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APRESENTAÇÃO 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Iniciarei este portfólio dizendo como me informei do Curso de Gestão e 

Coordenação Escolar. Foi através de um amigo que recebeu um folder do curso, 

entregue na janela do ônibus. Ele se inscreveu e me comunicou que ia fazer um 

curso de pós – graduação, curso este muito interessante, pois há tempos estávamos 

procurando um curso que pudesse ser flexível ao nosso dia – a – dia. 

Tenho expectativa que o mesmo possa me proporcionar possibilidades e 

limites de experiências de gestão  democrática e de participação desenvolvidas no 

sistema de ensino, bem como formar uma compreensão maior da legislação do 

ensino, dos processos da escola e dos profissionais da educação, para uma melhor 

operacionalização dos mesmos e consequentemente , uma melhor qualidade de 

ensino. 

O portfólio apresentado aqui, com o título: ”Os Caminhos da Gestão Escolar” 

tem como objetivo reconhecer e compreender, através de fundamentos 

bibliográficos e experiências vividas, os conhecimentos que um gestor escolar 

vivencia ao atuar no estabelecimento de ensino. 

Os capítulos foram elaborados com base em algumas disciplinas do curso, 

assim divididos em três capítulos, descritos no diagrama abaixo: 

 

 

                                               1.1  - Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais; 

                                                        

                                                  1.2   - Metodologia da Pesquisa em Educação;              

                                                       

    1º Capítulo                         1.3  - Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática  

                                                        Pedagógicas;     

                                                         



 

 

                                            

                                                                                                                       

                                                                                                                        

 

    

                                           2.1  - Políticas Educacionais e Gestão Democrática;           

                                                         

          2º Capítulo               2.2  - Gestão de Recursos Patrimoniais na Escola;     

                                                          

                                 2.3 - Gestão de Recursos Financeiros na Escola;          

 

 

 

 

   

                                           3.1  - Coordenação e Supervisão Escolar;  

           3º Capítulo                        

                                             

                                 3.2 - Planejamento Educacional.           

 

 

 

Serão feitas considerações e reflexões sobre os assuntos estudados que 

considero de grande valia para este estudo, onde serão inseridos para justificar as 

abordagens: fotos, textos, slides, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                      

1º Capítulo - CAMINHOS DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA UM 

GESTOR ESCOLAR.   

 

1.1- PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 

 
Foi na primeira disciplina do curso, ministrada pelo professor e mestre Cleison 

Luis Rabelo, onde aprendi o conceito de pluralidade cultural e sua relevância na 

educação, bem como a educação em valores, a cultura brasileira como problemas 

político, enfim as diversidades culturais no ambiente escolar. A educação em valores 

requer uma metodologia complexa que leva em conta desde os estímulos 

valorativos que se oferecem ao estudante até a reflexão sobre o ser humano e o seu 

destino. Nesta disciplina foram abordados aspectos relativos ao processo de 

formação da sociedade contemporânea, o papel da cultura, da diversidade cultural e 

do multiculturalismo, assim como a relação das políticas de inclusão e de exclusão à 

luz da formação da política educacional. Também houve uma reflexão sobre o 

convívio dos diferentes grupos sociais: ( raça e gênero ) na escola. 

Vou aqui destacar um dos conteúdos que me chamou mais atenção: 

educação em valores, onde realizei  trabalhos interessantes, produtivos e 

inovadores. Um deles foi a produção de um paper, pois para mim era uma novidade, 

um texto em forma retangular, como se fosse um papel. Gostei muito da disciplina. 

Destaco também as apresentações de slides pelo professor que foram de 

grande valia para a compreensão dos assuntos abordados. 

Segue a reprodução do paper : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
                                                                                                                                 

  

COMO EDUCAR EM VALORES 

                                                         

                                                                                    Rita Mildes de Souza٭ 

 

A ligação dos valores com a educação é um tema clássico em pedagogia, já que os valores 

estão incluídos na problemática relacionada aos fins da ação educativa. Pelo lugar que ocupam 

na realização da pessoa e no desenvolvimento da personalidade humana, os valores devem ser 

considerados de maneira central e sistemática na ação educativa. A educação em valores 

requer uma metodologia complexa, que leva em conta desde os estímulos valorativos que se 

oferecem ao estudante até a reflexão sobre o ser humano e o seu destino. A antropologia 

cultural diz, em estudos realizados, que muitos dos comportamentos das pessoas têm origem no 

subconsciente que o indivíduo forma ao longo da vida, cujos componentes são o valor e a 

atitude, e sua origem, em grande parte, é determinada pela cultura, ou seja, o indivíduo tem 

dentro de casa uma cultura voltada para a mediocridade, com certeza ele vai ter atividades e 

valores vulgares, medíocres. E nesse meio ambiente cultural vulgar, influi de maneira inflexiva  

sobre as crianças, os adolescentes e os jovens para que assimilem o modo burguês de ser e 

sua correspondente estima pelos “valores de posse”, como: dinheiro, consumo, status, conforto, 

bem-estar, tranqüilidade, segurança... Muitas famílias e os meios de comunicação de massa 

estão empenhados para formar adultos para o sucesso. Mas essa educação de valores só vai 

mudar quando tiverem como principal objetivo a superação de limites e terem condições de 

decifrar o passado e de criar o futuro pensando em um projeto histórico para suas vidas. É 

preciso zelar para que o aprendizado significativo não seja uma introjeção da ideologia 

dominante. Considero que o discernimento dos valores é um processo individual e que só 

quando a pessoa vivencia um valor  é que este de fato existe para ela, a atenção ao processo de 

valorização será fundamental dentro de um enfoque abrangente da educação em valores. 

 

 

 

 

 Professora de Matemática do Ensino  Fundamental e Médio da Rede Estadual do Ceará, Graduada em ٭

Matemática ( UVA∕ Sede Sobral ) e Cursando Pós-graduação em Gestão e Coordenação Escolar ( FTDR).   



 

 

 

1.3 – Teorias e Tendências Pedagógicas. 
 
          A disciplina foi muito produtiva, pois forneceu noções básicas sobre o 
processo ensino-aprendizagem mediante ao estudo das tendências pedagógicas. 
Foram apresentadas reflexões sobre a importância da educação como fator de 
transformação pessoal e social. Para fomenta essas reflexões a professora Andrea 
Barreto nos apresentou uma atividade integrada através de um interessante filme 
ESCRITORES DA LIBERDADE. O filme me mostrou que através da educação pode-
se transformar o ser humano no seu âmbito pessoal e social. Para enfatizar, as 
reflexões, a professora pediu que fizéssemos uma atividade relacionada ao filme, 
onde relatei sobre a tendência pedagógica mostrada no filme. O mesmo visava a 
tendência libertária que mostra  a transformação do indivíduo, mudanças de 
atitudes, de consciência, de política e social. Realizei também uma atividade 
individual dissertando sobre minhas experiências pessoais de escolaridade, 
verificando a pedagogia caracterizada ou direcionada em minha vida escolar. Segue 
a dissertação:  
 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 
        A minha vida escolar foi caracterizada pela tendência da pedagogia tradicional, 
em que consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu 
papel na sociedade. 
             Lembro – me que tive uma professora, no ensino fundamental que sua única 
preocupação era transmitir os conteúdos que selecionava reforçando através de 
exercícios, como questionários, cópias, para que os alunos pudessem assimilá – los. 
Não tinha a menor preocupação de saber se a turma estava entendendo o conteúdo. 
Suas aulas eram enfadonhas e sem criatividade. Lembro ainda que sua relação com 
a turma  era muito  restrita e autoritária, exigindo uma atitude receptiva. 
            A aprendizagem desta tendência é receptiva e mecânica, sem considerar as 
características próprias de cada idade dos alunos. Foi através desta tendência 
pedagógica que conclui meus estudos do ensino fundamental e médio. Uma 
experiência na qual se aprende com demonstrações verbais da matéria por meios 
de modelos.   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2º. Capítulo – CAMINHOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DE  
                       RECURSOS DA ESCOLA                     
 
 
 

 2.1 – POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 
 
        A disciplina, Políticas Educacionais e Gestão Democrática é de uma importância para o 
curso, por tratar  da política e da gestão dentro de uma instituição educacional. Esta 
disciplina foi ministrada pela professora Alexandra Souza Costa Lima. Onde foram 
fornecidas noções básicas sobre o desenvolvimento das políticas públicas nacionais no 
setor educacional. Gostei bastante da metodologia da professora, pois ela teve como base o 
método teórico-vivencial, o conteúdo foi exposto de forma dialógica e participativa, colhendo 
sempre relatos de experiências e estudos domiciliares. Como atividade avaliativa fizemos 
estudos aprofundados sobre diversos textos. A seguir alguns trabalhos: 
               
1º - TEXTO: PRINCIPAIS ASPECTOS CITADOS PELA AUTORA  
                      O QUE É POLÍTICA EDUCACIONAL 
             A política educacional é um processo que só existe quando a educação assume 
uma forma organizada, seqüencial, ditada e definida de acordo com as finalidades e os 
interesses que se tem relação aos aprendizes envolvidos nesse processo. A distinção entre 
política educacional e educação é essa. A educação, diferentemente da política educacional, 
pode existir livre e entre todos, como uma das maneiras que as pessoas encontram para 
tornar comum – comunicar – o saber, extremando naturalmente as suas crenças. A política 
educacional, por sua vez, pressupõe organização, seletividade e criteriosidade sobre o que 
será ou não transmitido. A política educacional é um dos instrumentos para se projetar a 
formação dos tipos de pessoas de que uma sociedade necessita. A política educacional não 
retira  a força criada da educação, apenas a canaliza para fins específicos, embora possa 
também fragilizar o processo pedagógico, impossibilitando uma ação criadora e reflexiva. 
            Muitos daqueles que elaboram a política educacional imaginam que  servem ao 
saber e a todos os envolvidos nesse processo – educadores e aprendizes. Pensar em 
política educacional é também pensar nos seres humanos de hoje e do futuro, enfocando 
principalmente os aspectos social, cívico e individual. Com a evolução  da sociedade, a 
educação, que antes se processava sem seriação escolar, sem classes de alunos e sem 
professores especialistas foi se constituindo aos poucos em um processo que envolve 
escolas, salas, docentes e métodos pedagógicos. Um processo que exige objetivos e uma 
boa direção para atingi-los.  É nesse momento que surge a política educacional. Nas 
sociedades tribais também fazem política educacional, embora para que ela se concretize 
nessas sociedades não seja necessário um sistema escolar hierárquico. A diferença da 
elaboração da política educacional, nas sociedades modernas, sempre exige conhecimentos 
de psicologia, sociologia e economia, e deve basear em dados estatísticos e considerações 
sobre o momento atual. Já nas sociedades tribais, transmitem conhecimento com um 
determinado fim e por meio de uma metodologia muito específica, geralmente baseada na 
tradição que assegura a educação como processo.  
             Por isso é que a política educacional, apesar de não estar em todos os lugares onde 
está a educação ( enquanto processo de socialização ), também não está apenas no 
sistema escolar padronizado, pois extrapola os seus limites. 
 



 

 

             Acrescentando um pouco mais sobre os relatos colocados pela autora, temos: 
             Como já se sabe, não há uma forma única nem um único modelo de educação. 
Tampouco a escola é o único lugar onde acontece a educação. O ensino escolar não é a 
única prática educacional, nem o professor escolar é o único tipo de educador. Em função 
disso, ao se pensar a política educacional, surgem, de imediato, duas questões que 
aparentemente se contradizem: 
       ► A política educacional diz respeito à educação escolaridade? Ela se restringe aos 
muros e as paredes escolares? 
       ► Mas, se a política educacional diz respeito à educação e a educação está em 
educação? 
            A última questão deve ser respondida negativamente: não se pode pensar dessa 
forma. Se, se acreditar que onde há educação há política educacional, corre-se o risco de 
jamais detectar os sinais dessa política, jamais localizá-la nem decifrá-la. Quanto à primeira 
questão, sabe-se que a educação existe em todos os grupos sociais. Onde existem formas, 
maneiras de aprendizado e o que aprende, conhecimento a ser transmitido de pessoa a 
pessoa, existe educação.  
            Uma política educacional voltada para a gestão democrática nas escolas acaba não 
sendo definida por um único agente, do governo ou do Estado, embora ela seja também 
uma política educacional ampla porque comporta diretrizes gerais ( era essa a tese de Marx 
). O positivo nessa política é a abrangência, com a qual ela pode operar paralelamente ao 
espaço e a flexibilidade, que permite que as localidades operem com suas especificidades. 
É uma política educacional de âmbito geral, mas que também é traçada em cada município, 
via elaboração de um plano com a participação da população e dos(as) educadores(as). 
Fixando as diretrizes, prioridades e responsabilidade específicas de cada escola. Isso não 
ocorre ainda nos Estados Unidos, apesar de sua política educacional bastante democrática. 
Pelo fato de a escola elementar permanecer em todos os aspectos no nível do condado ou 
da cidade, não há muita integração com outras escolas, decorrendo daí que todo o processo 
de ensino fica bastante setorizado. Por isso surgiu nesse país um movimento chamado 
National Education, que admite a escola elementar administrada pelo condado ou pela 
cidade, mas defende a luta pela instituição de padrões pedagógicos unificados nos níveis 
estadual e nacional.  
            Todavia, não é decisivo para uma política educacional democratizante o fato de a 
responsabilidade nominal pela escolaridade obrigatória ser do município, do governo 
estadual ou do governo federal. Aqui no Brasil, a política educacional municipalizante é 
definida por muitos setores sociais e até mesmo por segmentos representantes do Estado. 
Mas, em muitos casos, as intenções dessa defesa mais ocultam a pouca vontade do Estado 
de assegurar recursos públicos para o ensino elementar do que propriamente traduzem 
interesses verdadeiros relativos à melhoria da qualidade de ensino por meio da participação. 
            Quero aqui, transmitir através de um poema de Bertold Brecht, a importância da 
política em nossas vidas em vários aspectos principalmente na educação. 
 
                 O Analfabeto Político. 
                         O pior analfabeto é o analfabeto político,  
                         Ele não vê, não ouve, 
                         Nem participa dos acontecimentos políticos. 
                         Não sabe que o preço do pão, da farinha, 
                         Do peixe, do aluguel, do sapato e do remédio. 
                         Dependem de decisões políticas. 
                         O analfabeto político é tão burro. 
                         Que se orgulha e estufa o peito 



 

 

                         Dizendo que odeia política. 
                         Não sabe o tolo. 
                         Que é da ignorância 
                         Que nasce a prostituta, 
                        O menor abandonado, 
                        O assaltante, e o pior de todos os vigaristas 
                        Que é o político corrupto 
                        Lacaio das empresas nacionais multinacionais. 
                                                                                                        Bertold Brecht. 
 
              O segundo texto abordado na disciplina e que achei interessante relatá-lo no 
presente portfólio, tem como tema Gestão Participativa da Educação. Neste texto descrevo 
alguns relatos, conceitos, objetivos e citações sobre o tema citado. A seguir uma resenha 
sobre A Gestão Escolar e sua Dimensão Democrática e Participativa: 
 
                                                      RESENHA 
              Este novo conceito que atribui à direção escolar, gestão escolar democrática e 
participativa, é uma idéia que vem se instalando nas escolas públicas, evitando os 
descontentamentos e os desgastes entre as relações que acontecem dentro e fora da 
escola, ou seja, com docentes e com a comunidade. 
              Dirigir uma instituição escolar, de forma coletiva e participativa, é necessário ter 
pessoas capazes de analisar situações e decidir sobre os encaminhamentos, partindo da 
observação dos aspectos internos, objetivos, organização, relações humanas, estrutura, 
dinâmicas de trabalho, avaliações, etc. Pois são processos responsáveis pela definição dos 
rumos em que a escola irá seguir, de maneira saudável e organizada, vinculando à harmonia 
no ambiente de trabalho. Através das boas ações e participações que originam o trabalho 
em equipe, mediando a colaboração recíproca de todos que almejam por uma qualidade 
incontestável no ensino escolarizado, promovendo no educando o sentido mais amplo de 
cidadania permitindo-lhe ser criativo no seu dia-a-dia. Compromissado com o seu 
desempenho nas habilidades que permitirão um acesso maior às oportunidades que fora do 
âmbito da escola que lhe aparecem distantes e inacessíveis por causa das barreiras criadas 
pela desigualdade social. 
            Todos desejam a escola ideal, aquela que exista para reduzir a grande distância 
entre a cultura e as camadas mais pobres. Deseja-se uma escola que possibilite o contato 
dos alunos com a cultura, provida pela ciência, pela técnica, pela linguagem, pela estética e 
pela ética. Uma escola de qualidade é aquela que inclui e não a que exclui economicamente, 
politicamente, culturalmente e pedagogicamente. 
 
 

A DIMENSÃO PARTICIPATIVA DA GESTÃO – 2º texto 
        O trabalho escolar é uma ação de caráter coletivo, realizado a partir da participação 
conjunta e integrada dos membros de todos os segmentos da comunidade escolar. Portanto, 
afirmar que sua gestão pressupõe a atuação participativa representa um pleonasmo de 
reforço a essa importante dimensão da gestão escolar. Assim, o desenvolvimento de todos 
que fazem parte, direta ou indiretamente, do processo educacional, no estabelecimento de 
objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, na proposição, implementação, 
monitoramento e avaliação de planos de ação, visando os melhores resultados do processo 
educacional, é imprescindível para o sucesso da gestão escolar participativa. 
       Esta modalidade de gestão se assenta no entendimento de que o alcance dos objetivos 
educacionais, em seu sentido amplo, dependa  da canalização e emprego adequado da 



 

 

energia dinâmica das relações interpessoais que ocorrem no contexto da organização 
escolar, em torno dos objetivos educacionais,entendidos e assumidos por seus membros, 
com empenho coletivo em torno da sua realização. 

       A participação dá às pessoas a oportunidade de controlar o próprio trabalho, sentirem-
se autoras e responsáveis pelos seus resultados, construindo, portanto, sua autonomia. 
Ao mesmo tempo, sentem-se parte orgânica da realidade e não apenas um simples 
instrumento para realizar objetivos institucionais. Mediante a prática participativa, é 
possível superar o exercício do poder individual e de referência e promover a construção 
do poder da competência, centrado na unidade social escolar como um todo. Anseia-se, 
portanto, nesses novos tempos, uma escola mais participativa gerando melhores 
caminhos que asseguram uma gestão democrática como afirma ( RABELO 2009: 12 ):  

                  A             participação é o melhor caminho para se assegurar a            
gestão democrática e possibilitar a todos os envolvidos  nesse 
processo de reconstrução a contribuição na tomada de   deci  - 
sões que irá determinar que tipo de sociedade, educação e pes 
soa humana se deseja para compor as gerações futuras e  não 
se pode negar que, apesar dos problemas, não existe outro  lu- 
gar que aconteça a formação do indivíduo, que não seja a    es- 

                                                                                 cola.  

      Não se concebe mais, nas escolas atuais, uma escola que não seja democrática e 
participativa. Através da participação no seu sentido mais amplo, que iremos caracterizá-
la como uma força de atuação consciente, isto é, não mais a ação sobre alguma coisa, 
mas a ação junto, pela qual os membros de uma organização social reconhecem e 
assumem o poder de exercer influência na dinâmica de trabalho executada nessa 
organização social: de sua cultura e de seus resultados. 

                                                                                                     
 
       

  

2.3 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA ESCOLA 
 
       Esta disciplina nos forneceu um rico conhecimento das normas e diretrizes, presentes 
na legislação que fundamenta a execução e prestação de contas dos recursos financeiros 
de dinheiro direto na escola. Também ficamos conhecendo as diversas ferramentas e 
instrumentos necessários à execução e prestação de contas dos programas de dinheiro 
direto na escola do Governo Federal. Segue um texto sobre o Programa – Dinheiro Direto 
na Escola.  

1. Apresentação 

      Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola ( PDDE ) tem por finalidade 
prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação 
básica das redes estaduais, municipais e do Governo Federal e às escolas privadas de 
educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho 
Nacional de Assistência Social ( CNAS ) como beneficentes de assistência social,ou outras 
similares de atendimento direto e gratuito ao público. 
        O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e 
pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 
administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação 
básica. A seguir slides sobre as leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 
 
 



 

 

  

Especialização em gestão e coordenação escolar

Gestão de Recursos Financeiros  na Escola

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

Título VII – Dos Recursos Financeiros

Art. 70º. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do
ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos
básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo
asque se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissionais da educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentosnecessáriosao ensino;

III - uso e manutenção de bense serviçosvinculadosao ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando 
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do 
ensino;

 
 
   
 
          Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio ou 
instrumento congênere, de acordo co o número de alunos extraído do Censo Escolar do ano 
anterior ao do repasse.           

  



 

 

Especialização em gestão e coordenação escolar

Gestão de Recursos Financeiros  na Escola

Resolução nº 04 de 17 de março de 2009

 Art. 1º Estabelecer os processos de adesão e habilitação e as
formas de execução e prestação de contas referentes ao
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cujos recursos
financeirosse destinama beneficiar asescolas:

I – públicas das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, que
possuam alunos matriculados na educação básica, de acordo com

dadosextraídosdo censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação
(MEC), no ano anterior ao do atendimento; e

II – privadas de educação básica, na modalidade especial,

recenseadas pelo MEC no ano anterior ao do atendimento, mantidaspor
entidadesdefinidas na forma do inciso III do parágrafo único, do art. 3º.

 
    Slides sobre a Resolução nº 04 de 17 de março de 2009, que estabelece o PDDE, onde o repasse para as 
escolas são extraídos de acordo com o Censo Escolar, realizado pelo MEC. 
 

      Até 2008, o programa contempla apenas as escolas públicas de ensino fundamental. Em 
2009, com a edição da Medida Provisória nº 445, de 28 de janeiro ( transformada 
posteriormente na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 ), foi ampliada para toda a 
educação básica, passando a abranger as escolas de ensino médio e da educação infantil. 
Como mostra o seguinte slide: 
          
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Especialização em gestão e coordenação escolar

Gestão de Recursos Financeiros  na Escola

Resolução nº 04 de 17 de março de 2009

Art. 2º A transferência de recursos financeiros no âmbito do PDDE

será realizada de forma automática, semnecessidade de convênio,

ajuste, acordo,contrato ou instrumento congênere, nos termos

facultados pela Medida Provisória nº 455, de 28 de janeiro de

2009.

Destina-se à cobertura de despesas de custeio,manutenção e

pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para

a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino

beneficiários, devendo ser empregados:

 
 
     Em 2008, o PDDE investiu R$ 692,7 milhões, beneficiando 26,9 milhões de 
alunos, matriculados em 117,4 mil escolas.Com o atendimento de toda a educação 
básica,o investimento em 2009 deu um salto expressivo. O FNDE transferiu R$ 1,1 
bilhão em benefício de 134,1 mil escolas com 43,9 milhões de alunos. O orçamento 
previsto para 2010 é de R$ 1,4 bilhão.  
 

2. Funcionamento 
     O recurso é repassado uma vez por ano e seu valor é calculado com base no 
número de alunos matriculados na escola segundo o Censo Escolar do ano anterior. 
O dinheiro destina-se à aquisição de material permanente, manutenção, 
conservação e pequenos reparos da unidade escolar, aquisição de material de 
consumo necessário ao funcionamento da escola; avaliação de aprendizagem; 
implementação de projeto pedagógico; e desenvolvimento de atividades 
educacionais. Todas as escolas públicas rurais de educação básica recebem 
também uma parcela suplementar, de 50% do valor do repasse. As escolas urbanas 
de ensino fundamental que cumpriram as metas intermediárias do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) estipuladas para 2009 também 
recebem essa parcela suplementar. O valor destinado ás escolas privadas de 
educação especial deve ser usado da mesma maneira que as escolas públicas. 
Para conhecer as equações de caçulo dos valores repassados a essas escolas, 
acesse a Resolução nº 3/2010 do FNDE.  
    A seguir alguns slides, exposto na referida disciplina, ministrada pelo professor 
João Inácio campelo, no qual achei interessante apresentar aqui: 
 

 



 

 

 

Especialização em gestão e coordenação escolar

Gestão de Recursos Financeiros  na Escola

Resolução nº 04 de 17 de março de 2009

Art.11 O montante a ser liberado, anualmente, em favor de cada

escola a que se refere o artigo anterior, deverá ser executado de

forma a garantir o seu funcionamento nos finais de semana, até

junho do ano subseqüente ao do mês da efetivação do repasse, e

terá como parâmetros:

I – o número de alunos matriculados no ensino fundamental regular

e médio, obtido do censo escolar do ano anterior ao do

atendimento.

 
 

 
    

Especialização em gestão e coordenação escolar

Gestão de Recursos Financeiros  na Escola

Resolução nº 04 de 17 de março de 2009

§ 1º Do montante liberado em favor de cada escola referida no
caputdeste artigo, deverão ser destinados:

I – R$ 1.500,00 (ummil e quinhentosreais) para a aquisição de

material permanente;

II – até R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para o fim de
ressarcimento das despesas mensais com transporte e alimentação
do responsável pela organização das atividades educativas e
recreativasrealizadasnosfinaisde semana;

 
 

 
 

 
 



 

 

Especialização em gestão e coordenação escolar

Gestão de Recursos Financeiros  na Escola

Resolução nº 04 de 17 de março de 2009

III – até R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para o fim de

ressarcimento das despesas mensais com transporte e alimentação

do responsável pela coordenação das atividades educativas e

recreativasrealizadasnosfinaisde semana; e

IV – excluídos os recursos referidos nos incisos I ao III, 40%

(quarenta por cento) para a aquisição de material de consumo e

60% (sessenta por cento) para o ressarcimento de despesas

mensais com transporte e alimentação dos responsáveis pelos

serviços necessários à realização das oficinas voltadas às

atividadeseducativase recreativasnos finaisde semana.

 

3º. Capítulo – Caminhos das Competências do Gestor          
                        Escolar 

 
 
3.1 – Coordenação e Supervisão Escolar 
 
        A disciplina Coordenação e Supervisão Escolar apresenta-se como disciplina 
chave para nós alunos do curso de Pós-Graduação de Gestão e Coordenação 
Escolar, pois a disciplina fomenta bastante o assunto de maneira clara e detalhada. 
Foi ministrada pela professora e mestra Maria do Socorro de Sousa. Ela foi bem 
objetiva e com uma clareza excepcional dos textos e nas abordagens de cada 
conteúdo. A sala foi dividida em equipes, a pedido da professora, para cada grupo 
ficou destinado um assunto a ser pesquisado, estudado e depois apresentado por 
slides ou a critério da equipe. Cada equipe ficou com um tema. A disciplina 
desenvolvida em reflexões sobre conceitos, concepções e práticas de coordenação 
e supervisão no cotidiano escolar para contribuir com ações articuladas e eficazes 
em uma gestão coletiva na escola. Também tivemos um amplo conhecimento para 
exercitar e refletir sobre a prática de coordenação e supervisão na educação básica 
e ensino superior. Vou comentar sobre o conteúdo, apresentando relatórios de 
algumas equipes apresentadas. 
1ª. Equipe: Funções do coordenador de curso – Como “construir” o 
coordenador ideal. ( Édson Franco: 2002 ) 
        Foi abordada pela equipe a avaliação processual do Exame Nacional de cursos 
conhecidos como o Provão, e a Avaliação das Condições de Ensino. As falhas 
desses exames ainda acontecessem, mas as instituições estão adotando 
instrumentos necessários, para oferecerem melhores resultados. 
       Quatro requisitos essenciais e funções do coordenador de curso: Para exercer 
as funções de coordenador de curso, o indicado deve possuir curso de mestrado 
e/ou doutorado, ou seja, que conte independentemente de sua função gerencial, 



 

 

com a titulação necessária, indicada pelo MEC é fundamental para que possa 
“comandar” docentes com similar titulação. As funções atribuídas ao cargo do 
coordenador de curso, apresentadas pela equipe foram. 
► Funções Acadêmicas: 

1. O coordenador deve ser o responsável pela elaboração e execução do 

Projeto Pedagógico do curso: O coordenador deverá ser o mentor do 

projeto do curso que gerencia e, concomitantemente, o responsável pela 

execução, chamada de Projeto pedagógico na linguagem mais corrente. 

2. O coordenador de curso é responsável pelo desenvolvimento atrativo 

das atividades escolares: A utilização da tecnologia educacional é 

indispensável em sala de aula. 

3. O coordenador deve ser responsável pela qualidade e pela regularidade 

das avaliações desenvolvidas em seu curso: Sabe-se que muitos são os 

docentes que têm preconceitos e/ou dificuldades para realizar as avaliações 

inerentes às disciplinas que ministram. Dificuldades há quando os professores 

não chegam a explicar, com clareza, o que desejam dos alunos nas 

avaliações. 

4. O coordenador deve cuidar do desenvolvimento das atividades 

complementares em seu curso: É evidente não ser o coordenador de curso 

o responsável direto pelo desenvolvimento das atividades complementares do 

curso junto ao alunado. Porém, precisa estimular o desenvolvimento delas; 

precisa conhecer a programação estabelecida e/ou planejá-la e favorecer os 

estudantes com atividades que realmente os entusiasmem ao aprendizado. 

5. O coordenador deve estimular a iniciação científica e de pesquisa entre 

professores e alunos: Algo do que mais reclamam os estudantes ao 

responderem anualmente o Questionário do Provão é que inexiste pesquisa 

nas instituições que freqüentam. 

6. O coordenador de curso deve ser responsável pela orientação e 

acompanhamento dos monitores: O exercício da monitoria é uma prática 

salutar nas instituições de ensino e sempre deve ser revestida da maior 

seriedade, a partir mesmo de concurso a que os candidatos devem se 

submeter. 

7. O coordenador de curso deve ser responsável pelo engajamento de 

professores e alunos em programas e projetos de extensão 

universitária: É a extensão que aproxima as instituições da sociedade, seja 

por meio de curso, de programas especiais, ou pela prestação de serviços.  

8. O coordenador de curso deve ser responsável pelos estágios 

supervisionados e não-supervisionados: A realização, o acompanhamento 

e o recrutamento de novas oportunidades de estágio têm de ser objeto de 

séria preocupação do Coordenador de Curso. 

 

 

 

 



 

 

     ► Funções Institucionais: 
1. O coordenador de curso deve ser responsável pelo sucesso dos alunos 

de seu curso no ENC: O ENC veio para ficar; o sucesso de um curso, vem 

conforme os resultados do Provão. É coerente que todos os professores e 

todos os alunos sejam responsáveis pelo sucesso do curso no Provão; Essa 

responsabilidade coletiva precisa encontrar no Coordenador de Curso a 

função catalisadora para o sucesso ENC. 

2. O coordenador de curso deve ser responsável pelo acompanhamento 

dos antigos alunos do curso: É fundamental que o Coordenador de Curso 

acompanhe os egressos no sentido de constatar o acerto do ministrado no 

curso, das competências e das habilidades alcançadas pelos alunos. 

3. O coordenador de curso deve ser responsável pelo reconhecimento de 

seu curso e pela renovação periódica desse processo por parte do MEC: 

A importância do Provão no sentido do reconhecimento social dos cursos. 

4. O coordenador de curso deve ser responsável pela empregabilidade dos 

alunos: É possível que o Coordenador de Curso negocie uma pesquisa pela 

qual os alunos possam receber salários ou recompensas ou consiga a 

inserção deles em programas remunerados de extensão universitária. 

5. O coordenador de curso deve ser responsável pela busca de fontes 

alternativas de recursos: A realização de atividades de planificação 

curricular. 

6.  O coordenador de curso deve ser responsável pelo sucesso de seus 

alunos nos Exames de Ordem, testes profissionais e assemelhados: 

Manter dados estatísticos a esse respeito é de fundamental importância para 

o trabalho do Coordenador de Curso. 

7. O coordenador de curso deve ser responsável pelo vínculo da 

regionalidade do seu curso: É impossível definir a regionalidade de um 

curso sem o conhecimento da própria região 

 

 ●   Considerações Finais 
      O coordenador de um curso, na visão que se vislumbra, há de ser um político e, 
como tal liderança na sua área profissional, resultando tal liderança no respeito da 
sociedade. 
  ●  Entrevista: Coordenador nível superior 
  ■  Atuar no plano pedagógico; 
  ■  Liderar exige paciência; 
  ■  Cooperar com os professores;  
  ■  Viabilizar. 
 
2ª. Equipe- “Como construir um coordenador ideal” (Édson Franco:2002) 
● Para o grupo a qualidade é uma coisa bem feita; 
● Ensinar para a vida toda. 
Para ser um coordenador de curso se exige do candidato ou do indicado possua 
mestrado e/ou doutorado, são questões exigidas pelo MEC e 44 horas semanais de 
trabalho. Ter competência gerencial do curso. 



 

 

      O grupo identificou cinco funções consideradas de natureza Política, a respeito 
das funções do coordenador de curso são elas: 
► Funções Políticas: 

1. O coordenador deve ser um líder reconhecido na área de conhecimento 

do curso: Líder em destaque: qualidade do curso que se faz. 

2. O coordenador de curso deve ser um “animador” de professores e 

alunos: Animador, estimulador e motivador, são atitudes no exercício de um 

coordenador de curso. 

3. O coordenador deve ser o representante de seu curso: Representar a 

instituição dentro e fora dela. 

4. O coordenador de curso deve ser o “fazedor” do marketing do curso: 

Respeitar as diferenças; Promotor permanente do desenvolvimento e do 

conhecimento do curso; Estimulador e cativador de talento e um descobridor 

de atividades, novidades. 

5. O coordenador deve ser o responsável pela vinculação do curso com os 

anseios e desejos do mercado: Deverá manter articulação com empresas e 

organização de toda natureza, públicas e particulares. 

 

► Funções Gerenciais: 
     São sete as funções que se podem chamar de funções gerenciais: 

1. O coordenador deve ser o responsável pela superação das instalações 

físicas, laboratórios e equipamentos do curso: Os alunos e os professores 

sentem prazer em contar com condições adequadas para o estudo 

presencial. 

2. O coordenador deve ser o responsável pela indicação da aquisição de 

livros, materiais especiais e assinatura de periódicos necessários ao 

desenvolvimento do curso: É responsável pela indicação da aquisição de 

livros ( quantidade ). 

3. O coordenador deve ser responsável pelo estímulo e controle da 

freqüência docente: Costuma-se imaginar ser essa uma função muito 

menos gerencial e mais acadêmica. 

4. O coordenador deve ser responsável pelo estímulo e controle da 

freqüência discente: O controle da freqüência discente é regimentalmente, 

de competência do professor. 

5. O coordenador deve ser responsável pela indicação da contratação de 

docentes e, logicamente, pela indicação da demissão deles: Contratação 

e indicação do coordenador. 

6. O coordenador deve ser responsável pelo processo decisório de seu 

curso: Responsável do despacho célere dos processos que lhe chegarem às 

mãos, discutindo com seu diretor de centro. 

7. O coordenador deve ser responsável pela adimplência contratual dos 

alunos e de seu curso: Inadimplência dos alunos (precisa está participando 

da situação financeira do curso).  



 

 

● Entrevista: Coordenador Estadual 
■ Organizar; 
■ Respeitar a aprendizagem dos alunos através dos indicadores (avaliações 
padrões). 
 
3ª. Equipe – Supervisão Educacional ( Celso Vasconcelos:2002) 
●  Figura do supervisor: criado no período da ditadura militar ( Lei 5692/71), tinha 
uma função tecnicista e controladora ligada ao poder e tinha um controle 
autoritário; 
●  Traz para o interior da escola a divisão social do trabalho; 
●  Idiotizar o trabalho do professor, por que, tal como na situação industrial, “não 
se pode ter confiança nos operários”. 
1. Definição negativa do papel do coordenador: 
● Fiscalizar o trabalho do professor; 
● “Dedo duro”; 
● Pombo correio; 
● “Tapa buraco”; 
● Burocrata ( se preocupa somente com gráfico); 
● Diciário ( discas e soluções para todos os problemas ); 
● Generalista ( que entende quase nada de quase tudo ).  
2. Definição positiva do papel do coordenador: 
● Coordenação exercida por um educador; 
● Função de articular e sistematizar; 
● Combater tudo o que desumaniza a escola; 
● Evitar autoritarismo; 
● Ajudar a escola a cumprir sua função social; 
● O coordenador tem um papel de mediador; 
● Atitude de recolhimento; 
● Crítica dos acontecimentos; 
● Orientador no trabalho da aprendizagem; 
● Idealizar o processo de transformação; 
● Busca caminhos alternativos; 
● Fornece materiais necessários para uma boa aprendizagem; 
● Provoca para o avanço. 
3. Mediação: 

         Acompanha a caminhada no seu conjunto, nas suas várias dimensões. O 
coordenador, ao mesmo tempo, em que acolhe e engendra, deve ser questionador, 
desequilibrado, provocador, animador e disponibilizando subsídios que permitem o 
crescimento do grupo. 

4. Ampliando o horizonte: 
        Ajuda a aproximação de professores, alunos e administração; ajuda a produzir 
mudanças indispensáveis na prática pedagógica. 
     5.  Dimensão atitudinal: 
         Envolvem valores, interesses, sentimentos, disposição interior, convicções;                         
Empatia; Confiança na mudança de visão e postura em relação à prática 
pedagógica. 
5.1- Criticidade: Comprometimento com o PPP é o principal papel do coordenador. 
5.2- Totalidade da supervisão: Múltiplas relações; várias dimensões do problema; 
é acusado de ter mudado de lado ( pelos colegas ). 



 

 

5.3- Virtudes da sensibilidade do coordenador: Capacidade de sentir a angústia 
do seu próximo; Está aberto, reconhecer suas lacunas; Capacidade de se deixar 
afetar pela carência e a angústia dos profissionais. 
     6. Entrevista: Coordenador Municipal 
■ É contribuir e fazer com que o conjunto siga bem; 
■ Delimitar, fazer o melhor possível; 
■ Prioriza o lado pedagógico; 
■ Acompanha de perto a prática pedagógica. 
Foram apresentados alguns relatórios sobre  disciplinas apresentadas nas aulas de  
Coordenação e Supervisão Escolar. Tive um ganho pessoal e intelectual com os 
presentes trabalhos das distintas equipes e principalmente com as explanações da 
professora. É interessante colocar este slide e este folder para encerrar o relatório 
da disciplina em questão. ( O slide representa a importância da gestão dentro de 
uma instituição escolar, e o folder foi a apresentação de uma equipe com o tema : 
Condições Subjetivas para ação Supervisora). 
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2.2 – GESTÃO DE RECURSOS PATRIMÔNIAIS 
 
 
    Primeiramente gostaria de demonstrar um trabalho, que a professora Fátima 
Tavares aplicou em sala. Neste trabalho, faço comentários sobre os recursos 
materiais, patrimoniais e instalações adequadas no ambiente escolar, para 
complementar uma boa administração. Segue o seguinte trabalho:   
 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR 
 

 
1. Introdução 
 
 
      Este texto tem como objetivo apresentar a composição dos subsistemas de 
materiais e patrimônio enfatizados na escola, e discutindo  as atividades de gestão e 
dos gestores, de modo a promover algumas orientações, para facilitar as ações dos 
gestores nas escolas. 
      A organização escolar tem, na gestão de materiais e de seu patrimônio, uma de 
suas mais relevantes funções. Isto porque, sem materiais  e patrimônio, nenhuma 
escola pode funcionar. Os materiais didáticos, as instalações físicas, os serviços de 
uma biblioteca, os recursos imateriais são alguns dos componentes desta dimensão de 
gestão que vamos discutir. 
 
 
 
2. O patrimônio imaterial: a identidade da escola 
 
 
       O patrimônio imaterial é um dos mais importantes de uma organização. No caso da 
escola, são diversos os elementos imateriais que lhe dão um referencial específico e 
identidade. Segundo, no trecho de Martins, o patrimônio imaterial de uma escola pode 
ser identificado em vários elementos, os quais são: os símbolos escolares ( a bandeira, 
o hino, o uniforme ), os projetos de ensino-aprendizagem, o material didático utilizado, 
as festas promovidas, a participação em atividades culturais e esportivas, o perfil de 
seus alunos, a qualidade de seus mestres, etc. O texto acrescenta ainda, a própria 
história da escola, a arquitetura de suas instalações e os referenciais de pessoas que lá 
estudaram. 
 
 
 
3. Instalações e acomodações adequadas ao projeto escolar 
 
 
       O prédio e suas dependências, os pátios e quadras, são entendidos, 
genericamente, como o sistema patrimonial de instalações e acomodações da escola e 
suas características em termos de tamanho, forma, cor, pavimentos devem ser 
planejadas ou projetadas para atender às necessidades do projeto escolar. As divisões, 



 

 

em geral, são: a secretaria, a sala do diretor, e dos professores, as salas de aula, a 
biblioteca, a cantina, os ambientes especiais, os banheiros, o almoxarifado e outros 
compartimentos. A disposição física desses ambientes depende de uma série de 
fatores, como por exemplo, a quantidade de alunos, as atividades a serem executadas, 
o projeto pedagógico da escola.  

 

3.1 Planejando as instalações da escola 
 
      As instalações e acomodações de uma escola devem ser planejadas de acordo com 
a proposta pedagógica da escola. Deste modo, fica evidente que este planejamento não 
é uma tarefa apenas para arquitetos e engenheiros, mas para toda comunidade escolar. 
A princípio é envolver todos os que nela atuam, tomando-se uma iniciativa democrática, 
desde o momento do planejamento. Os professores, o bibliotecário, os coordenadores, 
o diretor, os alunos, o pessoal administrativo e os pais devem ter uma participação 
decisiva, pois conhecem a realidade e suas necessidades pedagógicas. Os 
planejadores devem levar em consideração questões significativas, tais como: o que o 
projeto pedagógico requer em relação ao tamanho das salas de aula? Que tipo de 
acomodação é necessário para os programas e projetos? Como será a utilização dos 
computadores e outros recursos de apoio à aprendizagem dos alunos? Quantos 
laboratórios serão necessários? E dentre outras considerações que são importantes 
para o desenvolvimento da escola. 
 
 
3.2 Os pátios escolares: ambientes coletivos 
 
      A gestão escolar também compete cuidar e estar ao uso das áreas de brinquedos e 
jogos e de outros espaços de convivência coletiva. 
 
 
3.3 Instalações adequadas à aprendizagem 
 
      A manutenção geral e a aparência das instalações de uma escola são muito 
importantes, pois, escolas sujas, mal conservadas, com equipamentos e carteiras 
quebradas, iluminação precária são também causas de desestímulo dos alunos. 
 
● Temperatura, ventilação e iluminação dos ambientes da escola, são aspectos do 
ambiente escolar de grande relevância, uma vez que interferem diretamente em todo o 
processo de ensino e de aprendizagem. 
 
● Uma escola atraente é muito importante ter um ambiente atraente. Começando pelas 
cores, é importante escolher as mais bonitas e adequadas para sua escola. Os 
professores devem ser estimulados a manter as salas atraentes, pois uma aparência 
ruim pode afetar negativamente a atitude e o comportamento dos alunos. 
 
 
● Escola limpa é escola conservada é comum o entendimento de que os trabalhos de 
conservação e limpeza da escola são apenas de responsabilidade do pessoal da faxina. 
Na verdade, eles são aqueles diretamente responsáveis, o que não significa serem os 



 

 

únicos, pois todos os interessados em um ambiente escolar limpo e saudável e devem 
colaborar. 
 
● Saúde e segurança: prevenindo riscos, as instalações escolares devem ser 
inspecionadas regularmente para eliminar riscos para a saúde e segurança dos alunos, 
professores, gestores, pais e comunidade em geral. 
 
 
4. Gerenciando os equipamentos de ensino e material didático 
 
    As responsabilidades dos gestores pelos equipamentos de ensino e aprendizagem e 
de materiais didáticos estão se ampliando e tornando-se cada vez mais complexas, 
tendo em vista a incorporação de diversos recursos tecnológicos às atividades 
pedagógicas, aliadas aos já tradicionais, como o giz e o quadro negro. Os mais 
específicos dos recursos computacionais e da internet, os gestores devem identificar as 
necessidades e interesses dos professores e, juntos, estabelecerem um programa de 
formação continuada com vistas a sua utilização nas atividades curriculares. 
 
 
5. A biblioteca escolar: um espaço de aprendizagem 
 
     Um dos principais espaços para o desenvolvimento das atividades escolares é a 
biblioteca, o que exige dos gestores atenção e cuidados especiais. Na escola de 
educação básica atual, o bom funcionamento da biblioteca é essencial ao currículo. O 
estudo independente, as pesquisas, abordagem centrada em problemas e outras 
técnicas modernas de ensino e aprendizagem, por exemplo, exigem uma biblioteca bem 
equipada, com grande quantidade de títulos e variedade de conteúdos e materiais 
diversos como mapas, periódicos, recursos audiovisuais, etc. O sucesso de uma 
biblioteca também depende da qualificação do pessoal por ela responsável, cuja 
seleção é uma responsabilidade dos gestores. O bibliotecário é uma pessoa chave no 
desenvolvimento de um bom serviço da biblioteca da escola. 
 
 
6. Gestão de atividade de saúde e alimentação 
 
    O último item considerado relevante está relacionado aos materiais de saúde e 
merenda escolar. As escolas devem possuir estoques de materiais para tratamento de 
emergência, tais como equipamentos de primeiros socorros, com uma pessoa 
encarregada de resolver as dificuldades que podem ocorrer a qualquer momento. 
A liderança do gestor no trabalho com os alimentos da merenda escolar e na 
distribuição aos alunos é necessária. No papel de liderança do serviço da merenda 
escolar, os gestores devem se certificar das competências de suas cozinheiras e 
merendeiras. O apoio do corpo docente, do pessoal do refeitório e dos próprios alunos 
para estabelecer mecanismos de controle destas atividades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
       Considero este portfólio um trabalho produtivo, inovador, para o trabalho 
discente, pois atribui elementos teóricos e instrumentos para elaboração e execução 
do curso. Proporcionando o desenvolvimento de competências para avaliação de 
seu próprio trabalho de docente.  
       Aprendi ao longo do curso, que  a participação da comunidade escolar na 
gestão da escola é algo fundamental para unir o grupo e todos se perceberem 
construtores e responsáveis pelos resultados. Mas antes de tudo, a direção da 
escola deve ser eficaz , ativa, dinâmica, criativa, interessada, presente, capaz de 
delegar responsabilidades, ações e descentralizar funções, e manter uma eficiente 
comunicação com a Secretaria de Educação e com a comunidade. 
      Na conclusão deste trabalho, “Os Caminhos da Gestão Escolar”, acredito que a 
eficácia da escola é garantida por um trabalho coletivo a ser coordenado pelo 
diretor, envolvendo a todos: corpo administrativo, funcionários, professores, alunos, 
pais e voluntários da escola. A escola necessita deste trabalho harmonioso e 
coletivo para garantir a existência de uma educação eficaz e de qualidade. 
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