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pressupostos teóricos-metodológicos. A 
constituição do grupo de estudos será pautada por 
encontros semanais, nos quais estarão 
disponibilizados para leituras, discussões e 
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4. APRESENTAÇÃO 

        A construção deste Caderno Pedagógico intitulado como “A 

importância do registro na documentação escolar durante o percurso 

acadêmico do (a) aluno (a)” compõe uma das etapas do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE – o qual é oferecido pela Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná, visando à formação continuada dos 

professores da rede pública de educação estadual. 

 O estudo que se pretende desenvolver tem por finalidade 

apresentar importância do registro da documentação escolar durante o 

percurso acadêmico do (a) aluno (a) e destacar o papel e a valorização dos 

Agentes Educacionais II nesse processo, em conjunto com a equipe 

diretiva, equipe pedagógica, professores (as), bem como todos os 

membros do coletivo escolar. Tem como objetivo favorecer a reflexão da 

importância do registro escolar e o papel dos Agentes Educacionais II no 

processo educacional e oportunizar uma maior visibilidade do processo de 

organização e enfrentamento do trabalho da documentação escolar em 

parceria com a equipe diretiva, pedagógica e docente.  

A implementação da Intervenção Pedagógica será realizada por 

meio de grupo de estudos, através de um curso de extensão com carga 

horária de 32 horas, destinado a Direção, Equipe Pedagógica, Professores 

(as) e Agentes Educacionais II, do Colégio Estadual Presidente Kennedy. A 

constituição do grupo de estudos será pautada por encontros semanais, 

nos quais estarão disponibilizados para leituras, discussões e debates, 

materiais de apoio, tais como: documentos oficiais, revistas, jornais e 

periódicos. 

O presente Caderno Pedagógico foi idealizado a partir de minha 

experiência profissional em serviço prestado ao Núcleo Regional de Ponta 

Grossa, no setor Documentação Escolar, com o intuito de provocar a 

melhoria do funcionamento da escola. 
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Foto: Colégio Estadual Presidente Kennedy  

 primeira instituição formal na qual entra, e permanece por 

um bom tempo, uma criança é a escola. E ela tem um 

trabalho singular. Mas isso não quer dizer um trabalho 

solitário e nem único! Quer dizer, enquanto em outros trabalhos fabricam-se 

carros, brinquedos, utilidades em geral, a escola “produz” pessoas. 

Sabemos que a escola atual é diferente da qual se tinha no passado, 

onde apenas os filhos da elite conseguiam frequentar, pois, hoje, temos 

garantidos, em nossa Constituição Federal, a educação e a permanência na 

escola para todos. 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  

A 

O Espaço 

Escolar
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Art. 206 0 ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I. igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; II. liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III. 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e 
coexistência de instituições publicas e privadas de ensino: IV. 
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. V. 
valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da 
lei planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos; VI. gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei VII. garantia de padrão de qualidade...” (BRASIL, 
1988) 

Em vista disso, deve ser um lugar onde busca-se um trabalho 

articulado entre todos que atuam neste espaço, para se alcançar o objetivo 

final: a educação. E isso é função não apenas dos professores, mas sim do 

coletivo escolar, pois a escola é construída por todos aqueles que por ela 

passam e contribuem significativamente na construção de sua história. 

“A história da escola se apresenta, na maioria das vezes, através 
da história oficial e não da história que se constrói no cotidiano 
escolar, pela ação dos atores sociais envolvidos, uma história da 
qual todos participam e não uns mais que os 

outros.”(MACCARIELLO, 2005, p. 34) 

 Os atores da escola são as pessoas envolvidas no seu andamento, 

como os pais, os alunos, os professores, a equipe pedagógica, a equipe 

diretiva e os agentes educacionais. Todos devem ter consciência política e 

social no desempenho de suas funções. Afinal, fazem parte de um grupo, 

de uma equipe, a qual só terá sucesso se cada um dos integrantes souber o 

que deve realizar, de que forma, quando e por que realizar tal tarefa. 

A escola não é uma ilha, isolada, longe do mundo real. Ao contrário, 

é um lugar onde as diferenças aparecem, os conflitos acontecem e as 

questões externas influenciam no seu interior de maneira consciente e, até 

mesmo, inconsciente. Isso porque faz parte da sociedade que está inserida 

e, como tal, interage com ela. 

“A construção da escola encontra possibilidades através da 
tomada de consciência da necessidade de, coletivamente, discutir 
as situações desafiadoras do universo escolar, combatendo o 
isolamento e o individualismo na busca de soluções.” 

(MACCARIELLO, 2005, p. 66) 
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 A organização escolar deve estar em consonância com os novos 

desafios que a sociedade moderna traz e contextualizá-los com o seu 

mundo interior, uma vez que pretende formar cidadão críticos, reflexivos e 

atuantes. O coletivo escolar deve estar aberto a buscar mecanismos para 

vencer esses desafios que são apresentados a todo o momento no sentido 

de estar preparado para dar as respostas às questões que vão surgindo. 

O ambiente escolar tem uma influência motivadora na educação dos 

alunos, portanto deve prevalecer a coletividade, o bem-estar comum e a 

solidariedade entre todos. 

Podemos, então, concluir que, todos os espaços e momentos 

escolares educam, desse modo, 

[...] a própria organização escolar é uma cultura, que o modo de 

funcionar da escola, tanto nas relações que se estabelecem no 
dia a dia quanto nas salas de aula, é construído pelos seus 
próprios membros, com base nos significados que dão ao seu 
trabalho, aos objetivos da escola, as decisões que são tomadas. 

(LIBÂNEO, 2004, p.108) 

 

 

 

 

 

 

  Para enriquecer seu conhecimento acesse a internet na 

página indicada abaixo e leia uma matéria de Thais Gurgel sobre a 

Aprendendo um 

pouco mais 
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forma como a escola pode usar o espaço e as relações interpessoais 

na educação dos alunos. 
 

http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/ambiente-

escolar-405729.shtml 

 

 

       Trocando  

 

 

 

 

 

 O que você percebe que mudou da escola da época em que você 

estudou para a escola atual? 

 Você se considera um (a) “ator/atriz” da educação em seu espaço 

escolar? 

 Em sua escola, os papeis dos (as) “atores/atrizes” da educação 

estão bem definidos? 

 Para você, qual é o maior desafio na instituição de ensino? 

 Você concorda com a afirmação de que todos os ambientes da 

escola influenciam na educação dos alunos? 

 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/ambiente-escolar-405729.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/ambiente-escolar-405729.shtml
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Referências: 
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LIBÂNEO, José Carlos, Organização e gestão escolar. 5. ed. Alternativa, 

2004. 319 p. 
 
REVISTA EDUCAR PARA CRESCER (Brasil). Thais Gurgel (Ed.). 
Infraestrutura: Todos pela qualidade. 2008. Disponível em: 

<http://educarparacrescer.abril.com.br/gestao-escolar/ambiente-escolar-
405729.shtml>. Acesso em: 21 nov. 2014. 
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Clipart 1 

m local de ensino bem estruturado precisa de uma gestão 

democrática e atuante, onde todos os seus segmentos 

estejam envolvidos no trabalho cotidiano, visando harmonia 

entre eles, previsto no Regimento Escolar. 

“É preciso que a escola seja adequadamente estruturada 
para atingir objetivos educativos em seu todo, quer em 
relação a suas atividades-meio (direção, serviços de 
secretaria, assistência ao escolar e atividade 
complementares, como zeladoria, vigilância, atendimento de 
alunos e pais), quer no que diz respeito à própria atividade-
fim, representada pela relação ensino-aprendizagem que se 
dá predominantemente (mas não só) em sala de aula.” 

(PARO, 2000, p.103) 

Na escola, frente à gestão, temos as figuras do (a) diretor (a) e do (a) 

diretor (a)-auxiliar, os quais não podem esquecer, que antes de tudo são 

educadores. 

U 

GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 
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“O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades 
da escola, auxiliado pelos demais componentes do corpo de 
especialistas e de técnicos-administrativos, atendendo às leis, 
regulamentos e determinações dos órgãos superiores do 
sistema de ensino e às decisões no âmbito da escola 
assumidas pela equipe escolar e pela comunidade. O 
assistente de diretor desempenha as mesmas funções na 

condição de substituto do diretor.” (LIBÂNEO, 2008, p. 
128). 

Podemos pensar nas características fundamentais da gestão 

democrática: trabalho da coletividade, participação de toda a comunidade 

no que diz respeito às decisões em âmbito escolar, poderes 

compartilhados, baseando-se sempre no interesse maior do grupo. 

Além destas definições sobre gestão democrática podemos 

mencionar o termo “gestão democrática do ensino público”, citado no artigo 

206, VI, da Constituição Federal de 1988, ou seja, onde a escola não seja 

apenas para todos, mas, também, de todos. 

Heloísa Lück cita:  

“O trabalho dos gestores escolares se assenta sobre sua 
capacidade de liderança, isto é, de influenciar a atuação de 
pessoas para o trabalho, a aprendizagem e construção de 
conhecimentos, e tem em vista que a gestão se constitui em 
processo de mobilização e organização do talento humano 
para atuar de forma compartilhada na promoção dos objetivos 

educacionais.” (LÜCK, 2012, p.23) 
 

Compete ao gestor escolar, a liderança efetiva na divisão das 

responsabilidades, sempre pensando no bem maior e melhor de todo o 

coletivo. É necessário basear cada uma das ações em um trabalho 

pedagógico, político e organizacional.  

Sendo assim, a direção precisa conhecer a realidade social e 

educacional de seu local de trabalho. Deve ser um profissional sempre em 

busca do aperfeiçoamento intelectual e capacitação pessoal, para que 

consiga superar os desafios cotidianos de sua função.  

Cabe ao (à) diretor (a) o trabalho de coordenação geral, pretendendo 

alcançar tudo aquilo que é objetivado, construindo uma relação acolhedora, 

livre de todo e qualquer preconceito. 
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No que diz respeito às relações interpessoais entre gestores, equipe 

pedagógica, professores (as), agentes educacionais, alunos (as), pais e 

comunidade em geral, podemos ressaltar a importância significativa do 

diálogo, entre cada uma destas partes, desde o início do processo, havendo 

uma reflexão entre cada uma no papel a ser desempenhado. Assim, 

também, privilegiar a participação de todos os membros nas decisões 

cotidianas, favorecendo uma maior integração do coletivo escolar. 

A autora também afirma: 

“Considerando que a complexidade da educação demanda 
um trabalho em equipe, colaborativo e integrado, torna-se 
necessário também considerar o desdobramento da liderança 
em espaços e momentos de coliderança, vale dizer, o 
compartilhamento com outros profissionais do espaço e 
oportunidade de influência sobre todos os membros da 

comunidade escolar.” (LÜCK, 2012, p.23) 
 

Este trabalho em equipe, mencionado pela autora, necessita de 

ampla reflexão, pois é dentro da unidade e da troca de experiências e 

ideias, no ambiente educacional estudado, que podemos tirar algumas 

lições.  A principal delas, sem dúvida, é a liderança. E neste ponto, temos o 

(a) gestor (a), papel este, insubstituível para que tenhamos êxito em todos 

os objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendendo um 

pouco mais  
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 Acesse a internet e assista ao vídeo com a entrevista 

com o professor Vicente Falconi - consultor de empresas e 

um dos fundadores do Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Gerencial (INDG), o qual fala sobre as 

qualidades do líder e os pilares de um bom modelo de gestão. 
 

http://gestaoescolar.abril.com.br/formacao/entrevista-vicente-falconi-

parte-1-627315.shtml 

 

  

           

         Trocando  

 

 

 

 

 A comunidade escolar costuma participar em algumas decisões da 

gestão escolar? 

 As propostas colocadas pela comunidade escolar são levadas em 

consideração no momento de se tomar uma decisão que vá afetar a 

coletividade? 

 Há um bom entrosamento entre a equipe diretiva, equipe pedagógica, 

agentes educacionais, alunos e pais? 

 Há um momento de reflexão em equipe a respeito do trabalho 

http://gestaoescolar.abril.com.br/formacao/entrevista-vicente-falconi-parte-1-627315.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/formacao/entrevista-vicente-falconi-parte-1-627315.shtml
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desenvolvido no estabelecimento de ensino? 

 Quais sugestões você poderia contribuir para melhorar a troca de 

experiências entre as equipes da escola?  

 

      Referências: 

 

LIBÂNEO, J.C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 

5.ed.revista e ampliada.  Goiânia: MF Livros, 2008. 

 

LÜCK, Heloísa. Liderança em Gestão Escolar. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 

2012. 165 p. 
 
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3. ed. São 
Paulo: Ática, 2000. 117 p. 
 
REVISTA GESTÃO ESCOLAR (Brasil) (Ed.). Entrevista: Vicente Falconi 
fala sobre gestão e liderança: Parte 1. 2013. Disponível em: 
<http://gestaoescolar.abril.com.br/formacao/entrevista-vicente-falconi-parte-
1-627315.shtml>. Acesso em: 21 nov. 2014. 
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EQUIPE 

PEDAGÓGICA 

 

clipart 2 
á alguns anos atrás tinha-se na escola duas funções distintas: 

uma de Supervisão Educacional e outra de Orientação 

Educacional. Entretanto, ao se perceber que o trabalho não 

era realizado de forma isolada, passou-se então a denominar-se de Professor 

Pedagogo, formando-se a Equipe Pedagógica da escola, a qual é 

imprescindível ao trabalho de formação dos alunos. 

Dermeval Saviani traz uma definição de pedagogo: 

"Pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando o 
processo de formação cultural. É, pois, aquele que domina as formas, 
os procedimentos, os métodos através dos quais se chega ao domínio 
do patrimônio cultural acumulado pela humanidade. (...) A palavra 
pedagogia traz sempre ressonâncias metodológicas, isto é, de 
caminho através do qual se chega a determinado lugar. Aliás, isto já 
está presente na etimologia da palavra: conduzir (por um caminho) até 

determinado lugar."(SAVIANI, 1985, p.127) 

 

Pela definição dada pelo autor acima citado podemos perceber que o 

papel do Pedagogo é amplo e até mesmo complexo e exaustivo, pois 

contempla muitas tarefas em meio a muitos desafios cotidianos que permeiam 

a rotina escolar. 

H 
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“Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação ativa de saberes e modos de 
ação, tendo em vista objetivos de formação humana definidos em sua 
contextualização histórica. Em outras palavras, pedagogo, é um 
profissional que lida com fatos, estruturas, contextos, situações, 
referentes à prática educativa em várias modalidades e 

manifestações.” (LIBÂNEO, 1996, p. 84). 
 

Aqui desmistifica a figura do pedagogo que está na escola apenas 

para “fazer” o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar. O seu 

trabalho vai muito além disso. É a ponte de ligação entre todos os atores da 

educação, assim como é o elo entre os processos pedagógicos e 

administrativos.  

O Regimento Escolar do Colégio Estadual Presidente Kennedy traz     

as atribuições, a composição e a competência da Equipe Pedagógica 

Art. 32 - A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, 
implantação e implementação, no estabelecimento de ensino, das 
Diretrizes Curriculares definidas no Projeto Político-Pedagógico e no 
Regimento Escolar, em consonância com a política educacional e 
orientações emanadas da Secretaria de Estado da Educação. Art. 33 - 
A equipe pedagógica é composta por professores graduados em 
Pedagogia.  
 
Art.34 - Compete à equipe pedagógica:  
 
I. coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do 
Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Ação do estabelecimento de 
ensino;  
 
II. orientar a comunidade escolar na construção de um processo 
pedagógico, em uma perspectiva democrática;  
 
III. participar e intervir, junto à direção, na organização do trabalho 
pedagógico escolar, no sentido de realizar a função social e a 
especificidade da educação escolar;  
 
IV. coordenar a construção coletiva e a efetivação da Proposta 
Pedagógica Curricular do estabelecimento de ensino, a partir das 
políticas educacionais da Secretaria de Estado da Educação e das 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais;  
 
V. orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente 
junto ao coletivo de professores do estabelecimento de ensino;  
 
VI. promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo 
para reflexão e aprofundamento de temas relativos ao trabalho 
pedagógico visando à elaboração de propostas de intervenção para a 
qualidade de ensino para todos;  
VII. participar da elaboração de projetos de formação continuada dos 
profissionais do estabelecimento de ensino, que tenham como 
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finalidade a realização e o aprimoramento do trabalho pedagógico 
escolar;  
 
VIII. organizar, junto à direção da escola, a realização dos Conselhos 
de Classe Integrado e Pré-Conselhos, quando da possibilidade de 
realização, de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação 
sobre o trabalho pedagógico desenvolvido no estabelecimento de 
ensino;  
 
IX. coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas 
de intervenção decorrentes das decisões do Conselho de Classe;  
 
X. subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de 
professores do estabelecimento de ensino, promovendo estudos 
sistemáticos, trocas de experiência, debates e oficinas pedagógicas;  
 
XI. organizar a hora-atividade dos professores do estabelecimento de 
ensino, de maneira a garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo 
trabalho pedagógico;  
 
XII. proceder à análise dos dados do aproveitamento escolar de forma 
a desencadear um processo de reflexão sobre esses dados, junto à 
comunidade escolar, com vistas a promover a aprendizagem de todos 
os alunos;  
 
XIII. coordenar o processo coletivo de elaboração e aprimoramento do 
Regimento Escolar, garantindo a participação democrática de toda a 
comunidade escolar;  
 
XIV. participar do Conselho Escolar, quando representante do seu 
segmento, subsidiando teórica e metodologicamente as discussões e 
reflexões acerca da organização e efetivação do trabalho pedagógico 
escolar;  
 
XV. orientar e acompanhar a distribuição, conservação e utilização dos 
livros e demais materiais pedagógicos, no estabelecimento de ensino, 
fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação/MEC – FNDE;  
 
XVI. coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e 
seleção de materiais, equipamentos e/ou livros de uso didático-
pedagógico, a partir do Projeto Político-Pedagógico do 
estabelecimento de ensino;  
 
XVII. participar da organização pedagógica da biblioteca do 
estabelecimento de ensino, assim como do processo de aquisição de 
livros, revistas, fomentando ações e projetos de incentivo à leitura;  
 
XVIII. acompanhar as atividades desenvolvidas nos Laboratórios de 
Química, Física e Biologia, Matemática e de Informática;  
XIX. propiciar o desenvolvimento da representatividade dos alunos e 
de sua participação nos diversos momentos e Órgãos Colegiados da 
escola;  
 
XX. coordenar o processo democrático de representação docente de 
cada turma;  
XXI. colaborar com a direção na distribuição das aulas, conforme 
orientação da Secretaria de Estado da Educação;  
 
XXII. coordenar, junto à direção, o processo de distribuição de aulas e 
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disciplinas, a partir de critérios legais, didático-pedagógicos e do 
Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino;  
 
XXIII. acompanhar os estagiários das instituições de ensino quanto às 
atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento de ensino;  
 
XXIV. promover a construção de estratégias pedagógicas de 
superação de todas as formas de discriminação, preconceito e 
exclusão social;  
 
XXV. coordenar a análise de projetos a serem inseridos no Projeto 
Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino;  
 
XXVI. acompanhar o processo de avaliação institucional do 
estabelecimento de ensino;  
 
XXVII. participar na elaboração do Regulamento de uso dos espaços 
pedagógicos;  
 
XXVIII. orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de 
procedimentos didático-pedagógicos referentes à avaliação processual 
e aos processos de classificação, reclassificação, aproveitamento de 
estudos, adaptação e progressão parcial, conforme legislação em 
vigor;  
 
XXIX. organizar e acompanhar, juntamente com a direção, as 
reposições de dias letivos, horas e conteúdos aos discentes;  
 
XXX. orientar, acompanhar e visar periodicamente os Livros Registro 
de Classe;  
 
XXXI. organizar registros de acompanhamento da vida escolar do 
aluno;  
 
XXXII. organizar registros para o acompanhamento da prática 
pedagógica dos profissionais do estabelecimento de ensino;  
 
XXXIII. solicitar autorização dos pais ou responsáveis para realização 
da Avaliação Educacional do Contexto Escolar, a fim de identificar 
possíveis necessidades educacionais especiais;  
 
XXXIV. coordenar e acompanhar o processo de Avaliação Educacional 
no Contexto Escolar, para os alunos com dificuldades acentuadas de 
aprendizagem, visando encaminhamento aos serviços e apoios 
especializados da Educação Especial, se necessário;  
 
XXXV. acompanhar os aspectos de sociabilização e aprendizagem dos 
alunos, realizando contato com a família com o intuito de promover 
ações para o seu desenvolvimento integral;  
 
XXXVI. acompanhar a frequência escolar dos alunos, contatando as 
famílias e encaminhando-os aos órgãos competentes, quando 
necessário;  
 
XXXVII.acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, 
sempre que houver necessidade de encaminhamentos;  
 
XXXVIII.orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos 
com necessidades educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, 
adaptações físicas e curriculares e no processo de inclusão na escola;  
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XXXIX. manter contato com os professores dos serviços e apoios 
especializados de alunos com necessidades educacionais especiais, 
para intercâmbio de informações e trocas de experiências, visando à 
articulação do trabalho pedagógico entre Educação Especial e ensino 
regular;  
 
XL. assessorar os professores do Centro de Línguas Estrangeiras 
Modernas e acompanhar as turmas, quando o estabelecimento de 
ensino ofertar o ensino extracurricular plurilinguístico de Língua 
Estrangeira Moderna;  
 
XLI. assegurar a realização do processo de avaliação institucional do 
estabelecimento de ensino;  
 
XLII. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com 
colegas, alunos, pais e demais segmentos da comunidade escolar;  
 
XLIII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 
funcionários e famílias;  
 
XLIV. elaborar seu Plano de Ação;  
 
XLV. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com 
seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da 
comunidade escolar;  
 
XLVI. organizar e aplicar a avaliação docente através de ficha própria, 
tabular e comunicar resultados.  
 
XLVII. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 

Entre tantos afazeres, a Equipe Pedagógica ainda precisa 

frequentemente orientar aos professores quanto ao registro do Livro de 

Registro de Classe, verificando se a carga horária das disciplinas está sendo 

cumprida, observando se as notas estão lançadas corretamente e se o aluno 

não necessita cumprir adaptações ou dependências. 

É importante que os aspectos citados no parágrafo anterior sejam 

conferidos detalhadamente e que, havendo divergências ou alterações em 

qualquer dado, seja comunicado imediatamente à secretaria, para que a 

mesma faça os registros, correções ou alterações necessárias. 

Deste modo, podemos concluir que também é função da Equipe 

Pedagógica estar atenta à documentação escolar dos alunos, juntamente com 

a secretaria, a fim de que os mesmos não venham a sofrer prejuízos na sua 

vida estudantil. 
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Trocando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acesse a internet e leia uma reportagem escrita por 

Noêmia Lopes à revista Gestão Escolar sobre a aliança entre a 

direção da escola e pedagogo a fim de garantir um bom 

trabalho na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diante dos muitos desafios enfrentados pelos pedagogos na 

rotina escolar (indisciplina de alunos, falta de professores ...) você 

Aprendendo um 

pouco mais 
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acredita que o profissional consegue desenvolver sua função 

adequadamente? 

 A Equipe Pedagógica do estabelecimento de ensino em que você 

atua auxilia na detecção de possíveis irregularidades na 

documentação escolar dos alunos? 

 Quando há necessidade de regularização de vida escolar de 

alunos a Equipe Pedagógica tem conhecimento de suas 

atribuições no processo?  

 Ainda referente à questão anterior, a Equipe Pedagógica 

desempenha o seu papel satisfatoriamente? 

 

 

Referências: 

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia, Ciência da Educação? In: Pimenta, Selma G. 

(org.). São Paulo; Cortez, 1996. 
 
REVISTA GESTÃO ESCOLAR (Brasil). Noêmia Lopes (Ed.). Diretor e 
coordenador: aliança pela qualidade. 2011. Disponível em: 

<http://gestaoescolar.abril.com.br/comunidade/diretor-coordenador-alianca-
pela-qualidade-632175.shtml>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
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Foto: Secretaria Escolar - CEPK 1 

 Secretaria Escolar é, também, um espaço educacional, 

sendo o órgão responsável pela escrituração de toda 

documentação escolar e, portanto, é imprescindível que seja 

um ambiente organizado de maneira a garantir a eficácia das informações 

e, também, agilizar o processo de procura de qualquer documento 

requisitado.  

Assim como também, deve ser um local agradável e de fácil 

localização, pois é a “porta de entrada” para todos em um estabelecimento 

de ensino. É através da secretaria escolar que professores (as), 

funcionários (as), pais, alunos (as) e comunidade em geral têm o primeiro 

acesso à escola. 

Por menor que a escola seja, deve privilegiar um espaço à 

secretaria. Pode ser um ambiente simples, desde que claro, arejado, limpo 

A 

A Secretaria Escolar 
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e com equipamentos materiais em boas condições de uso. Pois assim, 

deixará uma boa impressão a todos que por ela passar. 

A sua estrutura deve ser organizada de forma que todos os (as) 

funcionários (as) possam desempenhar suas funções sem dificuldade e 

com eficiência sempre visando alcançar seu objetivo, ou seja, ser fiel às 

informações por eles emitidas.  

Toda a documentação burocrática da instituição de ensino fica 

arquivada na secretaria, como Livros Atas, Prestação de Contas, e Registro 

de Classe. Dentre as muitas atividades desenvolvidas pela secretaria a 

principal é, através dos registros escolares que são realizados, verificar: 

 

 os direitos de um candidato à matrícula; 

 a regularidade da vida escolar; 

 o desenvolvimento da aprendizagem de um aluno; 

 o acompanhamento pedagógico; 

 os resultados finais de cada aluno para promoção ou expedição 

de certificados de conclusão. 

 

O Manual do Secretário do Estado do Paraná traz algumas 

considerações do dia-a-dia do setor: 

 

 Deixar a mesa sempre em ordem, sem excesso de papéis. 

 Manter os equipamentos em condições de uso e em seus devidos 

lugares. 

 Manter a atenção redobrada quando estiver conferindo a documentação 

escolar. 

 Evitar idas e vindas ou levantar-se a todo o momento, ausentando-se do 

ambiente de trabalho. 

 Não perder a calma diante de situações difíceis. 

 Evitar choque de opiniões, sempre chegar a um consenso. 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações de superiores hierárquicos. 

 Distribuir as tarefas inerentes à Secretaria entre os auxiliares. 
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 Iniciar o dia com tarefas mais demoradas que exijam maior esforço 

físico e/ou mental. 

 Rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do diretor. 

 Apresentar ao diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem 

ser assinados 

 Atender ao telefone dizendo o nome do estabelecimento de ensino e 

seu nome, com nitidez, repetindo tantas vezes quanto necessário até 

que seja compreendido. Nunca se exaltar ou responder com 

impertinência a quem quer que seja. 

 Deixar disponível junto ao telefone caneta e bloco de anotações. 

 

A Secretaria Escolar não executa apenas serviços internos, mas 

também atende a solicitações da comunidade, os quais são atendidos em 

balcões. A divisão de trabalho deve ser adequada a fim de que os 

atendimentos sejam efetuados de forma dinâmica e eficiente. Todos devem 

ter consciência de suas atribuições e espírito de equipe. Para tanto é 

necessário que a equipe administrativa seja coesa, organizada e consciente 

da legislação que rege os procedimentos formais e burocráticos de sua 

atividade laboral. 

“A Secretaria Escolar cuida da documentação, escrituração e 
correspondência da escola, dos docentes, demais funcionários e dos 
alunos. Responde também pelo atendimento de pessoas. Para a 
realização desses serviços, a escola conta com um secretário e 
escriturários ou auxiliares de secretaria. O setor técnico-administrativo 
responde, também, pelos serviços auxiliares (zeladoria, vigilância e 
atendimento ao público) e multimeios (biblioteca, laboratórios, 

videoteca, etc.).” (LIBÂNEO. 2008, p. 128)  
 

Dentro de uma secretaria escolar trabalha o (a) secretário (a) e 

funcionários (as) técnicos administrativos. No Regimento Escolar constam 

as atribuições de cada membro da secretaria. 

 

“A observância de padrões básicos de desempenho constitui um 
cuidado importantíssimo em todo tipo de trabalho. Por exemplo, numa 
secretaria de escola deve haver especificações e normas a respeito 
do registro, manuseio e arquivamento de documentos, organização e 
utilização de dados, etc., sem o que a secretaria poderá falhar em 

suas funções.” (LÜCK, 2012, p. 60) 
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No Brasil, os (as) funcionários (as) públicos estatutários devem ser 

admitidos através de concurso público, conforme a Constituição Federal 

determina 

Artigo 206 - 
V - A valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

(BRASIL, 1988) 
 

No Estado do Paraná há concurso público para os profissionais da 

educação, que atuarão nas secretarias de escolas, os quais serão 

nomeados como Agentes Educacionais II. Para os pretendentes a ocupar o 

cargo exige-se a escolaridade mínima de Ensino Médio. Em alguns casos 

excepcionais, o Estado admite, para suprir as vagas existentes, em regime 

temporário, através do Processo Seletivo Simplificado (PSS), alguns 

profissionais para exercerem a função. 

Enfim, podemos dizer que a Secretaria Escolar é o coração da 

instituição de ensino, sem a qual a vida estudantil não teria seus registros. É 

ela quem dá o movimento legal do estabelecimento e onde as histórias das 

pessoas que por ela passam ficam guardadas. 

Portanto, é importantíssimo valorizar esse setor dentro do complexo 

escolar, bem como todos os profissionais que nela atuam. 

 

 

 

 

   

 

 

Aprendendo um 

pouco mais 
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 Acesse a página da internet e leia a matéria sobre 

Secretaria Escolar, de Eliane da Costa Bruini, a qual é 

graduada em Pedagogia, pelo Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo – UNISAL e é colaboradora do site 

Brasil Escola. 

 

Trocando  

 

 

 

 Você concorda com a afirmação de que a secretaria é um 

espaço educacional? Por quê? 

 A secretaria de sua escola transmite uma impressão de 

organização? 

 Todos os agentes educacionais que nela trabalham zelam por 

sua organização? 

 Todas as pessoas que desempenham a função técnica-

administrativa de sua escola são concursadas? 

 O número de funcionários (as) é suficiente para dar conta do 

serviço administrativo? 
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 Há vagas a serem supridas na secretaria? Em caso afirmativo, 

quantas e por que estão em aberto? 

 Todos têm conhecimento sobre o Manual do Secretário? E 

fazem uso dele? Com que frequência? 

 Como é o fluxo de pessoas da comunidade externa atendidas 

pela secretaria? 

 Você acredita que, em geral, elas ficam satisfeitas com o 

atendimento prestado? 

 

Referências: 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. 11 ed. Curitiba: Juruá, 2013. 254 

p. 

CANAL DO EDUCADOR (Brasil) (Ed.). Secretaria Escolar. 2013. 

Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/gestao-

educacional/secretaria-escolar.htm>. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 

LIBÂNEO, J.C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 

5.ed.revista e ampliada.  Goiânia: MF Livros, 2008. 

LÜCK, Heloísa. Liderança em Gestão Escolar. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 
2012. 165 p. 
 
PARANÁ. Secretaria da Educação do Paraná. Manual do Secretário. 

Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=1244&query=manual do secretário>. Acesso em: 21 jul. 2014. 
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clipart 3 

endo a secretaria uma divisão dentro da organização escolar 

com uma ampla atividade e vários funcionários (s), necessita 

de um profissional para organizar e coordenar a parte 

burocrática, tendo papel indispensável para o bom funcionamento dos 

trabalhos.  

Porém para ocupar o cargo de secretário (a) escolar, a pessoa tem 

de preencher alguns requisitos: ser concursado no cargo de Agente 

Educacional II, ser designado (a) pelo diretor escolar, ser nomeado (a) pelo 

Secretário (a) de Educação do Estado através de um Ato Oficial e 

apresentar perfil para investidura na função. 

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) do Governo do Paraná 

redigiu no ano de 2006, um Manual do Secretário, onde abrange as 

atribuições da secretaria escolar e, também, o perfil do (a) secretário (a) e 

as suas responsabilidades. Dentre elas: 

[...] o secretário alcançará maior produtividade e obterá melhores 

resultados se sua equipe souber claramente o que se espera dela, se 
as instruções forem suficientemente claras, se forem traçadas metas, 

se houver um ambiente agradável e saudável. (PARANÁ, 2006, 
p.11) 

 

S 

O (a) Secretário (a) 
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Este manual também traz algumas características que o (a) 

secretário (a) deve apresentar: 

 

 Dignidade – O desempenho da profissão de secretário requer 

honra e dignidade; o secretário deve abster-se de qualquer 

comportamento que pressuponha infração ou implique descrédito para a 

instituição. 

 Integridade – a lealdade e a boa fé são requisitos para exercer a 

profissão de secretário; o sigilo profissional exige a observância rigorosa 

do princípio da confidencialidade e da responsabilidade nos fatos e 

notícias que o profissional conhecer no exercício da sua profissão. 

 Discrição – é qualidade exigida para se salvaguardar o sigilo 

profissional. Constantemente chegam ao conhecimento do secretário 

assuntos confidenciais relacionados à escola que exigem discrição e 

contenção. 

 Polidez – o secretário deve abster-se de comentários 

desrespeitosos, jocosos para com alunos, colegas de profissão e 

superiores, duvidar da qualidade técnica das chefias ou criticar a 

administração do sistema. 

 Presteza – é obrigação de qualquer secretário oferecer a sua 

colaboração a todos os seus colegas, quando a sua intervenção for 

necessária para agilizar o trabalho e o funcionamento da instituição. 

 Atualização – cultivar os conhecimentos pertinentes à área para 

que seu trabalho atinja o rendimento máximo. 

 Organização – a eficiência do secretário facilita o trabalho da 

direção, selecionando e encaminhando a ela somente as obrigações que 

lhe são pertinentes. Deve haver prestação de contas e de tarefas ao 

diretor. 

 Conhecimento e exatidão de procedimentos - o domínio dos 

procedimentos da secretaria poupa tempo, dá segurança à 

administração do estabelecimento de ensino e diminui gastos, como por 

exemplo, com impressos errados. Deve-se observar as normas 

regimentais da escola. 
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 Apresentação – cultivar a comunicação correta, a aparência 

pessoal, a cortesia, o respeito, a autodisciplina.  

 Pontualidade/assiduidade – a responsabilidade pelo 

funcionamento da instituição exige do secretário sua presença nos 

horários de atendimento. 

 Espírito de Equipe – o secretário alcançará maior produtividade 

e obterá melhores resultados se sua equipe souber claramente o que se 

espera dela, se as instruções forem suficientemente claras, se forem 

traçadas metas, se houver um ambiente agradável e saudável. 

 Relações interpessoais – usar sempre as expressões: por favor, 

por gentileza e obrigado. Tais expressões fazem parte de uma boa 

educação. 

 

O Regimento Escolar de um estabelecimento traz toda a 

legislação que deve ser seguida adequando as especificidades da 

realidade presente na instituição e as funções que cada setor deve 

exercer. Assim, conforme o Artigo 42 do Regimento Escolar do Colégio 

Estadual Presidente Kennedy, à respeito do (a) secretário (a), rege o 

seguinte: 

 

Art. 42 - Compete a (o) Secretária(o) Escolar:  
I. conhecer o Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de 
ensino;  
II. cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas 
da Secretaria de Estado da Educação, que regem o registro escolar 
do aluno e a vida legal do estabelecimento de ensino;  
III. distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria aos 
demais técnicos administrativos;  
IV. receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada;  
V. organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, 
resoluções, instruções normativas, ordens de serviço, ofícios e 
demais documentos;  
VI. efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à 
matrícula, transferência e conclusão de curso;  
VII. elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem 
encaminhados às autoridades competentes;  
VIII. encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que 
devem ser assinados;  
IX. organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar 
o inativo, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da 
identidade e da regularidade da vida escolar do aluno e da 
autenticidade dos documentos escolares;  
X. responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação 
escolar do aluno, respondendo por qualquer irregularidade;  
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XI. manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema 
informatizado;  
XII. organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da 
vida legal da escola, referentes à sua estrutura e funcionamento;  
XIII. atender a comunidade escolar, na área de sua competência, 
prestando informações e orientações sobre a legislação vigente e a 
organização e funcionamento do estabelecimento de ensino, 
conforme  
disposições do Regimento Escolar;  
XIV. zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e 
equipamentos da secretaria;  
XV. orientar os professores quanto ao prazo de entrega do Livro 
Registro de Classe com os resultados da frequência e do 
aproveitamento escolar dos alunos;  
XVI. cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades 
administrativas da secretaria, quanto ao registro escolar do aluno 
referente à documentação comprobatória, de adaptação, 
aproveitamento de estudos, progressão parcial, classificação, 
reclassificação e regularização de vida escolar;  
XVII. organizar o livro-ponto de professores e funcionários, 
encaminhando ao setor competente a sua freqüência, em formulário 
próprio;  
XVIII. secretariar os Conselhos de Classe e reuniões, redigindo as 
respectivas Atas;  
XIX. conferir, registrar e/ou patrimoniar materiais e equipamentos 
recebidos;  
XX. comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que 
venha ocorrer na secretaria da escola;  
XXI. participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, 
ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando 
ao aprimoramento profissional de sua função;  
XXII. organizar a documentação dos alunos matriculados no ensino 
extracurricular e pluringuístico de Língua Estrangeira Moderna, 
Atividades Complementares no Contraturno – CAICs, quando desta 
oferta no estabelecimento de ensino;  
XXIII. auxiliar a equipe pedagógica e direção para manter atualizados 
os dados no Sistema de Controle e Remanejamento dos Livros 
Didáticos;  
XXIV. fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da 
secretaria escolar, quando solicitado;  
XXV. participar da avaliação institucional, conforme orientações da 
Secretaria de Estado da Educação;  
XXVI. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, 
professores, funcionários e famílias;  
XXVII. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho 
com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos 
da comunidade escolar;  
XXVIII. participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e 
exercer as específicas da sua função. 

 

Através destes pontos, percebemos claramente que a função de 

secretário (a) escolar vai muito além de simplesmente “lidar” com 

papeis. Ela envolve a organização burocrática da escola, o 

assessoramento à equipe diretiva e as relações interpessoais. Portanto, 

para o bom desempenho da função é necessário manter os 
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conhecimentos atualizados dentro de sua área e, acima de tudo, 

assumir uma postura ética, demonstrando respeito a todos em sua volta. 

 

“Em suas funções diárias, o secretário escolar deve ser mais do que 
uma pessoa encarregada de digitação da correspondência, 
manutenção do arquivo e atendimento de telefonemas. Às vezes, 
esse profissional é a ponte entre aqueles que tomam decisões 
gerenciais e os que executarão tais decisões; muitas vezes, porém, 
toma decisões e executa tarefas relevantes e decisivas.” 

(MEDEIROS e HERNANDEZ, 1999, p. 17) 
 

O trabalho dentro da secretaria é realizado em equipe. Isto não 

quer dizer que não pode ser divido entre os funcionários, porém deve 

ser realizado por todos com a maior atenção e dedicação. E quem irá 

liderar essa equipe é o (a) secretário (a). Para isto é fundamental que os 

objetivos, a finalidade de cada tarefa estejam bem claros e que cada um 

saiba claramente o que deve realizar como realizar e em que prazo deve 

ser cumprido. Todos devem estar cientes de suas responsabilidades 

como parte integrante dessa equipe. 

 

Os desafios são muitos, mas com respeito profissional e ética é 

possível vencer os obstáculos, valorizando o melhor de cada um (sem 

deixar de apontar possíveis erros), motivando sua equipe a participar 

nas decisões de forma consciente e significativa, sempre buscando o 

melhor para o coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendendo um 

pouco mais 
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 Acesse o canal do Youtube, no endereço indicado 

abaixo, e assista ao vídeo sobre a postura do (a) secretário 

(a) escolar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwcxm_RCXg0 

 

 

 

    Trocando  

 

 

 

 

 Qual a sua opinião a respeito do trabalho do (a) secretário (a) 

escolar? 

 Você concorda que é uma função indispensável dentro do 

espaço escolar? Por quê? 

 Qual é o maior desfio para o (a) secretário (a) no ambiente 

educacional? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwcxm_RCXg0
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clipart 4 

s Agentes Educacionais II, por sua vez, coordenados pelo 

(a) secretário (a), auxiliam mantendo em ordem a rotina 

escolar, a escrituração dos documentos e os arquivos 

escolares.  

Enfim, são aqueles (as) responsáveis em estabelecer o vínculo 

desde o momento de uma simples solicitação até o resultado final daquilo 

que anteriormente foi solicitado. Precisam ter como características a 

organização, assiduidade, comprometimento com as atividades 

administrativas, o zelo com a documentação escolar e o bom 

relacionamento entre colegas de trabalho e comunidade escolar em geral. 

O Regimento Escolar normatiza a função dos técnicos 

administrativos no estabelecimento de ensino, conforme exposto no Artigo 

43 do Regimento Escolar do Colégio Estadual Presidente Kennedy: 

Art. 43 - Compete aos técnicos administrativos que atuam na 
secretaria dos estabelecimentos de ensino, sob a coordenação do (a) 
secretário(a):  
 
I. cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas da 
secretaria, quanto ao registro escolar do aluno referente à 
documentação comprobatória, necessidades de adaptação, 
aproveitamento  

O 

Os Agentes 

Educacionais 
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de estudos, progressão parcial, classificação, reclassificação e 
regularização de vida escolar;  
II. atender a comunidade escolar e demais interessados, prestando 
informações e orientações;  
III. cumprir a escala de trabalho que lhe for previamente estabelecida;  
IV. participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, 
ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando 
ao aprimoramento profissional de sua função;  
V. controlar a entrada e saída de documentos escolares, prestando 
informações sobre os mesmos a quem de direito;  
VI. organizar, em colaboração com o(a) secretário(a) escolar, os 
serviços do seu setor;  
VII. efetivar os registros na documentação oficial como Ficha 
Individual, Histórico Escolar, Boletins, Certificados, Diplomas e outros, 
garantindo sua idoneidade;  
VIII. organizar e manter atualizado o arquivo ativo e conservar o 
arquivo inativo da escola;  
IX. classificar, protocolar e arquivar documentos e correspondências, 
registrando a movimentação de expedientes;  
X. realizar serviços auxiliares relativos à parte financeira, contábil e 
patrimonial do estabelecimento, sempre que solicitado;  
XI. coletar e digitar dados estatísticos quanto à avaliação escolar, 
alimentando e atualizando o sistema informatizado;  
XII. executar trabalho de mecanografia, reprografia e digitação;  
XIII. participar da avaliação institucional, conforme orientações da 
Secretaria de Estado da Educação;  
XIV. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 
funcionários e famílias;  
XV. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com 
seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da 
comunidade escolar;  
XVI. exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar 
e aquelas que concernem à especificidade de sua função. 
 
A Secretaria da Educação do Estado do Paraná (SEED) fornece um 
caderno de subsídio para a confecção do Regimento Escolar das 
instituições de ensino estaduais, no qual traz em seu capítulo II, os 
direitos, os deveres e as proibições dos Agentes Educacionais: 

Dos Direitos: 

I. ser respeitado na condição de profissional atuante na área da 
educação e no desempenho de suas funções; 
II. utilizar-se das dependências, das instalações e dos recursos 
materiais do estabelecimento, necessários ao exercício de suas 
funções; 
III. participar da elaboração e implementação do Projeto Político 
Pedagógico da escola; 
IV. colaborar na implementação da Proposta Pedagógica Curricular 
definida no Projeto Político Pedagógico da escola; 
V. requisitar o material necessário à sua atividade, dentro das 
possibilidades do estabelecimento de ensino; 
VI. sugerir aos diversos setores de serviços do estabelecimento de 
ensino ações que viabilizem um melhor funcionamento de suas 
atividades; 
VII. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado como 
representante no Conselho Escolar e associações afins; 
VIII. participar de associações e/ou agremiações afins; 
IX. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e 
do(s) Regulamento(s) Interno(s) do estabelecimento de ensino. 
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Dos Deveres: 

I. cumprir e fazer cumprir os horários e Calendário Escolar; 
II. ser assíduo, comunicando com antecedência, sempre que possível, 
os atrasos e faltas eventuais; 
III. contribuir, no âmbito de sua competência, para que o 
estabelecimento de ensino cumpra sua função; 
IV. desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio 
constitucional de 
igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno no 
estabelecimento de ensino; 
V. manter e promover relações cooperativas no ambiente escolar; 
VI. manter e fazer manter o respeito e ambiente favorável ao 
desenvolvimento do processo de trabalho escolar; 
VII. colaborar na realização dos eventos que o estabelecimento de 
ensino proporcionar, para os quais for convocado; 
VIII. comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro 
representante do seu segmento; 
IX. zelar pela manutenção e conservação das instalações escolares; 
X. colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; 
XI. cumprir as atribuições inerentes ao seu cargo; 
XII. tomar conhecimento das disposições contidas no Regimento 
Escolar; 
XIII. cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Escolar, no 
seu âmbito de ação. 
 

Das Proibições: 

I. tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo 
pedagógico e o andamento geral da escola; 
II. retirar e utilizar qualquer documento ou material pertencente ao 
estabelecimento de ensino, sem a devida permissão do órgão 
competente; 
III. discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou 
verbalmente qualquer membro da comunidade escolar; 
IV. ausentar-se do estabelecimento de ensino no seu horário de 
trabalho sem a prévia autorização do setor competente; 
V. expor alunos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da 
comunidade à situações constrangedoras; 
VI. receber pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento 
de ensino durante o período de trabalho, sem prévia autorização do 
órgão competente; 
VII. ocupar-se, durante o período de trabalho, de atividades estranhas 
à sua função; 
VIII. transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi 
confiado; 
IX. divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome 
da escola , por qualquer meio de publicidade, sem prévia autorização 
da direção e/ou do Conselho Escolar; 
X. promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou 
campanhas de qualquer natureza, que envolvam o nome da escola, 
sem a prévia autorização da direção; 
XI. comparecer ao trabalho e aos eventos da escola embriagado ou 
com sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas; 
XII. fumar nas dependências. 

 

 Essas informações não podem ser alegadas que são desconhecidas 

pelos funcionários, porém muitos deles acabam descuidando no 
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cumprimento gerando muitas vezes as irregularidades que infelizmente 

refletem na vida estudantil dos educandos. 

Sabemos que não apenas o descumprimento de normas é que 

geram irregularidades na documentação escolar, um dos grandes 

problemas é a frequente rotatividade de funcionários na escola. Isso 

dificulta desde o entrosamento da equipe até a organização propriamente 

dita da rotina escriturária.  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a 

necessidade de realização de cursos de formação continuada para todos os 

funcionários da secretaria, a fim de capacitá-los e atualizá-los 

constantemente no desempenho de suas obrigações. 

Heloísa Lück (2012, p. 134) diz que devemos estimular sempre o que 

há de melhor nas pessoas e afirma que o indivíduo deve ser orientado para 

identificar erros como oportunidades de aprendizagem. 

Para refletir:                   

 
                    
                   
                   Esta é uma história de quatro pessoas: TODO MUNDO, ALGUÉM, 

QUALQUER UM e NINGUÉM. 

                 Havia um trabalho importante a ser feito e TODO MUNDO tinha certeza que 

ALGUÉM o faria. 

                QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM o fez. 

               ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho de TODO MUNDO. 

              TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM 

imaginou que TODO MUNDO deixasse de fazê-lo. 

            Ao final, TODO MUNDO culpou ALGUÉM quando NINGUÉM fez o que 

QUALQUER UM poderia ter feito. 

 

                                                                                                          (Autor desconhecido) 

Fonte: Livro de William Roberto, Thereza Cochar Magalhães Cereja            
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  Acesse o canal do Youtube, no endereço indicado 

abaixo, e assista ao vídeo sobre o trabalho em equipe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpda_tkhkes 

   

Trocando  

 

 

 

 Qual a importância dos Agentes Educacionais II no âmbito 

escolar? 

Aprendendo um 

pouco mais 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpda_tkhkes
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 Você conhecia os direitos, os deveres e as proibições a 

respeito dos técnicos-administrativos contidos no Regimento 

Escolar? 

 Os Agentes Educacionais II de sua escola participam com 

frequência de cursos de formação continuada? 

 Os Agentes Educacionais II são respeitados pela comunidade 

escolar? 
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 documentação escolar abrange todos os documentos que 

dão valor legal à escola, aos (às) funcionários (as) e, 

principalmente, aos (as) alunos (as).  

A Proposta Curricular, o Projeto Político Pedagógico, o Regimento 

Escolar e o Relatório Final são alguns dos documentos de grande 

importância e que dão “vida” ao estabelecimento de ensino e que, ao longo 

do percurso escolar dão visibilidade do efetivo trabalho pedagógico em 

exercício por todos os sujeitos que fazem parte do cenário escolar, que 

representados por seus pedagogos (as), professores (as), diretores (as), 

Conselho Escolar e APMF.  

Os requerimentos de matrícula, as fichas individuais, as guias de 

transferência, históricos escolares são os principais documentos escolares 

referentes aos (as) alunos (as), os quais são expedidos pela secretaria da 

escola e que devem ser arquivados, juntamente com documentos pessoais 

dos (as) alunos (as), nas pastas individuais. 

Os arquivos da escola são divididos em dois: o arquivo corrente e o 

arquivo permanente. O arquivo corrente é aquele usado para as pastas 

A 

O Registro da 

Documentação Escolar 
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individuais dos (as) alunos (as) ativos (as) na escola e são consultados com 

frequência, enquanto o arquivo permanente é para aqueles (as) que já não 

fazem mais parte do ativo, porém não deixam de ter sua importância 

cultural, histórica e para consultas posteriores. Ambos são fundamentais e 

indispensáveis na organização do trabalho e das informações, pois é a eles 

que os (as) funcionários (as) recorrerão para confeccionar os históricos 

escolares, nos casos de conclusão de série/curso ou transferências. 

Ao preencher o documento escolar de um (a) aluno (a), além de 

atender às normas da legislação vigente, as informações prestadas devem 

ser exatas, sem borrões que possam gerar dúvidas ao interpretá-lo. Isto é, 

deve haver fidedignidade àquilo que se encontra escrito, o que só pode ser 

cumprido com muita responsabilidade. 

Infelizmente, ainda ocorrem muitos erros no registro escolar dos (as) 

alunos (as). Alguns a própria instituição consegue resolver, outros mais 

graves é necessário um procedimento mais burocrático, ou seja, é preciso 

recorrer às instâncias superiores, como o Núcleo Regional de Educação e, 

às vezes à SEED. Por conseguinte, o processo torna-se mais lento 

podendo até mesmo trazer danos aos (as) alunos (as).  

A responsabilidade pela veracidade das informações contidas nos 

documentos escolares é da secretaria escolar, portanto, no caso de haver 

um erro, o (a) secretário (a), juntamente com o (a) diretor (a) da unidade, 

responderão por seu ato.  

A responsabilização pelo ato falho pode ocorrer desde uma simples 

retratação com o educando até, nos casos mais graves, uma sindicância 

administrativa, podendo, neste último caso, acontecer a exoneração da 

função ou do cargo.  

Algumas falhas na documentação escolar podem acarretar danos 

muito prejudiciais à vida acadêmica ou profissional dos discentes. Podemos 

citar como exemplo, a falta de registro correto de uma matrícula feita 

através de um processo de classificação realizada para um (a) aluno (a) 

que estudou um período no exterior, mas não trouxe a documentação 
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escolar conforme a legislação exige. Se não for registrado todos os 

procedimentos, de acordo com a legislação vigente, o (a) aluno (a) será 

considerado com uma lacuna de série e isso impedirá seu avanço em 

situações que exijam a comprovação escolar. Nesse caso, o (a) aluno (a) 

pode ser impedido de assumir uma vaga de trabalho ou frequentar outro 

curso num nível mais avançado. 

É preciso olhar de um modo diferente para o papel oficial no qual 

consta o registro de uma vida acadêmica, expressada, aparentemente, de 

forma tão simples e resumida, parecendo ser algo superficial. Mas ao 

contrário tem profundidade, pois ali carrega a luta dos desafios superados e 

anseios por novos caminhos a serem percorridos.  

A constante capacitação para os (as) funcionários (as) é de suma 

importância, investindo no material humano, de forma a contribuir que o 

mesmo mantenha-se sempre atualizado e, principalmente, refletindo na 

função social de seu trabalho como educador (a).  

Atualmente, a SEED está oferecendo aos Agentes Educacionais II, 

que atuam como secretários (as), um curso de formação em Documentação 

e Legislação Escolar, na modalidade à distância 

“O curso Documentação e Legislação Escolar é uma proposta do 
Departamento de Legislação Escolar (DLE) da Secretaria de Estado 
da Educação do Paraná e visa proporcionar o estudo das orientações 
do departamento e da legislação educacional vigente. (...)Capacitar 
os secretários escolares de todas instituições de ensino da rede 
pública estadual para o correto preenchimento da documentação 
escolar a partir da atualização na legislação educacional vigente.” 
(PARANÁ) 

O Governo do Paraná para valorizar os (as) funcionários (as) 

administrativos possui um plano de carreira, onde os (as) mesmos (as) têm 

promoções e progressões, conforme avanço na escolaridade e tempo de 

serviço, e investe em capacitação aos Agentes Educacionais I e II através 

do programa Profuncionário 

ProFuncionário é um programa que visa a formação dos funcionários 
de escola, em efetivo exercício, em habilitação compatível com a 
atividade que exerce na escola. A formação em nível técnico de todos 
os funcionários é uma condição importante para o desenvolvimento 
profissional e aprimoramento no campo do trabalho e, portanto, para 
a carreira. O Decreto 7.415 de 30 de dezembro de 2010 institui a 
política nacional de formação dos profissionais da educação básica e 
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dispõe sobre a formação inicial em serviço dos funcionários da 
escola. Entre seus objetivos fundamentais, está a valorização do 
trabalho desses profissionais da educação, através do oferecimento 
dos cursos de formação inicial em nível técnico proporcionados pelo 

ProFuncionário.(PARANÁ) 
 

Porém, mais do que a valorização dos profissionais da educação 

através de criação de plano de carreira e cursos de aprimoramento, há 

necessidade dos (as) funcionários (as) serem valorizados pela própria 

comunidade escolar. Ainda existe certa discriminação entre o trabalho 

docente e não-docente em um estabelecimento de ensino.  

 

Portanto, é preciso haver o exercício contínuo da democracia dentro 

do espaço escolar, onde todos terão os direitos e deveres como educadores 

respeitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Acesse o canal do Youtube, no endereço indicado abaixo, e 

assista ao vídeo sobre o significado da Documentação Escolar para 

cada cidadão. 

https://www.youtube.com/watch?v=lRu9fL4sD0A 

 

Aprendendo um 

pouco mais 

https://www.youtube.com/watch?v=lRu9fL4sD0A
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 Você tem conhecimento sobre a legislação escolar que rege as 

escolas do Estado do Paraná? 

 Com que frequência você costuma ler essa legislação? 

 Qual o tipo de irregularidade mais comum encontrada na 

documentação escolar dos alunos? 

 A que você atribui esses erros? 

 Com que frequência você participa de cursos de formação 

continuada especificamente sobre a documentação escolar? 

 Você participou do Profuncionário? Se participou, relate sua 

experiência. 

 No seu espaço escolar há valorização dos Agentes Educacionais 

II ? 
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