que ofereça ensino
qualitativo, tendo como princípio norteador o seu Projeto Político Pedagógico, o qual
deve estar retratando fielmente a realidade da escola. Partindo desse pressuposto, a escola
deve ser entendida como um universo de transformações constantes, necessitando da
interação de toda a comunidade escolar com objetivos de fazer com que esse espaço
seja realmente utilizado para o devido processo ensino-aprendizagem. Por este
motivo tenho pautado o meu trabalho na preocupação de ouvir os demais participantes
da comunidade escolar (professores, funcionários, estudantes e pais), afim de obter
uma avaliação ideias e sugestões para um melhor desempenho escolar,
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pois a gestão democrática tem como maior objetivo o bom aproveitamento
institucional. Entretanto, para garantir a participação de todos, algumas ações fazem
parte da gestão democrática, entre elas: realização de reuniões esporádicas com os
agentes de apoio com o intuito de estabelecer sempre um trabalho harmônico e com
resultados mais satisfatórios na escola, a fim de fortalecer as relações de confiança e de
comprometimento no trabalho. Quanto ao envolvimento específico dos pais, para
incentivar maior participação deste segmento, também são feitas reuniões periódicas,
por assembléias gerais além de momentos específicos de discussões sobre vários
assuntos pedagógicos, por turmas de alunos, para observar o que deve ser mantido ou
mudado na organização da escola.
Com a equipe pedagógica são realizadas reuniões quinzenais e com os professores
procuro, junto com a equipe pedagógica, interagir constantemente, no horário
destinado à hora atividade, reuniões pedagógicas e de Conselho de Classe.
Aproveitamos estes momentos para troca de experiências, tomada de decisões e
avaliação do trabalho pedagógico da escola. Tenho convicção de que é o
compartilhamento da gestão na escola, distribuída entre todos os segmentos
envolvidos, que vai caracterizar uma gestão democrática, capaz de atender às
necessidades dos estudantes. Diante dessa perspectiva, o processo ensinoaprendizagem torna-se mais amplo, pois além de construir conhecimentos também
prepara para a vida pessoal e cidadã. Logo, para isso é preciso saber chamar, mas
também envolver a família e a comunidade, respeitando opiniões, discutindo
democraticamente ideias e aspirações, promovendo a realização de um trabalho
integrado. Certamente, estes são requisitos indispensáveis ao exercício da liderança
democrática e competente em gestão escolar. Penso que é preciso refletir sobre a
participação da comunidade dentro da escola, num processo em que tenham o poder
de decidir e agir, como sujeitos de sua história. É importante romper com o modelo
tradicional de educação, por meio do incentivo da participação, do trabalho coletivo, da
ação colegiada, da realização pelo bem comum.
A exemplo, estamos realizando algumas ações que considero mobilizadoras como os
estudos que fundamentam a real importância do Regimento Escolar e do PPP da escola.
A partir de tais estudos, está sendo possível estabelecer na escola, uma discussão
permanente sobre o conteúdo destes documentos, utilizando-se de textos que
sinteticamente conseguem proporcionar esse viés, objetivando o fundamental, uma vez
que, muitos os desconhecem e por isso não os valorizam. Para tal intento, foram
propostos estudos das Diretrizes Curriculares, Estatuto da Criança e do Adolescente,
LDB, Deliberações em vigência, a Lei 11.465 ( História e Cultura Afro-Brasileira, Africana
e Indígena) Estatuto do Servidor Público, Estatuto do Magistério, a
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Constituição Federal entre outros documentos. Além do estudo da legislação
educacional, foram realizadas discussões sobre a importância das instâncias colegiadas
e as suas funções, as quais se configuraram como subsídios para a reconstrução do
Regimento e Projeto Político Pedagógico da escola.
Este trabalho foi realizado a partir de dinâmicas e oficinas que propiciaram interação
entre os diversos segmentos da comunidade desdobrando discussões e sistematização
de sugestões para uma melhor organização da escola. Foram aplicados, além disso,
questionários para alunos e pais. Houve preocupação de não descobrir apenas o que
eles definiriam como a problemática maior da escola, bem como quais são as suas
características. A partir de então, foi possível definir um ponto fundamental de início
para a reconstrução do PPP, inserindo a realidade da escola e ansiedades dos atores
envolvidos no processo para a melhoria da qualidade de ensino.
Portanto, esse é o grande desafio da minha gestão na unidade escolar onde atuo, ainda
é preciso fazer muito para garantir a participação mais efetiva dos pais nas ações da
escola e de todas as instâncias colegiadas: a APMF, Conselho Escolar e Grêmio
Estudantil.
Texto
disponível
em:
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
do=367 – acesso em 04/11/2014

7. INSTRUMENTO DE PESQUISA
I - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS (comunidade interna)
1. Há quanto tempo trabalha nesta escola?
( ) menos de 5 anos
( ) entre 6 e 10 anos
( ) entre 11 e 15 anos
( )

mais de 15 anos

2. Conhece um Regimento Escolar?
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( ) sim, detalhadamente
( ) sim, superficialmente
( ) não, desconheço totalmente

3. Já participou de alguma reunião sobre Regimento Escolar, como informação?
( ) sim
( ) não
Se não, por quê? ______________________________________________

4. Participou da elaboração do Regimento Escolar?
( ) sim
( ) não
Se não, por quê? ______________________________________________

5. Conhece seus deveres e direitos na Instituição de ensino?
( ) sim
( ) não

6. Já presenciou algum meio utilizado pela escola para divulgação do regimento
escolar?
( ) sim
( ) não

7. Assinale os temas que, no seu ponto de vista, deve conter um regimento.
Assinale mais de uma alternativa se necessário.
( ) financeiro
( ) reforma na escola
( ) pedagógico
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( ) administrativo
( ) sistema de avaliação
( ) curricular
( ) deveres e direitos

REFLETINDO SOBRE A ARTICULAÇÃO DO REGIMENTO ESCOLAR
8. Como você avalia o grau de participação do diretor na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

9. Como você avalia o grau de participação do diretor auxiliar na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

10. Como você avalia o grau de participação da equipe pedagógica na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________
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11. Como você avalia o grau de participação do agente educacional II na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

12. Como você avalia o grau de participação dos professores na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

13. Como você avalia o grau de participação do agente educacional I ?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

14. Como você avalia o grau de participação dos familiares na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________
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15. Como você avalia o grau de participação dos alunos na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

16. Participou da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola?
( ) sim
( ) não

II - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS (comunidade externa)
17. Há quanto tempo seu filho(a) estuda nesta escola?
( ) 01 ano
( ) entre 1 e 02 anos
( ) entre 02 e 04 anos
( )

mais de 05 anos

18. Conhece um Regimento Escolar?
( ) sim, detalhadamente
( ) sim, superficialmente
( ) não, desconheço totalmente

19. Já participou de alguma reunião sobre Regimento Escolar, como informação?
( ) sim
( ) não
Se não, por quê? ______________________________________________
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20. Participou da elaboração do Regimento Escolar?
( ) sim
( ) não
Se não, por quê? ______________________________________________

21. Conhece seus deveres e direitos na Instituição de ensino?
( ) sim
( ) não

22. Já presenciou algum meio utilizado pela escola para divulgação do regimento
escolar?
( ) sim
( ) não

23. Assinale os temas que, no seu ponto de vista, deve conter um regimento
escolar. Assinale mais de uma alternativa se necessário.
( ) financeiro
( ) reforma na escola
( ) pedagógico
( ) administrativo
( ) sistema de avaliação
( ) curricular
( ) deveres e direitos

REFLETINDO SOBRE A ARTICULAÇÃO COM A FAMÍLIA
24. Como você avalia o grau de participação do diretor com a família?
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( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

25. Como você avalia o grau de participação do diretor auxiliar com a família?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

26. Como você avalia o grau de participação da equipe pedagógica com a
família?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

27. Como você avalia o grau de participação do agente educacional II (pessoal
que trabalha na secretaria) com a família?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________
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28. Como você avalia o grau de participação dos professores com a família?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

29. Como você avalia o grau de participação do agente educacional I (pessoal
que trabalha na limpeza e na cozinha) com a família?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

30. Como você avalia o grau de participação dos familiares na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________

31. Como você avalia o grau de participação dos alunos na escola?
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) nenhum
Obs: ______________________________________________________
32. Participou da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola?
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( ) sim
( ) não

8. Primeiro Encontro:
Conteúdos: Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica e pesquisa de
conhecimentos prévios como fonte de conteúdo.
Objetivo: Identificar a importância do Regimento Escolar quando construído
coletivamente e os meios de sua elaboração.
Metodologia: Iniciando os trabalhos, apresentaremos o vídeo: Aprender a aprender,
como reflexão do cotidiano, no qual tudo o que se faz deve ser realizado com amor e
dedicação, mesmo que o processo seja demorado, mas com paciência podemos
alcançar os objetivos. Após, será feita a explanação do Projeto de Intervenção
Pedagógica, os objetivos e finalidades, salientando a importância dessa pesquisa
como forma de orientação às Instituições de Ensino, para um melhor entendimento
sobre a importância do Regimento Escolar como documento normatizador das
ações coletivas da comunidade escolar. Essa ação visa a uma melhor compreensão
do compromisso profissional, disponibilizando meios para facilitar e assegurar a
coletividade, trazendo uma mobilização da comunidade escolar interna e talvez
maior participação da comunidade escolar externa. Como estratégia de análise do
processo de construção do regimento Escolar, haverá a realização de um
instrumento de pesquisa. A referida pesquisa será realizada com dois grupos
distintos: a comunidade interna e externa. Com a comunidade externa, o instrumento
deve ser entregue através dos alunos, para os pais responderem. A coleta do
material deve ser realizada pelos professores e entregue à equipe pedagógica. Com
a comunidade interna esse instrumento seria respondido no primeiro encontro para a
coleta de dados e preparação da complementação do material, e os grupos de
cursistas fomentaria a respeito dos resultados através de gráficos e proporia
sugestões. As questões serão divididas para cada grupo. Os gráficos irão
demonstrar a situação do grupo pesquisado (comunidade interna), sobre os meios e
processos utilizados no encaminhamento de elaboração do Regimento Escolar,
pautado nos aspectos legal e pedagógico e se disponibiliza a participação de todos.
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Ao final de cada encontro haverá a realização de sorteios de brindes para a
motivação do grupo.
Recursos: Multimídia, quadro de giz e instrumento de pesquisa.
Avaliação: Relatar as expectativas com relação ao projeto.
Carga horária: 4 horas
Conforme a pesquisa realizada anteriormente com a comunidade interna,
serão levantados os seguintes pontos para reflexão:
1. A maioria dos pesquisados, conhece o Regimento Escolar?
2. Ocorre a participação da comunidade interna na elaboração do Regimento
Escolar? Se não, por quê?
3. Houve divulgação pela escola, do Regimento Escolar?
4. Quais as conclusões do grupo?
5. O que podemos propor para melhorar a situação?

Haverá dois tipos de Instrumento de Pesquisa. O ( I ) é direcionado à
comunidade interna e o ( II ) para a comunidade externa.

9. Segundo Encontro:
Conteúdos:
- A Responsabilidade Civil dos Servidores Públicos: algumas reflexões a partir do
direito administrativo.
-

A

responsabilidade

civil

dos

educadores

à

luz

da

lei

6.174/1970.

- A responsabilidade dos Educadores frente à legislação educacional. (Atos
Legislativos, Normativos, Regimentais e Decretos).
Objetivo:
 Analisar, a luz da Lei 6.1714/1970, os componentes e características que
compõem a responsabilidade civil dos Servidores Públicos Estadual, atuante na
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Rede Pública Estadual de ensino, frente à legislação educacional.
Metodologia: Ministrado pela funcionária pública estadual, Cássia Bertão Ferreira,
acadêmica do 5º Ano de Direito, coordenadora Pedagógica e de Gestão Escolar do
Núcleo Regional de Educação de Loanda. Iniciando as atividades, serão
apresentados os fundamentos e conceitos do instituto da Responsabilidade Civil do
Estado. Após será destaque do trabalho, a Lei Estadual Nº 6.174/1970, em especial,
os dispositivos que trata da responsabilidade civil, administrativa e penal dos
servidores públicos estaduais. Tratado os pressupostos conceituais e legais da
Responsabilidade

Civil dos Educadores, analisar-se-á, a

incidência dessa

responsabilidade sobre os atos normativos, regimentais emanados pela Secretaria
de Estado da Educação, bem como, acerca da legislação educacional vigentes no
País.
Recursos: Multimídia
Avaliação: participação ativa e dialogada.
Carga horária: 02 horas
Conteúdo: Breve Histórico da Educação Brasileira.
Objetivo:


Oportunizar reflexões com a comunidade escolar sobre a análise do
desenvolvimento da Educação Brasileira, desde a década de 1930 até 1988.

Metodologia: Para iniciar as atividades, o vídeo: A Breve História da Educação no
Brasil vai abordar a educação desde a chegada da companhia do Brasil com a
alfabetização dos indígenas, perpassando os primórdios da educação até os dias de
hoje, de forma elementar para dar início às discussões. Obtendo breves noções do
percurso educacional, faremos o aprofundamento de alguns tópicos essenciais, a
partir de 1930. A apresentação ocorrerá através de slides, com questionamentos e
reflexões para compreensão da temática. A participação de todos será motivada
com o sorteio de brindes.
Recursos: vídeos, multimídia com apresentação de slides
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Avaliação: participação ativa dos atores envolvidos.
Carga horária: 2 horas

10. Terceiro Encontro:
Conteúdos: Políticas Públicas da Educação
Objetivo: Oportunizar reflexões acerca da construção histórica das Políticas Públicas
Sociais no Brasil, com ênfase nas Políticas Públicas Educacionais.
Metodologia: Este encontro será ministrado pela professora Drª Aparecida Meire
Calegari Falco, orientadora do PDE/2014, através da discussão dialogada acerca do
tema.
Recursos: Apresentação do material em power point.
Avaliação: Participação dialogada.
Carga horária: 04 horas

11. Quarto Encontro:
Conteúdo: A Educação na Constituição Federal de 1988
Objetivo:


Visualizar e refletir sobre a Lei maior no contexto educacional para
interpretação do Regimento Escolar.

Metodologia: Estudaremos o enfoque Educacional na Constituição Federal de 1988,
através da apresentação de slides. Interpretação e estudo dos artigos 205 à 214.
Vídeo:

Educação

na

Constituição

Federal

de

1988

(https://www.youtube.com/watch?v=1-3P-LbXiyI – 45 min), para o entendimento da
legislação no Regimento Escolar. Será abordada como princípio fundamental a
gestão democrática de maneira essencial no contexto legal, fixando os artigos da
Constituição que reportam a importância dessa prática, ou seja, a inserção da escola
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na sociedade com a participação da comunidade escolar. O vídeo: Princípios e
Bases

da

Gestão

(https://www.youtube.com/watch?v=1iFAXyvm_9w&feature=endscreen&NR=1)

Democrática
O

sorteio

de

brindes ocorrerá para a motivação do grupo.
Recursos: multimídia, recursos midiáticos e quadro de giz.
Avaliação: analisar a importância, enfoque e relevância da Constituição Federal.
Carga horária: 4 horas

12. Quinto Encontro:
Conteúdos: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96)
Objetivo:


Identificar na estrutura do regimento escolar, a Legislação de forma a
compreender as regras constitucionais legais.

Metodologia: Análise histórica das leis da educação através dos vídeos de Jamil
Cury “ Lei de Diretrizes e Bases”.
Parte

I

-

(http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13

089).
Parte

II

-

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13
088
Parte

III

-

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13
087
Parte

IV

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13
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086
Leitura e análise crítica de alguns artigos da Lei de Diretrizes e bases da Educação
Nacional Lei nº 9394/96, para verificar como se compõe a educação brasileira,
retratando a predominante influência no Regimento Escolar e analisar as atribuições
de cada instância normativa. Ao final haverá o sorteio de brindes para a motivação
do grupo.
Recursos: multimídia, recursos audiovisuais.
Avaliação: Questões com alternativas para prova de conhecimento.
Carga horária: 4 horas

13. Sexto Encontro:
Conteúdos: Regimento Escolar – aspectos legais
Objetivo: Compreender os elementos fundamentais que compõem o Regimento
Escolar, dentro dos aspectos legais.
Metodologia: Faremos um estudo em grupo de todos os elementos que compõem o
regimento Escolar, através da leitura e apontamentos dos documentos oficiais
emanados do Conselho Estadual de Educação. Neste momento torna-se necessário
a apresentação da Hierarquia dos Atos Oficiais. Haverá sorteio de brindes ao final
do encontro para motivação do grupo.
Recursos: Arquivos eletrônicos, documentos oficiais para consulta e multimídia.
Avaliação: síntese do que foi aprendido.
Carga horária: 4 horas

14. Sétimo Encontro:
Conteúdos: Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar.
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Objetivo:


Estabelecer a relação entre o Projeto Político Pedagógico e o Regimento
Escolar.

Metodologia: De início será apresentada a organização do Projeto Político
Pedagógico, a legislação que o normatiza e após os estudos a turma será dividida
em dois grupos. O primeiro grupo estabeleceria os componentes essenciais do
Regimento Escolar e o outro grupo os componentes do PPP, para o confronto das
informações e estabelecimento dos parâmetros. O que os dois documentos
possuem em comum? Existe relação entre esses documentos? Ocorrerá sorteio de
brindes para motivação do grupo.
Recursos: Documentos oficiais para consulta, multimídia, estudo de texto.
Avaliação: avaliar a apreensão, participação ativa nas atividades propostas com
avaliação geral efetuada pelos participantes.
Carga horária: 4 horas

15. Oitavo Encontro:
Conteúdos: Elaboração coletiva do Regimento Escolar
Objetivos:


Identificar as dificuldades encontradas no ambiente escolar, quanto à
elaboração do Regimento Escolar de forma coletiva e democrática.



Verificar como ocorre o incentivo aos funcionários da escola em participar dos
processos decisórios.



Propor ações em conjunto no incentivo da participação da comunidade.

Metodologia: Com a retomada do Instrumento de pesquisa realizado com a
comunidade interna, faremos a apresentação dos dados e a discussão dos
resultados através de gráficos. Após as reflexões e entendimentos, os estudos
tomarão uma dimensão maior com o confronto dos dados dos resultados da
pesquisa com a comunidade externa. Qual a problemática apresentada? Leitura e
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discussão do texto: Gestão Democrática e construção do Regimento Escolar.
De acordo com a pesquisa realizada com a comunidade externa, serão
levantados os seguintes pontos para reflexão:
1. A maioria dos pesquisados, conhecem o Regimento Escolar?
2. Ocorre a participação da comunidade externa e interna na elaboração do
Regimento Escolar? Se não, por quê?
3. Houve divulgação pela escola, do Regimento Escolar?
4. Quais as conclusões do grupo?
5. O que podemos propor para melhorar a situação?
Ao final do encontro terá o sorteio de brindes para a motivação do grupo.
Recursos: Estudo de texto, multimídia, cartazes.
Avaliação: diagnóstico das discussões realizadas.
Carga horária: 4 horas

16. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
O curso será organizado em oito encontros de quatro horas, com a
apresentação dos conteúdos através de aulas expositivas, dialogadas, reflexão dos
vídeos e exibição de slides. A organização de grupos possibilita a reflexão e
discussão do material didático elaborado. Vale ressaltar que para diferentes
conteúdos serão utilizadas diferentes estratégias, dependendo do objetivo que se
pretende alcançar. Considerando os conhecimentos prévios dos cursistas faremos a
identificação dos sujeitos que compõem o coletivo no intuito de potencializar saberes
individuais, discutindo os pressupostos teóricos e problematizando as questões,
buscando sugestões para o encaminhamento das dificuldades. O conhecimento
teórico adquirido no decorrer do curso como fonte de informação para interpretar a
prática, proporciona maneiras de reorganizá-la de forma a promover a socialização
em busca de uma atuação mais democrática e coletiva.
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