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Complementares no 123/2008 e no 156/2013. 

Palavras-chave: Agente Educacional I; Relações Interpessoais; 

Estatuto do Servidor. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: Agentes Educacionais I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta Unidade Didática faz parte das atividades previstas como exigência do 

PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional – 2016. O tema foi escolhido, 

tendo em vista o entendimento da necessidade de um bom relacionamento 

interpessoal na rotina das Escolas/Colégios da Rede Estadual de Ensino, em 

particular, do Colégio Estadual Rui Barbosa – EFM, entre os Agentes Educacionais I. 

A proposta de abordagem é a de verificar como essas relações interferem no 

trabalho e na organização das instituições. 

Ela tem como objetivo proporcionar oportunidade aos servidores de 

analisarem seus direitos e deveres e os compreenderem, conforme o estabelecido 

no Estatuto do Servidor Público do Estado do Paraná a Lei no 6174/70 e Leis 

complementares no. 123/2008 e no. 156/2013. Para nortear o trabalho, serão 

buscadas respostas aos seguintes questionamentos: Como os servidores 

interpretam suas atribuições no ambiente de trabalho e compreendem o sentido do 

seu espaço na instituição de ensino onde atuam? De que forma o conhecimento 

sobre o contido nas Leis, ou a falta dele, interfere nas relações interpessoais no 

ambiente escolar? 

O projeto de intervenção terá como base a realização de um encontro com a 

equipe escolar e sete encontros presenciais com os servidores Agentes 

Educacionais I, contemplando o estudo, reflexão e interpretação da Lei no 6174/70 e 

as Leis Complementares no. 123/2008 e no 156/2013 e pesquisa de autores 

contemporâneos além de materiais pautados na ética e relacionamento interpessoal. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa busca identificar o grau de conhecimento dos Agentes 

Educacionais I, que trabalham na área de serviços gerais, nas instituições escolares 

do Estado do Paraná, sobre a legislação que ampara e orienta o regime de trabalho 

a que estão vinculados e determina as funções a serem executadas por eles. Outro 

aspecto observado pelo estudo são as relações interpessoais no ambiente de 

trabalho e a possível influência das diversas atribuições, inerentes ao servidor 

Agente Educacional I, no convívio com os colegas, bem como a interferência na 

produtividade do trabalho. 



O Estatuto do Servidor Público do Estado do Paraná, Lei no. 6174, de 16 de 

novembro de 1970, estabelece, em seu Capítulo Único, Art. 2º que “Funcionário é a 

pessoa legalmente investida em cargo público, que percebe dos cofres estaduais 

vencimentos ou remuneração pelos serviços prestados”. 

Todos os servidores públicos investidos no cargo por meio de concurso 

público, ou através de contrato temporário de trabalho, estão submetidos ao referido 

estatuto fixado em Lei e, também, como no caso dos Agentes Educacionais I, 

servidores em estudo, na Lei Complementar que rege especificamente as funções 

do cargo, ou seja: as Leis Complementares no. 123/2008 e no. 156/2013, que 

dispõem sobre a alteração da primeira citada. 

Conforme orienta o capítulo II, da Lei 6174, de 16 de novembro de 1970, são 

deveres do funcionário: 

 

I - Assiduidade;  
II - pontualidade; 
III - urbanidade; 
IV - discrição; 
V - lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que 
servir; 
VI - observância das normas legais e regulamentares; 
VII - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente 
ilegais; 
VIII - levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidades de que 
tiver ciência em razão do cargo ou função; 
IX - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado; 
X - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento 
individual, sua declaração de família; 
XI - atender prontamente às requisições para defesa da Fazenda Pública e 
à expedição de certidões para defesa de direito; 
XII - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza 
reservada de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função; 
XIII - apresentar-se decentemente trajado em serviço ou com uniforme que 
for destinado para cada caso; 
XIV - proceder na vida pública e privada de forma a dignificar sempre a 
função pública; 
XV - submeter-se à inspeção médica que for determinada pela autoridade 
competente; 
XVI - frequentar cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento ou 
especialização; 
XVII - comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e às de 
extraordinário, quando convocado, executando os serviços que lhe 
competirem. 

 

A Lei Complementar no. 156, de 21 de maio de 2013, que é específica para os 

Agentes Educacionais I e II, prescreve: 

 

Art. 2º. O art. 6º da Lei Complementar nº 123/08, passa a vigorar com a 



seguinte redação, acrescido dos incisos IV e V e do § 2º, renumerando-se 
para § 1º o atual parágrafo único:  
“Art. 6º O Agente Educacional I tem suas atribuições definidas no Anexo I 
desta lei, de acordo com a função a ser exercida, e poderá realizar sua 
qualificação profissional em uma ou mais das seguintes áreas de 
concentração:  
I - manutenção da infraestrutura escolar e preservação do meio ambiente; 
II - alimentação escolar; 
III - interação com o educando; 
IV - apoio à administração escolar; 
V - apoio operacional. 

 

Por serem de domínio público, subentende-se que todo o servidor tem 

conhecimento das leis, nas quais estão descritos seus deveres, direitos e 

atribuições, contudo não é exatamente dessa forma que acontece dentro das 

instituições de ensino, pois, mesmo tendo toda a possiblidade de acesso às leis, 

pelos recursos disponíveis, os servidores, muitas vezes, não têm a ciência da 

existência delas, muito menos dos caminhos para se chegar a elas. Outro fator que 

gera dificuldade para o servidor é a interpretação sob a ótica administrativa e legal. 

Tendo em vista o objeto de estudo da Unidade Temática, evidenciam-se os 

itens de I a V, da Lei Complementar no. 156/2013, em seu anexo I, a descrição das 

atribuições do cargo de Agente Educacional I, no quadro dos funcionários da 

educação básica da rede pública do Estado do Paraná. Esse anexo é relativamente 

recente e relaciona grande número de atribuições constantes, sendo necessário, 

portanto, que os servidores e os gestores o tenham sempre à disposição. 

Porém, devido ao abrangente rol de tarefas e do porte da instituição escolar, 

faz-se necessária a divisão, por funcionário ou equipe, das atribuições a serem 

desenvolvidas por todos os funcionários contratados para essa finalidade.  

É função do Diretor da escola distribuir as tarefas aos servidores em questão, 

contudo não está prevista nas normativas a metodologia a ser seguida. Mas se deve 

considerar que a organização garanta o bom funcionamento dos diversos setores da 

instituição escolar. 

Nessa perspectiva, gestor e funcionários orientados pela legislação citada 

deveriam observar, inicialmente, o bom funcionamento da escola e não interesses 

pessoais, mas a experiência vivenciada ao desenvolver a função de Diretor e Diretor 

Auxiliar de instituição da Rede Pública Estadual de Educação, Coordenador de Setor 

de Recursos Humanos e Assistente Técnico do Núcleo Regional de Educação 

demonstraram a problemática no atendimento de solicitações/reclamações e 

denúncias na Ouvidoria. Verifica-se um conflito entre o conteúdo disposto na lei e a 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146411#846574
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146414#846587
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=846587#846589


sua aplicação prática no contexto escolar. Inclusive, foi possível observar em 

algumas situações que a noção de justiça individual é contrária ao contido nas 

normativas legais.  

É imprescindível para qualquer instituição a manutenção de relações 

interpessoais saudáveis, que se referem principalmente à harmonia e cooperação. 

Maturana e Dávila (2009, p. 127-128) expõem que a base das ‘trocas’ existentes nas 

relações interpessoais é o comportamento, por meio do qual “abre-se espaço para 

que tudo mude em torno das relações que se conservam”.  

Ainda, de acordo com os autores citados (2009), essas relações se interligam, 

de modo que, ao se atuar sobre um indivíduo, atua-se sobre todos, surgindo um 

espaço relacional.  

Magalhães citado por Salinas e Oliveira (2001, p. 18), corrobora afirmando 

que:  

 

Relações Interpessoais são as trocas, as comunicações, os contatos entre 
as pessoas. Uns interagindo com os outros nas mais diferentes situações 
que fazem parte da existência humana. Enfim, eu diria, sem considerar 
maiores implicações, que são uns fenômenos corriqueiros, prosaicos e 
simplórios de gente lidando com gente.  

 

Muitas vezes, a falta de interação entre os servidores está baseada na 

ausência ou deficiência na comunicação, o que influi no comportamento das 

pessoas e, por conseguinte, influencia nas relações interpessoais de trabalho, 

afetando, consequentemente, toda produtividade. 

Para que se valorize o local de trabalho e o próprio trabalho, é de fundamental 

importância que o servidor sinta-se bem. Para tanto, pode-se considerar que dois 

dos fatores mais importantes de satisfação no trabalho são as relações interpessoais 

nele criadas, ou seja, o bom relacionamento com as pessoas, de maneira saudável 

e a comunicação positiva entre os servidores. 

Entende-se que, independentemente do fator que levou o servidor a ingressar 

na carreira pública, quer seja pela remuneração, pela estabilidade ou pela garantia 

de uma aposentadoria, ele deve executar de maneira eficiente seu trabalho e 

engajar-se na construção de um ambiente de cooperação e parceria. Cabe ao gestor 

da instituição instituir clima de tranquilidade, confiança, cooperação e compreensão 

mútua, para que se estabeleçam relações de trabalho fundamentadas no respeito e 

bem-estar dos servidores, resgatando, assim, o valor do serviço público, em que, 



qualquer que seja a atividade desempenhada pelo servidor demonstre o poder 

transformador desse serviço e seu impacto na sociedade. 

Esse resgate passa, também, pelo próprio servidor, pelo modo de encarar o 

serviço público, do seu comprometimento com o trabalho, das relações pessoais 

criadas com seus colegas e a influência que ele, como pessoa, tem na comunidade 

onde atua. A partir desses princípios, é de suma importância deixar claro e entender 

que, no ambiente de trabalho, as pessoas compartilham de tarefas a serem 

executadas e, para serem feitas a contento, é necessário um ambiente de 

colaboração e cooperação, onde os princípios éticos devem ser preservados. 

Na sequência, efetuaremos a descrição dos encontros que serão 

desenvolvidos com os Diretores e Agentes Educacionais I, buscando contribuir com 

a melhoria ou fortalecimento das relações interpessoais entre os funcionários das 

escolas, público alvo do presente estudo. 



3 DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Tema 

 

Estabelecer relações interpessoais no ambiente de trabalho: Uma reflexão sobre as 

possíveis implicações da divisão de atribuições do Agente Educacional I nas 

relações de trabalho. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

Apresentar e discutir o projeto com a equipe escolar – gestores e Equipe 

Pedagógica, esclarecendo os passos da sua implementação e os temas que serão 

abordados nos encontros. 

 

3.1.3 Encaminhamentos Metodológicos 

 

A apresentação do projeto será por meio de slides, em que serão explanados 

os principais pontos e a metodologia do trabalho a ser desenvolvido com os Agentes 

Educacionais I.  

Tendo em vista que o objeto de estudo são as relações interpessoais e a 

distribuição das funções dos Agentes Educacionais I na escola, o estudo será 

realizado através de slides da Lei Complementar no 156/2013 e análise do Anexo I, 

nas quais estão elencadas as atribuições desses funcionários. Porém, sem entrar no 

mérito de quem deve realizar cada função, sendo que o objetivo é apenas o de 

identificar o espaço de atuação dos Agentes Educacionais I no ambiente escolar.  

 
Lei Complementar 156 - 21 de Maio de 2013, 
Publicado no Diário Oficial nº. 8962 de 21 de Maio de 2013.  
Súmula: Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 123/08, que 

 

3.1 PRIMEIRO ENCONTRO  
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institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro dos 
Funcionários da Educação Básica da Rede Pública Estadual do Paraná. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
Art. 1º. Acrescenta ao art. 5º da Lei Complementar nº 123, de 09 de 
setembro de 2008, o parágrafo único: 
Parágrafo único: É permitido o exercício da função gratificada de secretário 
de estabelecimento de ensino, desde que devidamente designado através 
de resolução da Secretaria de Estado da Educação, aos servidores 
ocupantes do cargo de Agente Educacional I e II. 
Art. 2º. O art. 6º da Lei Complementar nº 123/08, passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido dos incisos IV e V e do § 2º, renumerando-se 
para § 1º o atual parágrafo único: 
Art. 6º O Agente Educacional I tem suas atribuições definidas no Anexo I, 
desta lei, de acordo com a função a ser exercida, e poderá realizar sua 
qualificação profissional em uma ou mais das seguintes áreas de 
concentração: 
I - Manutenção da infraestrutura escolar e preservação do meio ambiente; 
II - alimentação escolar; 
III - interação com o educando; 
IV - apoio à administração escolar; 
V - apoio operacional. 
§ 1º Para o ingresso no cargo de Agente Educacional I, é exigido ensino 
fundamental completo. 
§ 2º Para o exercício das funções de motorista e de tratorista, é exigido 
ensino fundamental completo e a carteira nacional de habilitação. 
Art. 3º. Acrescenta o § 3º ao art. 10 da Lei Complementar nº 123/08, com a 
seguinte redação: 
§ 3º As atribuições para o desempenho de função específica serão definidas 
no Edital de Regulamentação do Concurso, sendo que quando ocorrer 
cessação de demanda da função específica, o servidor poderá, sem 
prejuízo funcional, ser remanejado para onde houver demanda aberta. 
Art. 4º. Altera a redação do § 4º e acrescenta o § 6º ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 123/08, nos seguintes termos: 
§ 4º A cada interstício de dois anos, o funcionário poderá progredir até três 
classes, a partir de agosto de 2014, sendo uma correspondente à obtenção 
de conceito satisfatório em avaliação de desempenho e duas classes 
correspondentes à participação em atividades de atualização, capacitação e 
qualificação profissional, com critérios estabelecidos por meio de resolução. 
(...) 
§ 6º A capacitação ofertada pela Secretaria de Estado da Educação nos dias 
pedagógicos constantes do calendário escolar terá aproveitamento de 100% 
(cem por cento) para efeito de carga horária. 
Art. 5º. O inciso II, do art. 17, da Lei Complementar nº 123/08, passa a ter a 
seguinte redação: 
II - Seis classes, se concluir curso de formação profissional do Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos, consubstanciada no Eixo Tecnológico: 
Desenvolvimento Educacional e Social, obedecidas às Diretrizes 
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de  Educação, 
com carga horária mínima de mil e duzentas horas, nos termos da 
regulamentação vigente. 
Art. 6º. Acrescenta o inciso III ao art. 17 da Lei Complementar nº 123/08 em 
epígrafe: 
III - cinco classes, se concluir curso de graduação. 
Art. 7º. O § 2º do art. 17 da Lei Complementar nº 123/08, passa ter a 
seguinte redação: 
§ 2° Será respeitado o interstício de um ano entre as promoções realizadas 
com base nos critérios estabelecidos pelos incisos I, II e III, deste artigo, 
sendo que na primeira promoção, o funcionário deverá utilizar o critério 
estabelecido no inciso I, na segunda promoção, deverá utilizar o critério 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146410#846573
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estabelecido pelo inciso II, deste artigo, na terceira promoção, deverá utilizar 
o critério  estabelecido pelo inciso III, deste artigo. 
Art. 8º. O inciso I, do art. 18, da Lei Complementar nº 123/08, passa a ter a 
seguinte redação: 
I - Seis classes, se concluir curso de formação do Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos, consubstanciado no Eixo Tecnológico: Desenvolvimento 
Educacional e Social, obedecidas às Diretrizes Curriculares Nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação, com carga horária mínima 
de mil e duzentas horas, nos termos da regulamentação vigente. 
Art. 9º. Acrescenta o inciso III ao art. 18, da Lei Complementar nº 123/08: 
III - Sete classes, se concluir curso de pós-graduação lato sensu. 
Art. 10º. O § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 123/08, passa ter a 
seguinte redação:  
§ 2° Será respeitado o interstício de um ano entre as promoções realizadas 
com base nos critérios estabelecidos pelos incisos I, II e III, deste artigo, 
sendo que, na primeira promoção, o funcionário poderá utilizar apenas um 
dos critérios estabelecidos nos incisos I e II, deste artigo, na segunda 
promoção, deverá utilizar o critério não utilizado na primeira promoção, na 
terceira promoção deverá utilizar o critério estabelecido no inciso III, deste 
artigo. 
Art. 11º. O inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 123/08, passa ter a 
seguinte redação: 
II - Para o funcionário no exercício da função de secretário de 
estabelecimento de ensino, devidamente designado por resolução da 
Secretaria de Estado da Educação, com valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) do vencimento inicial, Classe 1, do cargo de  Agente Educacional II, 
para jornada semanal de quarenta horas e o valor proporcional para jornada 
de vinte horas. 
Art. 12º. Acrescenta o parágrafo único ao art. 27 da Lei Complementar nº 
123/08: Parágrafo único. Fica regulamentado o Regime de Trabalho em 
Turnos para o servidor ocupante do cargo de Agente Educacional I, no 
exercício da função de vigia, alternando doze horas de trabalho por trinta e 
seis horas de descanso, com duas folgas mensais. 
Art. 13º. Acrescenta o parágrafo único ao art. 29 da Lei Complementar nº 
123/08: Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Estado da Educação realizar 
anualmente concurso de remoção para os ocupantes dos cargos de Agente 
Educacional I e II, do Quadro de Funcionários da Educação Básica. 
Art. 14º. O art. 34, da Lei Complementar nº 123/08, passa a ter a seguinte 
redação: Art. 34. Não poderá ser promovido o funcionário em estágio 
probatório, aposentado, em disponibilidade ou em licença para tratar de 
interesses particulares. Parágrafo único. Fica excluído da proibição prevista 
neste artigo, podendo participar dos processos de promoção e progressão 
na carreira, o funcionário aprovado em concurso público de provas e títulos 
que estiver em estágio probatório e que tenha prestado serviço ao Estado 
do Paraná como contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 
por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, bem como pelo 
Serviço Social Autônomo Paraná educação e pelas Associações de 
Diretores de Escolas Públicas de Educação de Jovens e Adultos e, ainda, 
os contratados em regime especial mediante processo seletivo simplificado, 
desde que, somando todo o tempo de serviço, prestado nessas condições, 
tenha trabalhado na função pelo  menos três anos até a data de sua 
promoção ou progressão previstas nesta Lei. 
Art. 15º. Acrescenta o art. 35-A na seção das disposições transitórias, 
passando a ter a seguinte redação: 
Art. 35-A. Receberão o enquadramento, de uma classe na carreira, no mês 
de agosto de 2013, todos os Agentes Educacionais I e II com mais de três 
anos de efetivo exercício no Estado do Paraná. 
Art. 16º. O Anexo I da Lei Complementar nº 123/08, passa a ter a redação 
constante do Anexo I desta Lei. 
Art. 17º. O Anexo II, da Lei Complementar nº 123/08, passa a ter a redação 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146451#846603
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146452#846605
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146454#846607
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146468#846606
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146471#846610
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146476#846612
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146488#846613
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=846613#846614
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=14087&codItemAto=146489#846615


constante do Anexo II, desta Lei. 
Art. 18º. A implementação das alterações decorrentes da aplicação desta 
Lei fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira, bem como 
ao atendimento dos limites para com as despesas de pessoal, previstos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, não gerando qualquer efeito 
retroativo. 
Art. 19º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Governo, em 21 de maio de 2013. 
  
Flávio Arns  
Governador do Estado em exercício 
 
Jorge Eduardo Wekerlin  
Secretário de Estado da Educação, em exercício 
 
Cezar Silvestri  
Secretário de Estado de Governo 
 
Reinhold Stephanes  
Chefe da Casa Civil 

 
  

ANEXO I 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE 

EDUCACIONAL I DO QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO PARANÁ 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: 
 - AGENTE EDUCACIONAL I 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO: 
 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E PRESERVAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTTE 
 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 -INTERAÇÃO COM O EDUCANDO 
 -APOIO À ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 -APOIO OPERACIONAL 
REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA O INGRESSO: 
 - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

ATRIBUIÇÕES: 
Executar atividades de suporte nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e outras de interesse do Poder Executivo Estadual. 
Elaborar, digitar, classificar e arquivar relatórios, formulários, planilhas e 
outros documentos. Redigir e digitar memorandos, ofícios e outras 
correspondências. Preparar, fazer tramitar e arquivar protocolos. Organizar 
a rotina de serviços e procedimentos. Efetuar a entrada e transmissão de 
dados, operar fax, teleimpressoras e microcomputadores. Executar 
atividades técnico-administrativas relacionadas às diversas rotinas da 
unidade. Efetuar cálculos e conferência de dados. Operar e conferir o 
funcionamento de equipamentos afetos à sua área de atuação. Atender o 
público em geral, prestando informações e dando orientações. Digitar 
ofícios, atas, circulares, memorandos, quadros demonstrativos, boletins de 
frequência e outros, providenciando a reprodução, encadernação e 
distribuição, se necessário. Coletar dados diversos, revisando documentos, 
transcrições, publicações oficiais e fornecendo informações necessárias ao 
cumprimento da rotina administrativa. Manter organizado e/ou atualizar 
arquivos, fichários e outros, classificando documentos por matéria, ordem 
alfabética ou outro sistema, para possibilitar controle dos mesmos. Efetuar 
cálculos simples e conferências numéricas. Efetuar registros, preenchendo 
fichas, formulários, requisições de materiais, quadros, carteiras e outros, 
efetuando lançamento em livros, consultando dados em tabelas, gráficos e 
demais demonstrativos, a fim de atender às necessidades do setor. Efetuar 



controle da entrada e saída de materiais, recebendo, estocando, 
distribuindo e controlando o material sob sua responsabilidade. Operar 
equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, microcomputadores, 
terminais de vídeo e outros. Emitir listagens e relatórios quando necessário. 
Atender às pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados, para obter ou fornecer informações. Zelar pelo ambiente escolar, 
preservando, valorizando e integrando o ambiente físico escolar; executar 
atividades de manutenção e limpeza, tais como: varrer, encerar, lavar salas, 
banheiros, corredores, pátios, quadras e outros espaços utilizados pelos 
estudantes, profissionais docentes e não docentes da educação, conforme 
a necessidade de cada espaço; lavar, passar e realizar pequenos consertos 
em roupas e materiais; utilizar aspirador ou similares e aplicar produtos para 
limpeza e conservação do mobiliário escolar; abastecer máquinas e 
equipamentos, efetuando limpeza periódica, para garantir a segurança e 
funcionamento dos equipamentos existentes na escola; efetuar serviços de 
embalagem, arrumação, remoção de mobiliário, garantindo acomodação 
necessária aos turnos existentes na escola; disponibilizar lixeiras em todos 
os espaços da escola, preferencialmente, garantindo a coleta seletiva de 
lixo, orientando os usuários – alunos ou outras pessoas que estejam na 
escola para tal; coletar o lixo diariamente, dando-lhe o destino correto; 
executar serviços internos e externos, conforme demanda apresentada pela 
escola; racionalizar o uso de produtos de limpeza, bem como zelar pelos 
materiais como vassouras, baldes, panos, espanadores, etc.; comunicar 
com antecedência à direção da escola sobre a falta de material de limpeza, 
para que a compra seja providenciada; abrir, fechar portas e janelas nos 
horários estabelecidos para tal, garantindo o bom andamento do 
estabelecimento de ensino e o cumprimento do horário de aulas ou outras 
atividades da escola; guardar sob sua responsabilidade as chaves da 
instituição, quando for o caso, ou deixar as chaves nos locais previamente 
estabelecidos; zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, 
realizando rondas nas dependências da instituição, atentando para 
eventuais anormalidades, bem como identificando avarias nas instalações e 
solicitando, quando necessário, atendimento policial, do corpo de 
bombeiros, atendimento médico de emergência devendo, obrigatoriamente, 
comunicar as ocorrências à chefia imediata; controlar o movimento de 
pessoas nas dependências do estabelecimento de ensino, cooperando com 
a organização das atividades desenvolvidas na unidade escolar; 
encaminhar ou acompanhar o público aos diversos setores da escola, 
conforme necessidade; acompanhar os alunos em atividades extra classe 
quando solicitado; preencher relatórios relativos a sua rotina de trabalho; 
participar de cursos, capacitações, reuniões, seminários ou outros encontros 
correlatas às funções exercidas ou sempre que convocado; agir como 
educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do 
ambiente físico, do meio ambiente e do patrimônio escolar; efetuar outras 
tarefas correlatas às ora descritas; Preparar a alimentação escolar sólida e 
líquida, observando os princípios de higiene, valorizando a cultura alimentar 
local, programando e diversificando a merenda escolar; responsabilizar-se 
pelo acondicionamento e conservação dos insumos recebidos para a 
preparação da alimentação escolar; verificar a data de validade dos 
alimentos estocados, utilizando-os em data própria, a fim de evitar o 
desperdício e a inutilização dos mesmos; atuar como educador junto à 
comunidade escolar, mediando e dialogando sobre as questões de higiene, 
lixo e poluição, do uso da água como recurso natural esgotável, de forma a 
contribuir na construção de bons hábitos alimentares e ambientais; 
organizar espaços para distribuição da alimentação escolar e fazer a 
distribuição da mesma, incentivando os alunos a evitar o desperdício; 
acompanhar os educandos em atividades extracurriculares e extra classe 
quando solicitado; realizar chamamento de emergência de médicos, 
bombeiros, policiais, quando necessário, comunicando o procedimento à 
chefia imediata; preencher relatórios relativos a sua rotina de trabalho; 



comunicar ao(à) diretor(a) , com antecedência, a falta de algum componente 
necessário à preparação da alimentação escolar, para que o mesmo seja 
adquirido; efetuar outras tarefas correlatas às ora descritas. Definir rotas e 
itinerários. Dirigir e manobrar veículos e máquinas pesadas. Transportar 
pessoas, cargas, documentos e objetos. Realizar inspeções, pequenos 
reparos e manutenção básica do veículo. Providenciar manutenção 
preditiva, preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas. Anotar 
informações sobre a utilização da máquina. Planejar o trabalho e 
estabelecer a sequência para a execução de atividades com máquinas 
pesadas. Selecionar equipamentos de proteção individual (EPI) e 
sinalização de segurança. Conferir e observar o funcionamento de 
equipamentos afetos à sua área. Auxiliar na organização da rotina de 
serviços e procedimentos. Realizar registros e elaborar relatórios. Respeitar 
a legislação, normas e recomendações de direção defensiva. Controlar o 
consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando à 
manutenção adequada do veículo. Zelar pela conservação e limpeza do 
veículo ou máquina. Providenciar a realização de ajustes e pequenos 
reparos. Auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais. Efetuar 
a prestação de contas das despesas AUTORIZADAS, de manutenção do 
veículo. Preencher os formulários com dados relativos à quilometragem, 
trajetos, horário de saída e chegada. Realizar viagens a serviço do órgão. 
Dirigir e manobrar tratores e colheitadeiras de pequeno e médio porte, 
providos ou não de implementos, tais como: carreta, varredores, etc., 
obedecendo às normas de trânsito para realizar serviço de transporte, 
limpeza e similares. Auxiliar no embarque e desembarque de cargas quando 
necessário. Anotar em mapas próprios, horários de partida, chegada, 
percurso e trabalho realizado. Realizar pequenos serviços de reparos de 
emergência no trator ou colheitadeira. Providenciar sua manutenção 
preditiva, preventiva e corretiva. Planejar o trabalho e estabelecer sequência 
de tarefas para execução de atividades com a máquina. Selecionar 
equipamentos de proteção individual (EPI) e sinalização de segurança. 
Conferir e observar o funcionamento de equipamentos afetos à sua área. 
Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando 
à manutenção adequada do trator ou colheitadeira, zelando pela sua 
conservação. Auxiliar, sob supervisão e orientação, nas seguintes 
atribuições: Preparar solo para plantio. Manejar, capinar e adubar área de 
cultivo, jardins e viveiros, escolhendo e transplantando sementes, mudas e 
outros materiais de uso agrícola, enxertando, regando, irrigando, podando, 
protegendo, estaqueando e colhendo plantações. Montar viveiros e estufas. 
Aplicar defensivos agrícolas. Cuidar da reprodução de animais, tratando-os 
e procedendo a tosa, alimentação, higiene e ordenha. Auxiliar na realização 
de procedimentos de enfermagem veterinária. Embalar, distribuir e 
transportar materiais e produtos de uso agropecuário. Registrar dados 
relativos a sua rotina de trabalho. Zelar pela conservação e guarda de 
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados no desempenho de suas 
atividades. Observar, cumprir e utilizar normas e procedimentos de 
segurança. 
 
Disponível em: 
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=
pgLocalizar&enviado=true&numero=8962&dataInicialEntrada=&dataFinalEnt
rada=&search=156&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador= 
Diário Oficial do Estado do Paraná. Edição: nº 8962, Data da Publicação: 
21/05/2013. Acesso em 22/09/2016.  

 

Existem muitas formas de comportamento, enquanto servidor, dentro de cada 

instituição. Com a apresentação do vídeo de Daniel Godri, funcionário gato e 

funcionário cachorro, poderemos visualizar algumas condutas no ambiente de 

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=8962&dataInicialEntrada=&dataFinalEntrada=&search=156&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=8962&dataInicialEntrada=&dataFinalEntrada=&search=156&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador
https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/consultaPublicaPDF.do?action=pgLocalizar&enviado=true&numero=8962&dataInicialEntrada=&dataFinalEntrada=&search=156&diarioCodigo=3&submit=Localizar&localizador


trabalho. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ro_qPYIPovU. Acesso em 21/05/2016 

Em seguida, será realizada uma apresentação em slides da “Fábula do 

jabuti”, para reflexão sobre comportamentos dos servidores, fazendo uma relação 

com o vídeo “funcionário gato e funcionário cão”. 

 

A fábula do Jabuti na árvore 

Naquela floresta, como em todas as florestas dos contos, reinava o leão. 

Como rei, não era de ficar zanzando pela floresta. Afinal, uma realeza que se preze, 

tem de manter uma certa distância dos súditos e da plebe. Raramente, sua alteza, o 

Leôncio, fazia uma aparição na praça principal, onde havia uma grande árvore – a 

mais frondosa e imponente de todo o reino. 

A vida corria dentro da normalidade. Certo dia, dona arara, repórter local, 

chegou ao seu escritório, em um galho privilegiado (de onde podia saber tudo a 

respeito da vida de todos) da árvore central. Começava a preparar a pauta do dia, 

quando notou algo diferente no galho vizinho: muito bem estabelecido, de mala e 

cuia, estava ali um jabuti. 

Após a edição daquele dia do jornal das oito, a curiosidade e a apreensão 

com o novo habitante do reino começou a tomar conta de todos. Alguns, curiosos 

por saber o que ele estava fazendo ali; outros, indignados porque ali não era lugar 

para um jabuti passar o tempo inteiro sem fazer nada. 

Aos poucos, a sociedade foi se acostumando com a presença enigmática do 

cascudo: 

 O urubu, com as piores intenções possíveis, começou a frequentar o 

galho para ficar horas e horas de papo com o jabuti. 

 A arara, por sua vez, acabou gostando do vizinho. Na falta de pauta 

para o jornal, tinha sempre um assunto. 

 As cobras começaram a nutrir inveja silenciosa. Um dia, aquele lugar 

na árvore havia de ser seu. 

 Formigas continuaram a carregar suas folhinhas para lá e para cá, sem 

tempo para ficar especulando. 

 Os macacos, quando não tinham nada para fazer, passavam na árvore, 

para tomar um café e bater um papo. 

 O hipopótamo olhava para cima, pensava um pouco e lembrava-se que 

o galho da árvore não era coisa para ele. 

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


 A dona coruja… essa só observava mesmo, com a atenção e a 

discrição que todo mundo conhecia. 

Quem não se acostumou, foi o cão. Com o seu instinto canino, achava que 

aquele animal fora de lugar, sem função alguma, desequilibrava o ecossistema. 

Bicho errado no lugar errado, sem nada para fazer, é um perigo. Cedo ou tarde, dá 

confusão. 

Começou, então, a sua cruzada particular: latia insistentemente, pulava 

balançava a árvore, a fim de desestabilizar o invasor. Em tentativas desesperadas, 

tentou até alianças com urubus e macacos – sem sucesso. Nada abalava o jabuti. 

De repente, apareceu o rei Leôncio. Perguntou ao cão o motivo daquela 

algazarra. O cão começou a expor seus motivos, mas não chegou a terminar. Foi 

abrupta e violentamente interrompido pela pata pesada e afiada do rei. Em seguida, 

a revelação aterradora e uma sentença: 

- “Chega! Quem colocou o jabuti na árvore fui eu – e tenho meus motivos. 

Quanto a você, inconveniente, não há mais lugar para você nessa floresta. Vá 

embora e não volte nunca mais!”. 

Manco de uma perna, o cão saiu com o rabo entre as pernas, sob os olhares 

apreensivos e curiosos de todos. Nunca mais pôde voltar. Quanto ao jabuti… por 

que você quer saber? É melhor não incomodá-lo – não faz bem para a saúde. 

Daquele dia em diante, todos aprenderam a lição: Jabutis não sobem em 

árvores. Se ele está lá, não mexa com ele. Alguém com esse poder o colocou lá. 

Disponível em: http://ribeirobr.blogspot.com.br/2010/04/fabula-do-jabuti-na-arvore.html. Acesso em 
20/09/2016. 

 

A abordagem do tema gestão democrática, será através do vídeo de 

entrevista com Josemary Marastoni: “A importância da Gestão Democrática para as 

Escolas”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H6NtSgULmB8. Acesso em 

26/05/2016. 

Na sequência dos trabalhos, serão apresentados alguns fragmentos do texto 

“A utopia da gestão escolar democrática”, escrito pelo professor Victor Henrique 

Paro, e aberto espaço para discussão relacionando-o com as práticas nas 

instituições de ensino, principalmente relacionadas aos Agentes Educacionais I. 

 
A UTOPIA DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

Vitor Henrique Paro (excertos da obra Gestão democrática e a escola 
pública). 

http://ribeirobr.blogspot.com.br/2010/04/fabula-do-jabuti-na-arvore.html
../../../../../Simone/referências/PARA%20LEITURA/A%20importância%20da%20gestão%20democrática%20para%20as%20escolas.mp4


 
Toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola pública de 1º e 
2º graus, que tenha uma efetiva participação de pais, educadores, alunos e 
funcionários da escola, isso acaba sendo considerado como coisa utópica. 
Acredito não ser de pouca importância examinar as implicações decorrentes 
dessa utopia. A palavra utopia significa o lugar que não existe. Não quer 
dizer que não possa vir a existir. Na medida em que não existe, mas que ao 
mesmo tempo se coloca como algo de valor, algo desejável do ponto de 
vista da solução dos problemas da escola, a tarefa deve consistir, 
inicialmente, em tomar consciência das condições concretas, ou das 
contradições concretas, que apontam para a viabilidade de um projeto de 
democratização das relações no interior da escola.  
(...) 
(...) Infelizmente, a escola que aí está é sim reprodutora de certa ideologia 
dominante... é sim negadora dos valores dominados e mera chanceladora 
da injustiça social, na medida em que recoloca as pessoas nos lugares 
reservados pelas relações que se dão no nível da estrutura econômica. 
Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a escola 
que temos aí. E a transformação dessa escola passa, necessariamente, por 
sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. É nesse sentido que 
precisam ser transformados o sistema de autoridade e a distribuição do 
próprio trabalho no interior da escola. 
O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que, pretensamente, coloca 
todo o poder nas mãos do diretor. Não é possível falar das estratégias de se 
transformar o sistema de autoridade no interior da escola, em direção a uma 
efetiva participação de seus diversos setores, sem levar em conta a dupla 
contradição que vive o diretor de escola hoje. Esse diretor, por um lado, é 
considerado a autoridade máxima no interior da escola: e isso, 
pretensamente,  daria  a ele um grande poder e autonomia; mas, por outro 
lado, ele acaba se constituindo, de fato, em virtude de sua condição de 
responsável último pelo cumprimento da Lei e da Ordem na escola, em 
mero preposto do Estado. Essa é a primeira contradição. A segunda advém 
do fato de que, por um lado, ele deve deter uma competência técnica e um 
conhecimento dos princípios e métodos necessários a uma moderna e 
adequada administração dos recursos da escola, mas, por outro, sua falta 
de autonomia em relação aos escalões superiores e a precariedade das 
condições concretas em que se desenvolvem as atividades no interior da 
escola tornam uma quimera a utilização dos belos métodos e técnicas 
adquiridos (pelo menos supostamente) em sua formação de administrador 
escolar, já que o problema da escola pública no país não é, na verdade, o 
da administração de recursos, mas o da falta de recursos. 
Essa impotência e falta de autonomia do diretor sintetiza a impotência e 
falta de autonomia da própria escola. (...) 
A esse respeito, o maior obstáculo que vejo, atualmente é precisamente a 
função atual do diretor, que o coloca como autoridade última no interior da 
escola. Essa regra, astutamente mantida pela classe dominante, através do 
Estado, confere um caráter autoritário ao diretor, na medida em que 
estabelece uma hierarquia, na qual ele deve ser o chefe, de quem emanam 
todas as ordens na instituição escolar; leva a dividir os diversos setores no 
interior da escola, contribuindo para que se forme uma imagem negativa da 
pessoa do diretor, a qual é confundida com o próprio cargo; faz com que o 
diretor tendencialmente busque os interesses dos dominantes em oposição 
aos interesses do dominados; e confere uma aparência de poder ao diretor, 
que em nada corresponde à realidade concreta. É preciso, pois, começar 
por lutar contra esse papel do diretor (não, entretanto, contra a pessoa do 
diretor). A esse respeito é preciso, aprofundar as reflexões, de modo a que 
se perceba que, ao se distribuir a autoridade entre os vários setores da 
escola, o diretor não estará perdendo poder - já que não se pode perder o 
que não se tem - mas dividindo responsabilidade. E, ao acontecer isso, 
quem estará ganhando poder é a própria escola. 



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. (...) 
(...) 
Outro aspecto importantíssimo, do problema da participação da comunidade 
na escola e que requer medidas corajosas a respeito, refere-se ao 
provimento de condições, para que os membros das camadas exploradas 
participem da vida escolar. Não basta permitir formalmente que os pais de 
alunos participem da administração da escola; é preciso que haja condições 
materiais propiciadoras dessa participação. (...) 
(...) de fundamental importância na medida em que rompe com a ideia de 
que os problemas escolares podem ser resolvidos nos estritos limites da 
escola e procura, ao mesmo tempo, propiciar condições concretas de 
participação da classe trabalhadora nos destinos da educação escolar. (...) 
Mas, se a transformação da autoridade no interior da escola for entendida 
como uma quimera, se a participação efetiva da classe trabalhadora nos 
destinos da educação escolar for uma utopia, no sentido apenas de um 
sonho irrealizável, e não no sentido que demos à palavra no início de nossa 
fala, então de nada adianta continuarmos falando de escola como algo que 
contribuía com transformação social e, definitivamente, devemos deixar 
caírem as máscaras e as ilusões com relação à escola que aí está e partir 
para outras soluções, ou, então, cruzar os braços e esperar passivamente 
que a classe dominante, através de sua "reformas" e "acomodações" de 
interesses, continue fazendo-nos engolir as soluções paliativas que a 

mantêm perenemente no poder. (Paro, 2005. p. 9–14) 
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Atenção!!!! 
 
Após essa apresentação, o que lhes vem à tona? 
Existe realmente uma “Gestão Democrática” em nossas escolas? 
Solicitar para que relatem alguma experiência prática na sua gestão. (Positiva e 
negativa) 
Abordar brevemente os temas: ética relacional e resistência à mudança, no 
contexto das atividades. 
 
Citar expectativas com relação ao trabalho. 
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3.2.1 Tema 

 

Relações interpessoais no ambiente de trabalho: Uma reflexão sobre as possíveis 

implicações da divisão de atribuições do Agente Educacional I nas relações de 

trabalho. 

 

3.2.2 Objetivo 

 

Apresentar a proposta de trabalho para os Agentes Educacionais I e a contextualizar 

do ambiente escolar. 

 

3.2.3 Encaminhamentos Metodológicos 

 

Por meio de slides, será feita uma breve apresentação do projeto de 

implementação, para os Agentes Educacionais I, de forma breve, para não haver 

direcionamento nas atividades no decorrer do trabalho. 

 

3.2 SEGUNDO ENCONTRO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ro_qPYIPovU
../../../../../Simone/referências/PARA%20LEITURA/A%20importância%20da%20gestão%20democrática%20para%20as%20escolas.mp4
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http://ribeirobr.blogspot.com.br/2010/04/fabula-do-jabuti-na-arvore.html.%20Acesso%20em%2020/09/2016


Contextualização do ambiente escolar, utilizando a imagem de uma escola na 

perspectiva do olhar de “fora para dentro”. 

 

FIGURA 1: Escola – um olhar de fora para dentro. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-26.2625176,-

52.6901745,3a,75y,55.46h,87.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPTYzjyYHam_w3Fq68vt9w!2e0!7i13312!8i

6656. Acesso em 13/10/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a reflexão coletiva da imagem, será feita a leitura do poema “A Escola”, 

de Paulo Freire.  

 

A Escola 

 

"Escola é... 

o lugar onde se faz amigos 

não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente, 

gente que trabalha, que estuda, 

Para refletir! 

 O que percebo na imagem? 

 Qual a imagem que tenho da escola que trabalho? 

 Vejo em primeiro lugar os ambientes ou as pessoas? 

 O que a escola representa na minha vida? 

 

https://www.google.com.br/maps/@-26.2625176,-52.6901745,3a,75y,55.46h,87.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPTYzjyYHam_w3Fq68vt9w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.br/maps/@-26.2625176,-52.6901745,3a,75y,55.46h,87.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPTYzjyYHam_w3Fq68vt9w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.br/maps/@-26.2625176,-52.6901745,3a,75y,55.46h,87.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1syPTYzjyYHam_w3Fq68vt9w!2e0!7i13312!8i6656


que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

O coordenador é gente, o professor é gente, 

o aluno é gente, 

cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

na medida em que cada um 

se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém 

nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, é se ‘amarrar nela’! 

Ora , é lógico... 

numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, 

ser feliz." 

Disponível em: http://pt.slideshare.net/gestaoescolarseed/. Acesso em 25/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista um encerramento do encontro de forma mais descontraída, 

mas ao mesmo tempo criando um vínculo para a próxima atividade, será 

Momento de fala livre sobre a percepção de cada um sobre o 

poema, com as seguintes questões para nortear o debate:  

 Como vocês compreendem o sentido do seu espaço na instituição 

de ensino onde atuam? 

 Como entendo que seja minha atuação nesse contexto? 

 



apresentado o vídeo de Daniel Godri “Funcionário gato e funcionário cachorro”. 

 Após o vídeo, os participantes receberão uma ficha para preencher durante 

os dias que antecedem o próximo encontro, sem identificação pessoal, contendo 

alternativas relativas ao vídeo, oportunizando uma autoanálise. 

 

Ficha de autoanálise 

 

1. Como você compreendeu o vídeo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Como você se vê no seu trabalho, como o de um funcionário gato ou de um 

funcionário cão? Explique por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Preencha a tabela abaixo.  

Critério Assinale com um “X” a 
opção em que melhor se 
enquadra 

Comente 

Pontualidade Sou sempre 
pontual. 

  

Às vezes chego 
atrasado. 

 

Frequentemente 
chego atrasado. 

 

    

Assiduidade Nunca falto.   

Falto poucas 
vezes. 

 

Faltei muitas 
vezes. 

 

    

Urbanidade Sempre sou gentil 
com os outros. 

  

Às vezes sou 
inconveniente. 

 

Muitas vezes sou  



inconveniente. 

    

Discrição Sempre tenho 
cuidado com 
minhas ações. 

  

Algumas vezes 
sou indiscreto. 

 

Sempre conto 
detalhes da 
escola para todos 
fora do trabalho. 

 

    

Atribuições Sempre cumpro 
com o que me foi 
atribuído. 

  

Às vezes, “enrolo” 
e não cumpro 
meu trabalho.  

 

Sempre fico sem 
cumprir minhas 
atividades. 

 

    

Solidariedade – 
Depois de realizar 
minhas 
atribuições:  

Sempre ajudo os 
colegas. 

  

Às vezes, ajudo 
os colegas. 

 

Nunca ajudo (o 
problema não é 
meu). 

 

    

Participação Sempre participo 
das atividades do 
colégio quando 
convocado. 

  

Quase sempre 
participo. 

 

Quase nunca 
participo. 

 

Nunca participo.  
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3.3.1 Tema 

 

Introdução ao estudo da Lei no 6174/70 e das Leis Complementares no 123/2008 e 

no 156/2013 e suas influências nas relações de trabalho. 

 

3.3.2 Objetivo 

 

Sondar o nível de conhecimento da base legal que orienta a vida funcional e as 

atribuições do cargo de cargo de Agente Educacional I, bem como as relações de 

trabalho dos servidores nas instituições de ensino. 

 

3.3.3 Encaminhamentos Metodológicos 

 

No início do encontro, os participantes serão orientados a pendurar suas 

fichas de autoanálise, do encontro anterior, em um varal. Na sequência, eles 

dividirão em equipes, será efetuado um trabalho, respondendo as seguintes 

questões para apresentação coletiva: 

 

Equipe A: 

1. O que vocês entendem como direitos dos servidores públicos? 

 

3.3 TERCEIRO ENCONTRO  
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2. Apontem alguns deveres dos servidores. 

3. Citem algumas proibições aos servidores públicos. 

4. Caso o servidor público descumpra a legislação, podem lhe ser atribuídas 

algumas penalidades, vocês se lembram de alguma? 

 

Equipe B: 

1. A Lei Complementar nº 156/2013, em seu anexo I, elenca as atribuições dos 

Agentes Educacionais I. Citem algumas dessas atribuições. 

2. Na função de Agente Educacional I, há diversas atribuições. Relacionem quais 

funções já exerceram e, ao lado, escrevam como se sentiram ao exercer cada 

uma delas. 

3.  Como se sentem quando um colega trabalha em um setor, onde gostariam de 

trabalhar? 

4. Como se sentiram quando foram remanejados de setor? Caso isso já tenha 

ocorrido, os gestores da escola relataram os motivos do remanejamento? 

 

Equipe C: 

1. Quais são seus sentimentos sobre a importância do trabalho que vocês 

realizam? 

2.  Como os funcionários se relacionam uns com os outros? 

3. Existem consistência e justiça na maneira pela qual os funcionários são tratados? 

Como? 

4.  Como ocorre a comunicação entre os colegas de trabalho e entre os 

funcionários e direção? 

 

Equipe D: 

1.  Há alguma coisa que gostariam de mudar com relação à função que exercem? 

2.  Vocês poderiam afirmar que, junto com seus colegas de trabalho, formam uma 

equipe? 

3.  O que lhes causa alegria por estarem nesse trabalho? O que não lhes causa 

bem estar? O que mudariam? 

4.  Com relação ao sentimento de pertencer, vocês se sentem parte da equipe 

escolar? Por quê?  

  



Apresentação coletiva da síntese das questões e debate. 

 

Na sequência, será solicitado aos participantes que se desloquem pela sala, 

próximos ao varal, ao sinal, cada um dos participantes apanhará a ficha que estiver 

no local em que pararam e retornarão aos lugares. 

A análise das fichas será feita embasando-se nas discussões da atividade 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Tema 

 

Problemáticas que interferem no relacionamento interpessoal dos Agentes 

Educacionais I, no ambiente de trabalho. 

 

3.4.2 Objetivo 

 

Analisar os estudos de Caso de situações que afetam as relações interpessoais e o 

desenvolvimento do trabalho dos Agentes Educacionais I, no contexto escolar. 

 

3.4.3 Encaminhamentos metodológicos 

 

As fichas de autoanálise serão retomadas no quinto 

encontro, após o estudo da legislação relativa aos 

servidores Agentes Educacionais I. 

 

3.4 QUARTO ENCONTRO  

 



3.4.3.1 Introdução 

 

Os Agentes Educacionais, como trabalhadores da educação, devem, no 

desenrolar de suas atividades, ter sempre o intuito educativo, independente do 

ambiente em que trabalham, pois é notório que ocorrem diversas situações nos 

ambientes externos às salas de aula, em que o primeiro contato, seja do educando, 

seja da comunidade, é com esses servidores. 

Muitas situações são de caráter amistoso, que não demandam intervenções 

mais incisivas, porém ocorrem diversas situações de embaraço em que os 

servidores devem agir, para tanto, é necessário que tenham autonomia e 

conhecimento para tal, atuando efetivamente como educadores. 

É importante salientar que os Agentes Educacionais atuam em diferentes 

setores da escola, realizando as mais diversas atividades, contudo todos com o 

mesmo cargo, o de Agente Educacional I, assim, o gestor da instituição deve 

organizar a distribuição das funções, com o objetivo de que haja funcionalidade no 

ambiente escolar. 

Com a intenção de realizar a distribuição das funções de forma adequada, 

muitas vezes, são vivenciados processos de constante tensão e se fazem 

mediações, buscando sempre a transformação da realidade para obter-se um 

ambiente de trabalho mais harmônico. 

Para tanto, realizaremos estudo de casos que foram identificados no 

atendimento a reinvindicações pela Ouvidoria do NRE, de Pato Branco, pelas 

direções e pelos servidores que procuraram orientações e/ou mediação desses 

conflitos. 

É importante esclarecer que os estudos apresentados não possuem relação 

direta com esse ou aquele servidor, são apenas exemplos recriados pelo autor do 

projeto. 

 

3.4.3.2 Atividade em equipe: 

 

Primeira etapa: estudo, análise e parecer coletivo, de senso comum, visando 

solucionar situações que ocorrem no ambiente escolar, afetando o relacionamento 

entre os Agentes Educacionais I e prejudicando o desenvolvimento do trabalho 

destinado aos mesmos. 



 

 

 

 

 

Caso A - Atestado Médico 

 

Agente Educacional I, que rotineiramente entra em licença para tratamento de 

saúde, sobrecarregando os colegas em suas atividades, entretanto é vista 

realizando outras atividades normalmente em sua residência, passeando, fazendo 

compras, entre outras. Os colegas sentem-se injustiçados e reclamam para a 

direção escolar, que esclarece que atestado médico não pode ser questionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso B – Desconfiança de furto 

 

A seguir as situações para estudo, observando que as situações 

problemas podem ser distribuídas para mais de uma equipe, enriquecendo ainda 

mais a discussão: 

 

Para refletir! 

 É conhecida a natureza do atestado? 

 Como são feitos os encaminhamentos das atividades na escola? 

 Se o caso fosse contigo, como procederia?  

Atenção: 

Após as considerações, o orientador deve esclarecer sobre os 

procedimentos que devem ser tomados quanto aos 

encaminhamentos das licenças médicas e substituições. 

Situar os servidores a respeito dos dias de afastamento e suas 

consequências na carreira. 

Devem ser esclarecidos fatos de impedimentos de trabalho, 

contudo, dependendo da natureza, não são impedidas as 

realizações de outras atividades. 

Provocar os servidores a se colocarem no lugar do outro.  



Agente Educacional I foi vista pelos colegas retirando material de limpeza e 

alimentos da merenda escolar, contudo não há como comprovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso C – Intrigas 

 

Agente Educacional I costuma fazer comentários sobre os colegas, falando sobre a 

vida pessoal deles. A Direção já realizou reunião orientando a equipe sobre fofocas, 

acalma a situação por uns dias e novamente a mesma funcionária cria nova 

desavença entre os colegas, falta de confiança e cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para refletir! 

 O que você faria se estivessem falando de você? 

 Quais os direitos e deveres dos envolvidos? 

 O que poderia ser feito para evitar essa situação? 

Para refletir! 

 Já teve conhecimento de algum caso dessa natureza? 

 O que você faria se visse uma atitude dessas de um colega de 

trabalho?  

Atenção: 

Após as considerações, o orientador deve esclarecer sobre os 

encaminhamentos que devem ser adotados e dos deveres dos 

servidores públicos, conforme o Estatuto dos Funcionários Civis 

do Paraná, Lei 6174/1970, em especial ao artigo 279. 
Fonte: 

http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conte

udo=517  

http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=517
http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=517


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso D – Privilégios  

 

A equipe de Agentes Educacionais I percebe que a Direção privilegia uma 

determinada colega com atividades que, às vezes, nem seriam da sua função. Para 

qualquer coisa a convida, em detrimento dos demais funcionários. Percebem 

claramente que existe preferência pela servidora em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para refletir! 

 Como você se sentiria caso houvesse um fato semelhante em sua 

escola? 

 Como reagiria, em relação aos colegas, se a pessoa privilegiada 

fosse você? 

 E se essa pessoa realizasse essas atividades além de suas 

obrigações, qual seria sua postura? 

Atenção: 

O orientador deve caracterizar o fato indicando como seu 

enquadramento, se o fato é difamação, injúria, etc.  

Esclarecer os direitos e deveres, proibições e penalidades do 

servidor, conforme o Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná, 

Lei 6174/1970, em especial aos artigos 34, 279, 285 e 291. 
Fonte: 

http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conte

udo=520  

http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=520
http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=520


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda etapa: aplicação da Dinâmica do “Caso de Miguel” (mesma equipe 

de trabalho), cujo objetivo é o de refletir o modo superficial com que julgamos, 

avaliamos e tiramos conclusões precipitadas e de forma fragmentada sobre 

situações e pessoas. 

 

O Caso de Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO N.º1 — a mãe de Miguel 

Miguel levantou-se correndo, não quis tomar café e nem ligou para o bolo que 

eu havia feito especialmente para ele. Só apanhou o maço de cigarros e a caixa de 

fósforos. Não quis colocar o cachecol que eu lhe dei. Disse que estava com pressa e 

reagiu com impaciência a meus pedidos para se alimentar e abrigar-se direito. Ele 

continua sendo uma criança que precisa de atendimento, pois não reconhece o que 

é bom para si mesmo. Após esse relato, como a equipe percebe Miguel? 

Atenção: 

As atividades a serem realizadas pelos servidores Agentes 

Educacionais I estão elencadas no anexo I, da Lei Complementar 

156/2013. 

O orientador deve enfatizar que outras funções podem ser 

realizadas, desde que não interfiram nas tarefas de seu cargo e de 

sua responsabilidade. 

Cabe à Equipe Gestora conversar com os agentes educacionais e 

esclarecer os fatos e os motivos dos encaminhamentos das 

tarefas, da forma que foram distribuídas as atividades, 

promovendo uma discussão coletiva com os envolvidos.   
 

Instruções: Formar cinco grupos e distribuir um relato para cada grupo. 

Eles terão dez minutos para avaliar o caso de Miguel. Nesse período, devem 

procurar avaliar o comportamento de Miguel, observado em diferentes momentos 

de um dia e descrito nos relatos a seguir: 

 



RELATO N.º 2 — O garçom da boate 

Ontem à noite, ele chegou aqui acompanhado de uma morena, bem bonita 

por sinal, mas não deu a mínima bola para ela. Quando entrou uma loura de vestido 

colante, ele me chamou e queria saber quem era ela. Como eu não conhecia, ele 

não teve dúvidas: levantou-se e foi até a mesa falar com ela. Eu disfarcei, mas só 

pude ouvir que ele marcava um encontro, às 9 da manhã, bem nas barbas do 

acompanhante dela. Sujeito peitudo! Após esse relato, como a equipe percebe 

Miguel?  

 

RELATO N.º 3 — O motorista de táxi 

Hoje de manhã, apanhei um sujeito e não fui com a cara dele. Estava de cara 

amarrada, seco, não queria saber de conversa. Tentei falar sobre futebol, política, 

sobre o trânsito e ele sempre me mandava calar a boca, dizendo que precisava se 

concentrar. Desconfio que ele é daqueles que o pessoal chama de subversivo, 

desses que a polícia anda procurando ou desses que assaltam motorista de táxi. 

Aposto que anda armado. Fiquei louco para me livrar dele. Após esse relato, como a 

equipe percebe Miguel? 

 

RELATO N.º 4 — O zelador do edifício 

Esse Miguel, ele não é certo da bola, não! Às vezes, cumprimenta, às vezes, 

finge que não vê ninguém. As conversas dele a gente não entende. É parecido com 

um parente que enlouqueceu. Hoje de manhã, ele chegou falando sozinho. Eu dei 

bom-dia e ele me olhou com olhar estranho e disse que tudo no mundo era relativo, 

que as palavras não eram iguais para todos, nem as pessoas. Deu um puxão na 

minha gola e apontou para uma senhora que passava. Disse, também, que quando 

pintava um quadro, aquilo é que era a realidade. Dava risadas e mais risadas... Esse 

cara é um lunático. Após esse relato, como a equipe percebe Miguel? 

 

RELATO N.º 5 — A faxineira 

Ele anda sempre com um ar misterioso. Os quadros que ele pinta, a gente 

não entende. Quando ele chegou, na manhã de ontem, olhou-me meio enviesado. 

Tive um pressentimento ruim, como se fosse acontecer alguma coisa.  Pouco depois 

chegou a moça loura. Ela me perguntou onde ele estava e eu disse. Daí a pouco, 

ouvi ela gritar e acudi correndo. Abri a porta de supetão e ele estava com uma cara 



furiosa, olhando para ela cheio de ódio. Ela estava jogada no divã e no chão tinha 

uma faca. Eu saí gritando: Assassino! Assassino! Após esse relato, como a equipe 

percebe Miguel? 

 

RELATO: MIGUEL - sobre o ocorrido nesse dia 

Eu me dedico à pintura de corpo e alma. O resto não tem importância. Há 

meses que eu quero pintar uma Madona do século XX, mas não encontro uma 

modelo adequada, que encarne a beleza, a pureza e o sofrimento que eu quero 

retratar. Na véspera daquele dia, uma amiga me telefonou dizendo que tinha 

encontrado a modelo que eu procurava e propôs nos encontrarmos na boate. Eu 

estava ansioso para vê-la. Quando ela chegou, fiquei fascinado; era exatamente o 

que eu queria. Não tive dúvidas. Já que o garçom não a conhecia, fui até a mesa 

dela, apresentei-me e pedi para ela posar para mim. Ela aceitou e marcamos um 

encontro no meu ateliê às 9 horas da manhã. Eu não dormi direito naquela noite. 

Levantei-me ansioso, louco para começar o quadro, nem pude tomar café, de tão 

afobado. 

No táxi, comecei a fazer um esboço, pensando nos ângulos da figura, no jogo 

de luz e sombra, na textura, nos matizes... Nem notei que o motorista falava comigo. 

Quando entrei no edifício, eu falava baixinho. O zelador tinha falado comigo e eu 

nem tinha prestado atenção. Aí, eu perguntei: o que foi? E ele disse: bom-dia! Nada 

mais do que bom-dia. Ele não sabia o que aquele dia significava para mim. Sonhos, 

fantasias e aspirações... Tudo iria se tornar real, enfim, com a execução daquele 

quadro. Eu tentei explicar para ele que a verdade era relativa, que cada pessoa vê a 

outra à sua maneira. Ele me chamou de lunático. Eu dei uma risada e disse: está aí 

a prova do que eu disse. O lunático que você vê, não existe. Quando eu pude entrar, 

dei de cara com aquela velha mexeriqueira. 

Entrei no ateliê e comecei a preparar a tela e as tintas. 

Foi quando ela chegou. Estava com o mesmo vestido da véspera e explicou 

que passara a noite em claro, numa festa. 

Aí eu pedi que se sentasse no lugar indicado e que olhasse para o alto, que 

imaginasse inocência, sofrimento... que... 

Aí ela me enlaçou o pescoço com os braços e disse que eu era simpático. Eu 

afastei seus braços e perguntei se ela tinha bebido. Ela disse que sim, que a festa 

estava ótima, que foi pena eu não ter estado lá e que sentiu minha falta. Enfim, que 



estava gostando de mim. Quando ela me enlaçou de novo eu a empurrei e ela caiu 

no divã e gritou. 

Nesse instante, a faxineira entrou e saiu berrando: Assassino! Assassino! 

A loura levantou-se e foi embora. Antes, me chamou de idiota. Então, eu 

suspirei e disse: ah, minha Madona!                                        Autor desconhecido 

Disponível em: Miranda, Simão. Oficina de grupos para empresas, escolas e grupos comunitários. 
Campinas, SP: Papirus, 1996. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a apresentação coletiva dos pareceres finais das equipes, será 

realizada uma reflexão sobre o encontro, comparando os casos apresentados e o 

“Caso de Miguel”. 
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Atenção!! 

Após a discussão acerca das observações feitas pelas equipes, salientar que não 

são raras vezes em que nós mesmos nos assustamos com nossa permanente 

capacidade de julgamento. Na verdade, vivemos julgando pessoas e coisas. 

Vivemos mensurando e avaliando tudo o que encontramos pela frente, como um 

radar atento. Não raro, também, equivocamo-nos escandalosamente. Que efeito 

essa nossa faceta produz sobre o grupo no qual convivemos? Sobre qual base 

lógica nos situamos para ceder a esses juízos e a essas aferições? É a lógica que 

nos torna capazes de organizar nossas ideias a ponto de enxergarmos com maior 

clareza determinadas situações. Nessa perspectiva, devemos observar melhor os 

fatos antes de expressarmos opiniões sobre eles, tendo em vista que, entre a lei e 

sua aplicação, estão as pessoas imbuídas dos seus sentimentos, motivações e 

outros aspectos a serem observados. 

 

 

http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=517
http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=517


 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Tema  

 

Ética nas relações interpessoais e aprofundamento do estudo da Lei no 6174/70 e 

das Leis Complementares no 123/2008 e no 156/2013. 

 

3.5.2 Objetivo 

 

Refletir sobre as ações cotidianas no convívio com as pessoas e na realização das 

funções no ambiente de trabalho e estudo da base legal que orienta a vida funcional, 

bem como as atribuições do cargo de Agente Educacional I. 

 

3.5.3 Encaminhamentos metodológicos 

 

Apresentação do texto “Ética nas relações de trabalho” e da legislação 

pertinente aos Agentes Educacionais I, por meio de slides. 

 

Em seguida, será apresentado, em slides, o texto “As Três Peneiras de 

Sócrates”. 

 
AS TRÊS PENEIRAS 

 

Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre 

alguém. 

Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: 

- O que você vai me contar já passou pelas três peneiras? 

- Três peneiras? - indagou o rapaz. 

- Sim! A primeira peneira é a VERDADE. 

 

3.5 QUINTO ENCONTRO  

 



O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a 

coisa deve morrer aqui mesmo. 

         Suponhamos que seja verdade. Deve, então, passar pela segunda peneira: a 

BONDADE. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o 

caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, 

deverá passar ainda pela terceira peneira: a NECESSIDADE. Convém contar? 

Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? 

Arremata Sócrates: 

       - Se passou pelas três peneiras, conte! Tanto eu, como você e seu irmão 

iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a 

menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do 

planeta.  

Disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/NTU5ODg/. Acesso em 05/09/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsídios para debate após a leitura do texto: 

Sócrates é um filósofo grego que, com esse texto, procurou nos 

ensinar que é preciso refletir, pensar antes de se passar uma 

informação adiante.   

No texto as peneiras são aplicadas no sentido literal, são 

instrumentos usados para filtrar alguma coisa, nesse caso as 

informações, o que Sócrates quis demonstrar é que as 

informações devem passar por alguns testes antes de serem 

passadas adiante. 

Provavelmente, conhecemos pessoas tal qual o homem que 

quis contar um fato a Sócrates, contudo não podemos saber 

com certeza quais pessoas contam coisas inúteis e afetam 

negativamente o ambiente, ou ainda as que não ouvem por 

completo e passam adiante sua própria versão da informação. 

Os fatos podem ser contados caso sejam úteis, verdadeiros e 

proporcionem bem estar. 

 

http://pensador.uol.com.br/frase/NTU5ODg/


Em seguida, faremos um estudo da legislação que orienta os servidores 

públicos em seus direitos e deveres e define as atribuições dos Agentes 

Educacionais I. 
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3.6.1 Tema 

 

Trabalho em equipe e cooperação. 

 

3.6.2 Objetivo 

 

Desenvolver e resgatar a importância do trabalho em equipe, da cooperação e 

 

3.6 SEXTO ENCONTRO  

 

http://pensador.uol.com.br/frase/NTU5ODg/


valorização do trabalho realizado individualmente por membro da comunidade 

escolar. 

 

3.6.2 Encaminhamentos metodológicos 

 

Sensibilização e discussão do texto “Caso da ratoeira” que será apresentado 

em slides. 

 

Caso da ratoeira 

 

Em uma pequena chácara, vivia uma mulher e seu marido fazendeiro. Por lá, 

também viviam alguns animais: a vaca, o porco, a galinha e o RATO. 

O rato vivia tranquilamente em um buraco na parede da casa e tinha boa 

convivência com os outros animais, mas em um certo dia ficou desesperado. 

A senhora dona da casa havia colocado uma ratoeira para pegá-lo. 

Na hora que viu a armadilha, saiu correndo para pedir ajuda a seus colegas 

animais: 

– Vaca, nós estamos com um problemão, armaram uma ratoeira lá na casa. 

A vaca, que estava mascando capim, deu risada. 

– Nós? Por um acaso entro na casa do fazendeiro? Aliás, você já viu ratoeira 

pegar vaca? Isto é problema seu. 

O rato ainda desesperado saiu a procura do porco: 

– Porco, está havendo uma baita confusão, a mulher do fazendeiro colocou 

uma ratoeira em casa. 

– Ratoeira? Olha o meu tamanho, você acha que ratoeira pega um porco 

como eu? Se vire, isto é um problema seu. 

O rato, triste e perplexo por ninguém lhe ajudar, correu para conversar com a 

galinha: 

– Galinha, nós estamos com um problema muito sério. 

– Mais problemas eu não aguento, já tenho que botar um monte de ovos e 

você me aparece com mais problemas? Não quero nem saber… 

– Mas tem uma ratoeira armada lá na casa, disse desesperadamente o rato! 

– Mas isso não é comigo, é contigo. 

O rato foi embora triste e desapontado, pois não conseguiu sensibilizar 



ninguém a ajudá-lo. 

À noite, todos dormiram e, de repente, splaft. 

A ratoeira desarmou. 

O barulho chamou a atenção de todos lá na chácara. Todos correram para ver 

o que aconteceu, inclusive o rato. 

Era uma cobra cascavel que havia sido pega na ratoeira. 

A mulher levantou-se e foi tirar a cascavel da ratoeira e num descuido, tomou 

uma picada. 

Foi levada imediatamente ao hospital por seus parentes, onde ficou internada 

por vinte dias, na volta, com a saúde muito debilitada, precisava de muitos cuidados 

e uma alimentação especial. 

Qual a melhor dieta para recuperar a saúde? 

Canja!  

Lá se foi a galinha. 

Depois de um mês, com a saúde restabelecida, resolveu oferecer um almoço 

para todos seus parentes que a tinham ajudado. 

E lá se foi o porco (assado no espeto). 

Para completar, o tratamento no hospital tinha ficado muito caro, não houve 

alternativa, tiveram que vender a vaca para um açougueiro. 

Disponível em: http://verken.com.br/wp/fabula-do-rato-e-companheirismo/. Acesso em 21/09/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos 
refletir! 

Somos capazes de 
gerarmos um ambiente 
de trabalho tranquilo com 
relações interpessoais 
apropriadas? 

Jogo de “empurra-
empurra”, ninguém 
assume nada. 

O problema de 
um é o 
problema de 
todos. 

Cuidado: a ratoeira pode não 
te pegar diretamente, mas 
você pode sentir as 
consequências. 

 

Podemos fazer 
ligações com 
nosso local de 
trabalho? Quais? 

Como ficam 
as relações 
de trabalho? 

O que podemos 
observar nas atitudes 
dos animais? 

Os desafios devem 
ser superados pela 
coletividade. 

 

 

Compreensão, 
entendimento, espírito de 
equipe. Relacionamentos 
fortalecidos 

http://verken.com.br/wp/fabula-do-rato-e-companheirismo/


 

 

 

 

 

 

A fábula aborda o que sempre acontece em muitas escolas, quando não há 

união entre os funcionários, com professores ou mesmo com a equipe diretiva, todos 

pensando que o problema não é da usa área e não tentam resolvê-lo, nem mesmo 

ajudar. Assim, começa um jogo de “empurra-empurra”, em que ninguém assume 

nada e os relacionamentos começam a se estremecer e os efeitos disso chegam 

aos alunos e à comunidade, abalando toda a instituição. 

Quando trabalhamos em equipe, o problema de um é problema de todos. 

Temos que lembrar que fazemos parte de uma rede de relações interpessoais. 

A falta de coletividade, de pensamento de equipe e soberba são problemas 

que afetam muitos relacionamentos. Para que as relações, tanto de trabalho como 

fora dele, devemos também dar atenção ao problema do outro, dedicando o mínimo 

de atenção, ajudando-o a resolver o problema. 

Nós podemos realizar coisas inimagináveis, porém será que somos capazes 

de alcançar uma clareza, uma sabedoria e fazer de nosso ambiente de trabalho um 

lugar tranquilo, com uma relação interpessoal apropriada? 

Enfim, nós os seres humanos, podemos alcançar muito mais, no entanto será 

que atingiremos um entendimento, uma compreensão, uma relação interpessoal no 

ambiente de trabalho mais harmônica, mais eficaz? 

Devemos estar atentos aos acontecimentos no nosso trabalho e, quando 

necessário, assumirmos uma postura de liderança. Se todos estiverem 

comprometidos e caminhando na mesma direção a diferença será feita, e escola 

passará a ser vista com outro olhar e os relacionamentos ficam fortalecidos. É claro 

que, dentro do ambiente de trabalho, temos colegas com motivações individuais e 

diferentes, contudo os desafios devem ser superados pela coletividade. 

Vamos nos colocar na situação: tente imaginar em qual animal você se 

encaixaria. Seria o Rato? A Galinha? O Porco? Ou a Vaca? 

Depois de feita a discussão do “caso da ratoeira” será, aplicada uma vivência 

em grupo, visando ao relacionamento interpessoal no trabalho “Dinâmica dos 

Atenção orientador!!! 

Subsídios para discussão da fábula. 

Cuidado: a ratoeira pode não te pegar diretamente, mas você pode sentir as 

consequências. 

 



Tapetes”. 

 

Dinâmica dos tapetes 

 

1. Forrar o chão com três tapetes grandes do mesmo tamanho ou desenhar três 

quadros no chão, com espaço entre eles. 

2. Colocar no canto dos tapetes externos ou quadros dois tapetes menores, que 

servirão posteriormente como pontes. 

3. Dividir a turma em três grupos: 

- o quadro (1) será ocupado pelo grupo dos surdos; 

- o grupo do meio (2) será de cadeirantes, entregar para os membros barbante 

para amarrarem os tornozelos; 

- o grupo de cegos deve ocupar o quadro (3), entregar para os membros faixas 

para vendarem os olhos. 

 

PARTE I: 

(1 surdos)       (cadeirantes 2)     (cegos 3) 

 

 

 

 

 

 

4. Repassar em separado para o grupo de cadeirantes, que deverão conduzir à 

dinâmica e, por meio de gestos, orientarão os surdos a realizarem a transição dos 

grupos da seguinte forma: 

“Houve uma enchente e os grupos ficaram isolados em locais separados, 

todos estão cercados de água e quem colocar o pé fora do quadro, será 

afogado. Portanto, todos precisam ter cuidado e se manter dentro do quadro.” 

- Os cegos estão na parte mais baixa e o único jeito de salvá-los é colocá-los numa 

parte mais alta, que é o local onde estão os cadeirantes. Para tanto, os surdos terão 

que deslocar primeiro os cadeirantes para o quadro (1), estendendo o tapetinho para 

fazer de conta que é uma ponte e ocupar o quadro (2). Na sequência, convencer os 

cegos a saírem do quadro (3), também cruzando sobre o tapetinho para ocuparem o 



quadro (2). Alguns membros surdos devem permanecer no quadro (3) e outros 

precisam ajudar os cegos e os cadeirantes a trocarem de lugar. 

- Quando enfim, os cadeirantes estiverem no quadro (1), os cegos no quadro (2) e 

os surdos no (3), todos terão a possibilidade de serem salvos. 

 

PARTE II: 

(1 cadeirantes)   (cegos 2)          (surdos3) 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://docplayer.com.br/248910-A-aplicacao-de-exercicios-de-dinamica-de-grupo-

pode-ser-eficaz-no-ensino-universitario.html. Acesso em 05/09/2016. (adaptado) 
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CASO DA ratoeira. Disponível em: http://verken.com.br/wp/fabula-do-rato-e-

 
Atenção!!! 
 

      Observar as dificuldades quanto à comunicação; 
 pessoas que pegam metade da informação e saem executando; 
 líderes; 
 pessoas que só recebem ordens; 
 estressados com informações inadequadas; 
 pessoas que se julgam melhores que outras para fazer a atividade. 

 
 após a vivência, realizar uma discussão em que as pessoas procuram 

comparar o que aconteceu no jogo e o que acontece em seu dia a dia, com 
relação aos desafios em equipe. 

 em seguida, o orientador solicita aos participantes que concluam, 
informando qual é o seu maior ponto forte e o maior ponto fraco; 

 como esses pontos podem ajudar no trabalho do dia-a-dia. 
 

 Todos temos limitações, muitas vezes, achamos que somente os outros 
possuem dificuldades em se relacionar. 

http://docplayer.com.br/248910-A-aplicacao-de-exercicios-de-dinamica-de-grupo-pode-ser-eficaz-no-ensino-universitario.html.%20Acesso%20em%2005/09/2016
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companheirismo/. Acesso em 21/09/2016. 
 

DINÂMICA DOS tapetes. Disponível em: http://docplayer.com.br/248910-A-
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3.7.1 Tema 

 

Relações no cotidiano de trabalho. 

 

3.7.2 Objetivo 

 

Aprofundar da legislação e relações no cotidiano de trabalho. 

 

3.7.3 Encaminhamentos metodológicos 

 

Leitura do texto: Eu e os outros, de MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento 

Interpessoal: treinamento em grupo, páginas 32 – 33. 

 

EU E OS OUTROS 

 

“Como trabalhar bem com outros? Como entender os outros e fazer-se 

entender? Por que os outros não conseguem ver o que eu vejo, como eu vejo, por 

que não percebem a clareza de minhas intenções e ações? Por que os outros 

interpretam erroneamente meus atos e palavras e complicam tudo? Por que não 

podemos ser objetivos no trabalho e deixar problemas pessoais de fora? Vamos ser 

práticos, e deixar as emoções e sentimentos de lado...” 

Quem já não pensou assim, alguma vez, em algum momento ou situação? 

 

3.7 SÉTIMO ENCONTRO  

 

http://verken.com.br/wp/fabula-do-rato-e-companheirismo/
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Desde sempre, a convivência humana é difícil e desafiante. Escritores e 

poetas, através dos tempos, têm abordado a problemática do relacionamento 

humano. Sartre, em sua admirável peça teatral Huis Clos, faz a famosa afirmação “O 

inferno são os outros...”. 

Estaremos realmente condenados a sofrer com os outros? Ou podemos ter 

esperanças de alcançar uma convivência razoavelmente satisfatória e produtiva’? 

Pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto 

é, reagem às outras pessoas, com as quais entram em contato: comunicam-se, 

simpatizam e sentem atrações, antipatizam e sentem aversões, aproximam-se, 

afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram, desenvolvem afetos. 

Essas interferências ou reações, voluntárias ou involuntárias, intencionais ou 

inintencionais, constituem o processo de interação humana, em que cada pessoa na 

presença de outra não fica indiferente a essa situação de presença estimuladora. O 

processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre os 

seres humanos, sob forma de comportamentos manifestos e não-manifestos, verbais 

e não-verbais, pensamentos, sentimentos, reações mentais e/ou físico-corporais. 

Assim, um olhar, um sorriso, um gesto, uma postura corporal, um 

deslocamento físico de aproximação ou afastamento constituem formas não-verbais 

de interação entre pessoas. Mesmo quando alguém vira as costas ou fica em 

silêncio, isto também é interação e tem um significado, pois comunica algo aos 

outros. O fato de ‘sentir’ a presença dos outros já é interação. 

A forma de interação humana mais frequente e usual, contudo, é 

representada pelo processo amplo de comunicação, seja verbal ou não-verbal. 

 

Em seguida, apresentação do vídeo “what makes a good life” de Robert 

Waldinger; 

Disponível em: 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_stu

dy_on_happiness?language=pt-br. Acesso em: 01/09/2016. 

 

Debate oral sobre o texto e o vídeo; 

Após os estudos da Legislação, no quinto encontro, retomaremos as fichas de 

autoanálise relacionadas ao vídeo “funcionário gato e funcionário cão” feitas no 

terceiro encontro e também os estudos de casos do quarto encontro, para novo 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=pt-br
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estudo, análise e parecer das equipes, porém nessa etapa, à luz da Lei no. 6174/70, 

Leis Complementares no. 123/2008 e no 156/2013. 

Para finalizarmos o encontro, assistiremos ao vídeo da “fábula do porco-

espinho”, com discussão oral sobre o vídeo e convivência. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r9nN60aH9TU. Acesso em: 25/09/2016. 
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3.8.1 Tema  

 

Síntese dos encontros anteriores. 

 

3.8.2 Objetivo 

 

Construir coletivamente material para divulgação das atribuições (panfleto com 

deveres, direitos, importância do Agente Educacional I nas instituições de ensino). 

 

3.8.3 Encaminhamentos Metodológicos 

 

 

3.8 OITAVO ENCONTRO  
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Sistematizar, em forma de material impresso, os estudos e discussões dos 

encontros, registrando o que for considerado mais importante pelos próprios 

participantes, tais como: direitos, deveres, a importância do trabalho por eles 

prestado, como atuam no trabalho, etc. 

Formar pequenos grupos e, considerando o que foi abordado e levantado pelos 

participantes durante os encontros, elencar os principais pontos para formatação de 

“panfleto” para distribuição na instituição de ensino onde atuam, ou em outras que 

julgarem convenientes. 

 Mostrar que essas funções são importantes para o todo da escola; 

 As atitudes devem ser baseadas na ética, no respeito; 

 Colaboração e cooperação, disponibilidade, cortesia e gentileza, firmeza e 

responsabilidade. Os agentes devem ser capazes de estimular um ambiente 

favorável à educação escolar, seja no atendimento de sua função específica, 

seja nas relações de que participam no ambiente escolar. 
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