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Eu te desejo, muitos amigos 
Mas que em um você possa confiar 
E que tenha até inimigos 
Pra você não deixar de duvidar 
 
Quando você ficar triste, 
Que seja por um dia, e não o ano 
inteiro... 
E que você descubra que rir é bom, 
mas que rir de tudo é desespero... 
 
Eu desejo que você ganhe dinheiro 
Pois é preciso viver também... 
E que você diga a ele, pelo menos 
uma vez, 
Quem é mesmo o dono de quem... 

Eu te desejo não parar tão cedo 
Pois toda idade tem prazer e medo 
E com os que erram feio e 
bastante 
Que você consiga ser tolerante 

 
Quando você ficar triste, 
Que seja por um dia, e não o ano 
inteiro... 
E que você descubra que rir é 
bom, 
mas que rir de tudo é desespero... 
 
Desejo que você tenha a quem 
amar 
E quando estiver bem cansado... 
Ainda, exista amor pra recomeçar. 
Pra recomeçar... 



Como tudo começou? 

PARANAGUÁ - PR 



ONDE NASCI... 

No ano de... 



Esses são meus pais... 



 
 

MAGISTÉRIO 





Tudo começou cedo… 



LÁ NAS ILHAS 
DO PARANÁ... 

 



ILHA DOS VALADARES 



 
 

MATEMÁTICA...  
PEDAGOGIA 









FORMADOR… 







Gestão Escolar: 

 

Desafios do Diretor e do 

Coordenador Pedagógico 



Que desafios são estes? 



MANDALAS FORMATIVAS 
PEDAGÓGICAS 

Mandala significa círculo 
em palavra sânscrito. 
Mandala também possui 
outros significados, como 
círculo mágico ou 
concentração de energia, 
e universalmente a mandala 
é o símbolo da integração 
e da harmonia. 







O que é gestão? 



Termo que provém do latim e significa: 

levar sobre si, carregar, chamar a si, 
executar, exercer, gerar 

 

Gestatio/gestação: 

fazer brotar, germinar, fazer nascer… 

Referência: 

CURY, C. R. J. A gestão democrática na escola e o 
direito à educação. RBPAE, vol. 223 n. 3, 2007. 

set./dez., 2007. 

GESTÃO 



GESTÃO EDUCACIONAL 

A serviço da garantia do  

direito à educação de qualidade para todos  e cada uma 
das crianças e estudantes, observada em sua dimensão da 

aprendizagem. 



Gestão democrática 

Diálogo 

Alteridade 

Conhecimento e respeito mútuo 

Gestor como articulador 

Trabalho coletivo 

A gestão 
democrática tem 

como base a 
participação efetiva 

de todos os 
segmentos da 

comunidade escolar, 
o respeito e as 

normas 
coletivamente 

construídas para os 
processos de 

tomada de decisões 
e a garantia de 
amplo acesso às 

informações 



• O que existe nessa relação? 

• Como melhor gerir os espaços 

escolares? 

• Que marcas estamos deixando 

em nossa gestão? 



Concepções, valores, 
 princípios, opiniões 

EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

TRANSFORMAÇÃO 



DIFERENTES PONTOS DE VISTA 



CRIANÇA/ESTUDANTE 



ENSINO-
APRENDIZAGEM 
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RELAÇÕES MAIS HUMANAS, 

MAS PROFISSIONAIS... 



IDEOLOGIAS 

Rumo 
Direção 

Tomada de 
decisão 

INTENCIONALIDADE 



FORMAÇÃO 

“Processo temporal pelo qual um sujeito singular alcança sua própria forma, 

constitui sua própria identidade, configura sua particular humanidade ou, 

definitivamente, converte-se no que é” (Larrosa, 2004).  

 

 

Alcançar a sua própria forma e converter-se no que é não constitui um processo 

engessado, estático, e sim dinâmico, inacabado e em via de fazer-se.  



Coordenadores Pedagógicos 
• “Apagador de incêndio” 

• Formação inicial : Administração Escolar / Orientação Educacional 

• Indisciplina 

• Planejamento (falta) 

• Racionalização do tempo: questões burocráticas 

• Exercendo funções que não são deles... 

• Famílias não sabem o papel do Coordenador Pedagógico 

• Orientar os professores sobre a inclusão, famílias... 

• Formação continuada 



FAMÍLIA 

A família é um grupo social composto por pessoas com laços consanguíneos 
ou não. O que importa na configuração familiar são os laços de afeto. É o 
primeiro contexto de desenvolvimento do sujeito. 

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

Que tipo de participação queremos? 



SENTIMENTOS 

Competências Socioemocionais 
 conjunto de habilidades que cada 

pessoa tem para lidar com as 
próprias emoções, se relacionar 

com os outros e gerenciar objetivos 
de vida, como autoconhecimento, 

colaboração e resolução de 
problemas. Essas competências são 

utilizadas cotidianamente nas 
diversas situações da vida e 

integram o processo de cada um 
para aprender a conhecer, 

aprender a conviver, aprender 
a trabalhar e aprender a ser.  

Em nós... 



TECNOLOGIAS: Metodologias Ativas 



TRANSIÇÃO NA EDUCAÇÃO  

INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL 

A transição entre as etapas da Educação Básica e 

suas fases requer formas de articulação das 

dimensões orgânica e sequencial que assegurem 

aos educandos, sem tensões e rupturas, a 

continuidade de seus processos peculiares de 

aprendizagem e desenvolvimento.  

(BRASIL, 2010). 



EQUIDADE 

Reconhecimento do direito de 

todos e todas de aprender e 

acessar oportunidades 

educativas diversificadas, a 

partir da interação com 

múltiplas linguagens, 

recursos, espaços, saberes e 

agentes. 



QUAL A FUNÇÃO DA DIREÇÃO ESCOLAR? 

 Coordenar o trabalho geral da escola considerando sua  função social. 

 Lidar com conflitos, especialmente oriundos das relações de poder. 

 Solucionar problemas do cotidiano. 

 Mobilizar esforços coletivos para a garantia do direito à educação de qualidade, 

entendida em sua dimensão da aprendizagem de todos os estudantes.  

 

“A escola é uma instituição de natureza educativa. Ao 
diretor cabe, então, o papel de garantir o cumprimento da 
função educativa, que é a razão de ser da escola. Nesse 

sentido, é preciso dizer que o diretor de escola é, antes de 
tudo, um educador, antes de ser um administrador, ele é 

um educador.” 

 SAVIANI, D.  Educação: do senso comum à consciência filosófica.  
12. ed. Campinas: Autores Associados , 1996, p. 208. 

 



QUAL A FUNÇÃO DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA? 

• Articular o conjunto dos envolvidos diretamente na atividade-fim 

da escola, com vistas ao processo de planejamento e efetivação 

das ações a ela relacionadas (função social da escola). 

 

• Articular o trabalho coletivo em função da sua especialidade 

(organização do conhecimento em forma de saber escolar 

didaticamente orientado à construção do conhecimento pelo aluno, 

encaminhamento metodológico, processo de ensino-aprendizagem, 

relação professor-aluno-conhecimento, avaliação, etc.). 

SOUZA, A. R. et al. Gestão democrática da escola pública.  
Curitiba: UFPR/MEC/SEB, 2005. p. 56-57. 

(Coleção Gestão e avaliação da escola pública). 
 



• Em que contexto social nossas  escolas estão inseridas?  

• Quais as condições físicas e materiais que as escolas oferecem 

para que a aprendizagem ocorra?   

• Como as escolas vêm desenvolvendo a sua gestão?  

• Como acontece a formação continuada dos docentes e dos 

funcionários das escolas? 

• Quais os instrumentos de avaliação que as escolas utilizam para 

identificar a aprendizagem  das crianças e dos estudantes?  

• Como os estudantes têm respondido às avaliações? O que as 

escolas tem feito com os resultados do desempenho discente? 



O termo “protagonismo” aparece inúmeras vezes ao longo da 
BNCC do Ensino Fundamental. 
  
A intenção evidenciada aqui é que a escola proporcione um 
ambiente, projetos e práticas pedagógicas favoráveis para que o 
adolescente desenvolva cada vez mais a sua autonomia. Essa 
autonomia vale tanto para a administração dos seus próprios 
estudos, quanto para a sua atuação em sociedade e para a 
construção do seu projeto de vida. 

PROTAGONISMO  

https://blog.sae.digital/conteudo/protagonismo-juvenil/


PROJETO DE 
VIDA 

(…) a BNCC propõe a superação da 

fragmentação radicalmente disciplinar 

do conhecimento, o estímulo à sua 

aplicação na vida real, a importância 

do contexto para dar sentido ao que se 

aprende e o protagonismo do 

estudante em sua aprendizagem e na 

construção de seu projeto de vida. 



Construção 
do fazer 

pedagógico: 

O rompimento da anestesia do cotidiano rotineiro, acelerado, 
compulsivo, passivo e cego. 

O distanciamento necessário para tomar consciência do que 
sabe ( e pensa que não sabia) e do que ainda não se conhece. 

Tecer um diagnóstico das hipóteses adequadas e inadequadas 
na prática pedagógica. 

A sistematização do estudo da realidade pedagógica, ao 
mesmo tempo que possibilita o casamento entre prática e 
teoria. 

Instrumentalizar o acompanhamento do processo de formação 
do professor (apropriação de seu pensamento, sua autoria) e 
alicerçar o processo de transformação, mudanças. 



Registrar a história – individual e coletiva – do processo de conquista. 

Constatar quais são as contradições entre o seu pensar teórico e sua prática, 
entre o seu pensar-fazer com o dos outros. 

Resgatar sua história de educando para poder pensar melhor sua prática 
(atual) de educador e que teoria vem alicerçando essa prática. 

Elucidar sua opção pedagógica e política no ato de educar para fabricar a 
construção do desejo, sonhos de vida e esperança. 







Currículo 
em ação 

Princípios e valores 
comuns. 

Desenvolvimento 
global. 

Diferentes 
dimensões. 

Participação das 
famílias e 

comunidade 
educativa. 

Decisões:  

Autonomia dos 
sistemas de ensino e 

escolas. 

Organização 
curricular. 

Encaminhamento 
metodológico. 

Avaliação e 
formação 

continuada. 

São essas decisões que vão 
adequar as proposições da 
base à realidade local. BNCC, p. 16 e 17 





“Um processo de gestão que construa coletivamente um projeto 
pedagógico de trabalho tem já, na sua raiz,a potência da 
transformação.  
Por isso, é necessário que atuemos na escola com maior competência, 
para que o ensino realmente se faça e que a aprendizagem se realize, 
para que as convicções se construam no diálogo e no respeito e as 
práticas se efetivem, coletivamente, no companheirismo e na 
solidariedade.  
Falo de uma aprendizagem de conteúdos da vida que abrangem os 
conceitos científicos da cultura erudita e os conteúdos éticos da 
convivência social. 
Esse rigor é o maior humanismo que se pode exigir de todos os 
profissionais da educação, a fim de que os alunos e alunas, homens e 
mulheres, profissionais da educação e profissionais em geral, possam 
desenvolver-se como seres humanos fortes intelectualmente, 
ajustados emocionalmente, capazes tecnicamente e ricos de caráter.” 
 

Naura Carapeto 


