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RESUMO

O objeto de estudo dessa pesquisa de conclusão do nosso curso de pedagogia 

é  a  prática  educativa  da  “Nossa  Escola  Perdizes”  um projeto  que  envolve 

compromisso social,  tendo como objetivo apresentar,  refletir  e aperfeiçoar  a 

prática  educativa  da mesma,  já  existente  e fundamentada numa pedagogia 

onde está presente o diálogo entre a equipe escolar, a consciência crítica e o 

acesso aos direitos da cidadania.A Instituição é de caráter filantrópico, sem fins 

lucrativos, que tem como objetivo principal atender crianças de baixa renda, 

preparando-as para o exercício completo da Cidadania, oferecendo condições 

reais de um futuro melhor por meio da educação.O projeto teve início em 2000 

em São Paulo,  capital  com educação infantil  e em 2004 foi  alterado o seu 

atendimento para o Ensino Fundamental.  Esta dissertação na sua trajetória 

metodológica estuda a experiência da Nossa Escola Perdizes apresentando 

seu  contexto  pedagógico,  social,  cultural,  suas  referências  teóricas  e  a 

importância  da  sociedade  civil  contribuir  com  iniciativas  de  projetos 

emancipatórios  que  tenham  como  prioridade  à  educação  visando  a 

transformação da realidade social.  Para tanto utiliza-se de visitas familiares. 

Inclui  relatos  e  depoimentos  de  alunos,  professores,  funcionários,  pais, 

voluntários e colaboradores que vivenciam esta experiência diária na Nossa 

Escola Perdizes, apontando para o compromisso social à prática educativa.

Palavras-Chave: Educação, Compromisso Social , Cidadania.
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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,

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, do 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.  

“Poesia do educador Paulo Freire”



SUMÁRIO

Dedicatória iv

Agradecimentos v

Resumo vi

Introdução 1

Revisão de literatura 9

Capítulo I

1.1. O Conceito da Administração Escolar 15

1.2. A Administração Escolar numa Visão Democrática                             16

1.3. Comprometimento do Gestor no Relacionamento Humano                19

1.4. Concepção de Escola                                                                          21

Capítulo II

1.Nossa Creche / Escola: Como tudo Começou 23

2. Ação Educacional: Nossa Escola Perdizes                         25

Capítulo III

1. Nossa Escola Perdizes uma Perspectiva mais Abrangente da Educação 48

1.1. Momentos: Escola / Família 48

1.2. Interação: Alunos / Equipe Escolar                                                      50

1.3. O voluntariado fazendo a sua parte                                                     51

1.4. O Trabalho: Alunas da PUC na Nossa Escola Perdizes                     55

Capítulo IV

1. Movimentos: Família / Escola 58

2. Dois olhares: A visita 60

Capítulo V

1. Considerações finais: re- visitando o vivido na escola 64

Referências Bibliográficas 72

Anexos 75



1

INTRODUÇÃO

Neste trabalho as autoras relatam um pouco das suas histórias de vida 

pois acreditam que essas trajetórias vem sendo construídas por experiências 

únicas, as quais grande parte foram responsáveis pela escolha do tema deste 

trabalho.

Edimara: 

A  minha  história  acadêmica  se  iniciou  motivada  por  ter  que  fazer 

pedagogia por um motivo muito especial: exercer a função como diretora da 

Nossa Escola  Perdizes,  uma instituição  filantrópica  que atende  crianças  de 

baixa renda.

Uma escola especial: é por causa dela que eu estou cursando o 4º ano 

do curso de Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

E tudo começou quando eu conheci  o meu marido,  Newton, que é o 

idealizador e mantenedor da escola. 

Na época eu trabalhava com o meu irmão mas não estava feliz não me 

encontrava realizada , foi então que eu me encantei com o projeto do Newton 

de construir uma escola.

Fui à luta atrás de creches da região de Perdizes e Pinheiros para fazer 

estágios e saber como funcionava uma creche.

 Fiquei  mais  ou  menos uns  seis  meses fazendo estágios,  observei, 

perguntei, investiguei tudo que pude na época referente a esse assunto.

No  passado  eu  já  tinha  tido  experiência  em   Educação  porque  fiz 

magistério  e  cheguei  a  ficar  na  profissão  cinco  anos  trabalhando  como 

professora de Educação Infantil no Colégio Companhia de Maria no bairro Vila 

Nova Conceição.

Não sei o porque, mas depois parei de dar aula e fui trabalhar em outras 

áreas.

Mas as lembranças felizes daquela época com as crianças nunca saíram 

da minha mente. Era feliz e não sabia...

Voltando para os estágios, conheci várias pessoas que me ajudaram na 

construção da Nossa Escola, e com elas, aprendi muito.
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Um fato interessante que eu aprendi foi com uma diretora de uma creche 

conveniada com a prefeitura, que me mostrou que era possível uma criança de 

três anos comer no sistema self-service com prato, copo de vidro, garfo e faca. 

Foi inédita essa passagem, e só foi nessa instituição que eu tive oportunidade 

de observar aquela cena diante de mais de oito creches visitadas. Nas demais, 

eram usados pratos, copos e talheres de plástico.

Pude observar nessa Escola um trabalho de autonomia e criatividade 

que chamaram muito a minha atenção, por ser uma creche da Prefeitura.

Em outra creche pude observar no refeitório as crianças almoçando com 

os pombos  comendo na mesa junto com as crianças. Um horror!

Outra experiência engraçada foi quando uma diretora de outra creche 

me  levou  à  cozinha  e  a  geladeira  estava  com  uma  enorme  corrente  com 

cadeado, o discurso da diretora era totalmente diferente da prática!

E tantas outras histórias que passaram, mas que deixaram experiências 

positivas para a contribuição à Nossa Escola.

E foi com o incentivo do meu marido que resolvi prestar vestibular em 

2004, estava insegura pois fazia 22 anos que eu tinha parado meus estudos.

Prestei vestibular na Puc e no Mackenzie. Mas meu sonho era passar na 

Puc, pela qualidade de ensino e tradição, e porque é bem próximo à Nossa 

Escola.

Liguei para um amigo porque estava viajando e pedi a ele para entrar na 

internet e pegar o resultado. E foi engraçado porque pedi para que ele entrasse 

primeiro no site do Mackenzie, porque a lista de aprovados sairia primeiro, e 

ele me disse:

- “Mara, no Mackenzie a lista de Pedagogia ainda não saiu; mas você entrou na 

Puc.”

Eu fiquei tão feliz que o deixei falando sozinho e fui correndo falar para o 

Newton que eu tinha entrado na PUC.

Foi uma felicidade, uma conquista que só eu posso avaliar o que eu 

senti naquele momento único e inesquecível.

Era uma nova etapa que se iniciava na minha vida.

Como seria voltar a estudar? Quanta coisa passou pela minha cabeça 

naquele momento.
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E já se passaram quase 4 anos de conquista, crescimento, amizades e 

muito conhecimento. Que bom que está dando tudo certo porque hoje tenho 

certeza que estou na profissão certa e no momento certo da minha vida, valeu 

muita a pena esse meu investimento.

Dizendo da  Nossa Escola, esta teve sua fundação em 14 de Agosto de 

2000 com a Educação Infantil  (Creche),  hoje estamos com 25 alunos na 4ª 

série  do  Ensino  Fundamental,  nossa  instituição  chama-se  Nossa  Escola 

Perdizes, esse nome se dá pelo fato do Newton ter nascido no bairro e querer 

homenageá-lo.

Agradeço primeiramente a Deus e depois ao Newton por acreditar em 

mim e fazer de um projeto que era só dele um projeto meu também. Um sonho 

que  virou  realidade  que  é  a  Nossa  Escola  Perdizes.  Com essa  realização 

cresceu ainda mais o nosso amor um pelo outro e  a admiração mútua.

Estou feliz e certa de ter escolhido o Curso de Pedagogia para crescer 

no meu trabalho e na minha realização pessoal.

Agradeço  a  minha  família,  aos  professores  e  colegas  de  classe  que 

contribuíram para esse meu crescimento.

E como  conclusão de curso escolhemos apresentar a prática educativa 

da Nossa Escola Perdizes como uma escola transformadora que faz com que a 

educação seja um passaporte para um mundo mais solidário e igualitário.

Foi dentro dessa perspectiva que surgiu a idéia de convidar a Vilma, 

uma amiga, dedicada e lutadora para juntas construirmos nosso trabalho de 

conclusão do Curso de Pedagogia (TCC).

Vamos lá, Vilma, mãos à obra!

Vilma:

Fui a 8° filha de uma família feliz, dentro das condições dos meus pais, 

eles nunca tiveram uma preocupação em relação à educação formal dos filhos, 

acredito que seja porque eles não tiveram acesso a ela.

Foi no ensino fundamental que  comecei a perceber minha dificuldade 

na  escola,  neste  momento  da  minha  vida  pensei  que  não  fosse  conseguir 

acompanhar por diversas razões, mas  contei com a solidariedade de alguns 

amigos e professores da época  prontos a ajudar.
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Quando precisei mudar de cidade por força maior, fui para outra escola 

chamada E.E.P.G. Padre Manuel da Nóbrega localizada na Freguesia do Ó, 

São Paulo. Fui muito bem acolhida por todos, principalmente pela professora 

de Língua Portuguesa, que mantinha um diálogo entre professor e aluno e vice 

– versa, e era sempre dedicada, comprometida com seu trabalho, e respeitava 

os  alunos  como  sujeitos.  Em  seis  meses  eu  estava  tão  segura  do  meu 

aprendizado nesta escola, que em pouco tempo a professora me pedia para 

ajudar aos outros amigos da sala.      

Analisando o processo de ensino e aprendizagem que vivenciei, posso 

afirmar  que  o  professor  tem  um  papel  fundamental  sobre  o  educando, 

possibilitando a esse aluno um comprometimento com o ato de educar, foi  ai 

que pensei em ser professora, pois vi especialmente  naquela professora um 

querer muito maior, que até então não tinha visto. Foi a partir desse momento 

que  comecei  a  perceber  que  o  meu  sonho  poderia  ser  realizado,  e  foi. 

Consegui entrar no curso superior, exatamente no Curso de Pedagogia.

Quando recebi o resultado da PUC fiquei muito feliz,só que ao mesmo 

tempo triste porque, não tinha condições financeiras para pagar a matricula, foi 

então que, um amigo me emprestou o valor da matricula, e hoje graças a Deus 

estou no  4° ano de pedagogia. 

Acreditando neste sonho, me vi envolvida com o trabalho voluntário que 

minha amiga Edimara  faz  em uma instituição  sem fins  lucrativos,  chamada 

Nossa  Escola  Perdizes  localizada  na  região  de  Perdizes.  A  partir  desse 

envolvimento,  nos vimos engajadas a realizar  um trabalho de conclusão de 

curso (TCC), desenvolvendo um trabalho com crianças de baixa renda.

Agradeço  a  todos,  em  especial  as  amigas  e  amigos  do  Curso  de 

Pedagogia que me ouviram e apoiaram, vivenciaram junto comigo momentos 

difíceis  da  minha  vida,  são  pessoas  comprometidas  com o  saber  e  com o 

respeito ao outro próximo, pois aceitaram as diferenças que contribuíram para 

o meu crescimento intelectual, emocional e social.

A  educação  é  um  direito  de  todo  indivíduo,que  possibilita  o  pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e é um requisito indispensável na 

conquista  da  cidadania  plena,  como  condição  necessária  para  ele  usufruir 

outros direitos constituídos numa sociedade democrática. Ou seja, para Vieira 
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(2005,  p.29)  “a  educação diz  respeito  à  existência  humana em toda a sua 

duração e em todos os aspectos”. 

Concepção de Educação :

Numa sociedade de classes, a educação tem uma função política de 

criar  as  condições  necessárias  à  hegemonia  de  classe  trabalhadora. 

Hegemonia implica o direito de todos participarem efetivamente da condução 

da  sociedade,  poder  para  hegemonia  dos  trabalhadores  passa  pela 

apropriação da capacidade de direção. A educação é projeto e processo. Seu 

projeto  histórico  é  explícito:  criação  de  uma nova  hegemonia,  a  da  classe 

trabalhadora. O ato educativo cotidiano não é um ato isolado mas integrado 

num projeto social e global de luta da classe trabalhadora. A educação dialética 

é um processo de formação e capacitação: apropriação das capacidades de 

organização e direção, fortalecimento da consciência de classe para intervir de 

modo criativo, de modo organizado, na transformação estrutural da sociedade. 

No  texto  organizado  no  Núcleo  de  Trabalho  Comunitário  da  PUC/SP,  o 

educador  Paulo  Freire  define  educação:  “Essa  Educação  é  libertadora  na 

medida em que tiver como objetivo a ação e reflexão consciente e criadora das 

classes oprimidas sobre seu próprio processo de libertação”. 

Com  isso,  o  direito  a  educação  é  reconhecido  na  constituição  da 

República Federativa do Brasil/88 no cap. III nos artigos 205 e 206, na Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9.394/96, no título III, artigos 4º e 5º e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente nº 8.069/90 no cap. IV, artigos 53 e 54.

O  direito  à  educação,  como  direito  subjetivo  privado,  apresenta 

características dos direitos da personalidade (art. 11 do Código Civil brasileiro). 

Quando ele é violado, pode acarretar danos irreparáveis para pessoa, o Estado 

e a sociedade. 

Segundo Bittar,

“O direito à educação carrega em si as características dos direitos da 
personalidade, pois é um direito natural, imanente, absoluto, não se 
sujeitando aos caprichos do Estado ou à vontade do legislador, pois 
se  trata  de  algo  ínsito  à  personalidade  humana  desenvolver, 
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conforme a própria estrutura e constituição humana”. (BITTAR, 2001, 
p.158)

Da mesma forma,  o educador Anísio Teixeira  foi  um dos primeiros a 

defender o direito à Educação como direito de interesse público:

“O direito à educação faz-se um direito de todos, porque a educação 
já  não  é  um  processo  de  especialização  de  alguns  para  certas 
funções na sociedade, mas a formação de cada um e de todos para a 
sua  contribuição  à  sociedade  integrada  e  nacional,  que  se  está 
constituindo  com  a  modificação  do  tipo  de  trabalho  e  do  tipo  de 
relações  humanas.  Dizer-se  que  a  educação  é  um  direito  é  o 
reconhecimento formal e expresso de que a educação é um interesse 
público a ser promovido pela lei”. (ANISIO TEIXEIRA. Educação é 
um direito: p.60) 

Porém nem sempre o direito  à  Educação é cumprido e garantido na 

prática. 

Para  Wood  (2007,p.132),  “a  educação  não  vai  resolver  todos  os 

problemas do mundo, mas é algo direto, tangível e imediato”.

Com isso, percebemos a importância de projetos não governamentais e 

iniciativas privadas que apresentem novas formas de contribuir e socializar as 

práticas educativas, visando uma sociedade mais justa.

“A habilidade em realizar alianças, de se inserir em redes, de realizar 
parcerias,  de articular-se  com outros  movimentos com princípios e 
valores similares,  e outras ações expressas no agir político de um 
movimento demarca, profundamente, sua capacidade de transformar 
ator  sociáveis  em sujeitos  sociopolíticos,  coletivos,  construtores de 
suas histórias”. (GOHN, 2005, p.38)

A  sociedade  civil  tem  sido  impulsionada  por  inovações  e 

mudanças em torno da educação, mostrando que responsabilidade e atitudes a 

serem tomadas não cabem apenas aos educadores e sim à sociedade como 

um todo.

“...  a  sociedade  civil  pode  ser  concebida  como  um  tipo  de 
‘comunidade  civil’,  uma  esfera  solidária  na  qual  um  certo  tipo  de 
comunidade  universal  cresce  gradualmente,  expressa  pela  opinião 
pública;  ela  possui  códigos  e  narrativas  próprias  expressas  em 
idiomas  democráticos,  é  modelada...um  conjunto  de  práticas 
interativas  de  civilidade,  igualdade,  criticismo  e  respeito”. (GOHN, 
2005, p.68 e 69)
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Nesse  contexto,  muitas  organizações  sociais  que  possuem  uma 

entidade  própria  apresentam  um  conjunto  de  idéias  que  colocam  como 

horizonte a construção de uma sociedade democrática, marcados pela prática 

de cooperação e solidariedade, projetando a emancipação social na formação 

de novas modalidades de  parcerias entre governo e sociedade através da 

gestão dos meios para o seu desenvolvimento pessoal em nome do coletivo, a 

partir de contribuições individuais e altruístas. De acordo com Gohn (2005,p. 

41) “o desenvolvimento desses movimentos e ONGs ajudam a unir  os dois 

termos: cultura e direitos e construir uma nova cultura política na sociedade, a 

partir de re-definição de valores, símbolos e significados, num jogo de interação 

e reciprocidade entre o instituído e o instituinte”. 

O objetivo deste trabalho  é apresentar, refletir e aperfeiçoar a Prática 

Educativa  da  “Nossa  Escola  Perdizes”,  já  existente  e  fundamentada  numa 

pedagogia  onde  se  está  presente  o  diálogo  entre  a  equipe  escolar,  a 

consciência crítica, o compromisso social e o acesso aos direitos da cidadania.

O processo metodológico do trabalho baseia-se na realidade do âmbito 

escolar e familiar através de visitas domiciliares, depoimentos de alunos, mães, 

funcionários, professores, estagiários, voluntários, colaboradores e alunos do 

Curso de Pedagogia da PUC.

Para  melhor  entendimento  do  trabalho,  o  mesmo  foi  estruturado  da 

seguinte forma: Introdução, onde explicitamos o tema desenvolvido, o objetivo, 

a metodologia utilizada, a problematização do trabalho, e um breve relato de 

nossas histórias de vida, seguida pela revisão de literatura, no qual apontamos 

alguns autores que contribuíram para a realização do mesmo.

No  capítulo  I  colocamos  o  conceito  da  administração  escolar,  a 

administração escolar numa visão democrática e o comprometimento do gestor 

no relacionamento humano.

 O capítulo II traz a história da instituição apresentada, relatando como 

tudo começou, e a ação educacional da escola.

O capítulo III   se aprofunda em suas ações, atividades realizadas por 

alunos, funcionários, voluntários e etc. 

O Capítulo IV ressalta a importância da relação família/escola, e relata 

como foram realizadas as visitas às casas das famílias dos alunos.
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 Para finalizar,  no capítulo  V trazemos nossas considerações finais  , 

referências bibliográficas e anexos, como forma de encerramento do trabalho.
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REVISÃO DE LITERATURA
      

O  desenvolvimento  da  sociedade  brasileira  nas  últimas  décadas 

proporcionou  mudanças  significativas  na  estrutura  do  sistema  educativo 

nacional.  Podemos dizer  que todas essas mudanças ocorreram de maneira 

desordenada,  gerando  uma  desorganização  que  permeia  todos  os  níveis 

escolares e incrementa a diferença sócio-cultural do país. 

As instituições escolares vêm sendo pressionadas a repensar seu papel 

diante  das  transformações  que  caracterizam  o  acelerado  processo  de 

integração e reestruturação capitalista mundial. 

Na  atualidade  com  a  inserção  do  capitalismo  globalizado  e  o 

neoliberalismo nos países em desenvolvimento essa desigualdade aumentou, 

gerando  problemas  mais  complexos  que  envolvem os  setores  econômicos, 

sociais e políticos da sociedade. 

A  Educação  se  tornou  um  produto  lucrativo,  acrescentando  mais 

dificuldades em sua reorganização.

Para Libâneo: 

“No  plano  educacional,  a  educação  deixa  de  ser  um  direito  e 
transforma-se em serviço, em mercadoria, ao mesmo tempo que se 
acentua o dualismo educacional: diferentes qualidades de educação 
para ricos e pobres”. (LIBÂNEO, 2001, p.39)

É necessário fazer uma reflexão sobre os princípios ideológicos que vem 

sustentando os últimos governos do país;os princípios neoliberais:

Fazem parte desses princípios: 

• Uma redução da ação do Estado nas questões de ordem econômica 

e  política-privatizando  as  atividades  econômicas  estatais  e  dando 

liberdade de investimento para as empresas.

• Redução da ação do Estado também nas questões sociais,  como 

educação, saúde, transporte e outros. 
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• Educação  vista  como  meio  para  preparar  o  indivíduo  para  o 

mercado, preocupado em criar cidadãos produtivos que podem gerar 

lucros.       

• Reforço ao individualismo, à competitividade e a produtividade.

“É  nesse  cenário,  que  o  modelo  econômico  segue  a  lógica  da 
subordinação  da  sociedade  às  leis  do  mercado,  visando  a 
lucratividade,  para  o  que  se  serve  da  eficiência  dos  índices  de 
produtividade e competitividade” .(LIBÂÂNEO,2001, p.34)

Esses princípios,  dentro  do  sistema capitalista  acabam por  aumentar 

ainda mais as diferenças sociais  e econômicas dentro da nossa sociedade, 

potencializando o processo de exclusão da maioria da população. 

A globalização é outro fator que contribui para o aumento da exclusão 

social.

“Segundo Faleiros (1999), na ótica neoliberal, as garantias sociais e 
os direitos devem ser desmantelados para que o indivíduo sobreviva 
com seus recursos, sem a proteção social pública. Aqueles que não 
conseguirem competir, formarão o segmento dos excluídos sociais”.
(FALEIROS apud. LIBÂNEO, 2001, p.35)

A  educação  brasileira  já  vem  sendo  transformada  pelos  princípios 

neoliberais,  por exemplo:  o Estado já se desobrigou do ensino fundamental 

transferindo-o para os estados e municípios; de acordo com a LDB – Lei de 

Diretrizes e bases, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 – a família deve se 

antepor ao estado no dever de educar; o governo privilegia, segundo a citação 

abaixo:

“As  instituições  privadas  de  ensino,  isentando  -as  da  gestão 
democrática  e  concedendo  –  lhes  generosos  recursos  públicos  e 
principalmente pelos mecanismos de centralização e da conseqüente 
negação  dos  princípios da democracia  participativa”  (RECH,  2005, 
p.79)

Desta maneira, a educação deixa de ser entendida como instrumento de 

formação ampla, de formação de cidadania e emancipação social e passa a ser 

vista  como  meio  para  preparar  o  indivíduo  para  produzir  com qualidade  e 
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competência num mercado cada vez mais competitivo.  O indivíduo que não 

atingir tal qualidade e competência será então excluído e será pessoalmente 

responsabilizado por  seu fracasso,  e  não mais  o  Estado,  que lhe propiciou 

todas as possibilidades de ingresso no tão competitivo mercado de trabalho.

O  neoliberalismo  reforça  também  “a  concepção  da  escola  como 

salvadora da pátria”  (NEVES e FERNANDES, 2002, p. 23),  ou seja, quanto 

mais treinada e educada a força de trabalho, melhor será o desempenho da 

economia, mais qualificados serão os empregos e mais justa será a distribuição 

de renda. Dessa maneira a classe trabalhadora passa a investir efetivamente 

na melhoria de sua educação visando sempre a melhoria do padrão de vida. 

Porém o Estado vem se desobrigando da função social de oferecer educação 

gratuita transferindo-a ao setor privado. 

É o discurso paradoxal do neoliberalismo, ou seja, a educação colocada 

numa  posição  de  salvadora  da  pátria  capaz  de  proporcionar  uma  melhora 

distribuição de renda , mas que na maneira como vem sendo oferecida acaba 

por reforçar a diferença social.

“Referindo-se  a  crise  deste  final  de  século,  o  professor  Gaudênio 
Frigotto identifica várias características da realidade contemporânea 
como estratégias de recomposição do capitalismo. No plano sócio-
econômico,  o  ajustamento  de  novas  sociedades  à  globalização 
significa  a  exclusão  de  dois  terços  da  humanidade  dos  direitos 
básicos  de  sobrevivência,  emprego,  saúde,  educação.  No  campo 
cultural e ético político, a ideologia neoliberal prega o individualismo e 
a  naturalização  da  exclusão  social”.  (FRIGOTTO  apud.  LIBÂNEO, 
2001, p. 39)

 

O  processo  de  construção  democrática  enfrenta  hoje  no  Brasil  dois 

pontos  de  convergências.  De  um  lado  o  processo  da  democracia,  que  se 

expressa na criação de espaços públicos e na ascensão da  participação da 

sociedade  civil  nos  processos  de  discussão  e  de  tomada  de  decisão 

relacionado  com  as  questões  e  política  pública.  O  marco  formal  desse 

processo é a constituição de 1988, que consagrou o princípio de participação 

da  sociedade civil,  construído desde os anos 80 ao redor da expansão da 

cidadania e do aprofundamento da democracia.
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O  crescimento  acelerado  e  o  novo  papel  desempenhado  pelas 

Organizações Não - Governamentais, associações da sociedade civil sem fins 

lucrativos, que vem assumindo um papel importante sendo uma nova peça na 

construção de uma escola contemporânea mais eficiente e aberta à sociedade, 

melhorando assim a aprendizagem dos alunos, pois a mesma precisa ser um 

sustentáculo contra  a exclusão social.

“Denominamos solidariedade às relações sociais que grupos de 
indivíduos estabelecem em busca do acesso ou resgate de direitos de 
vários tipos; a solidariedade recoloca o tema da igualdade”. (

GOHN, 2005 , P.97)

Para Meszáros:

 “É preciso desenvolver novas formas de educação que recuperem o 
sentido mesmo da educação, que é conhecer-se a si mesmo e ser 
melhor como ser humano, aprendendo por diferentes meios formais e 
não formais” (MESZÁROS apud.GADOTTI, 2007, p.164)

 Na  década    de   70  e  80  cresceram  no  país  as  associações  da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, as ONGs ligados aos movimentos sociais e 

a igreja sobre influência de Paulo Freire, que atuam na área de educação, vista 

como um plano de transformação social.

Apesar  de  não-governamentais,  as  ONGs  contam  com  o  auxilio  do 

Estado e sociedade civil.

“As mudanças na conjuntura política levaram também à emergência, 
ou  ao  fortalecimento,  de  outros  atores  sociais  relevantes  na 
sociedade civil,  tais como as ONGs e outras entidades do terceiro 
setor. Os movimentos populares passaram a ter outros aliados, e/ou 
competidores, na disputa entre os grupos organizados para demandar 
as  necessidades  sociais  ao  poder  público,  ou  organizar  trabalhos 
coletivos  para  resolver  estas  demandas  entre  os  próprios 
necessitados”. (GOHN, 2005, p.80)
 

O  atual  ministro  da  Educação  Fernando  Haddad  reconhece  que  a 

educação é um problema social complexo que requer a articulação entre os 

diferentes setores para ser solucionado.
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“A realidade educacional brasileira, infelizmente ainda carregada de 
insuficiências,  apesar  dos esforços históricos  dos educadores para 
superá-los  e  dos  avanços  formais  da  legislação,  deve,  então, 
merecer,  com urgência,  a adesão dos operadores da Justiça e de 
todo o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, 
condição essencial para dar razão de ser e de efetividade ao que se 
anuncia  como sendo,  hoje,  no  Brasil,  o  DIREITO à  EDUCAÇÃO.” 
(KOZEN, 2007)

O  poder  Público  ainda  continua  a  ser  o  principal  responsável  para 

garantir o acesso ao ensino e a sua qualidade, mas passou a associar uma 

nova função acompanhar as diferentes iniciativas dessas organizações, porque 

nem tudo que as ONGs oferecem atendem ao que a escola necessita.

As organizações da sociedade civil também aumentam as possibilidades 

de ensino, oferecem outros espaços e momentos para aprendizagem. Essas 

organizações têm um papel  fundamental  na realização do programa escola 

integrada,  promovida  pela  prefeitura  para  ampliar  a  jornada  e  promover  a 

educação integral.

“Há que se recuperar os vínculos coletivos a solidariedade, o respeito 
pelo  outro,  a  capacidade  de  ser  indignar  e  inconformar  com  as 
injustiças  sociais.  Há  que  se  construir  uma  nova  concepção 
multicultural  de  conhecimento  e  de  direitos  humanos”.  (LIBÂNEO, 
2001, p.49)

Hoje no Brasil existem mais de 18 mil estabelecimento de ensino básico 

certificados com o selo Escola Solidária, que identificam aquelas que  realizam 

ações  sociais.   Este  selo  foi  criado  pela  instituição  Faça  Parte,  entidade 

dedicada à cultura do voluntariado na área, educacional, com o apoio de vários 

órgãos, Unesco entre outros.

Existem hoje escolas que decidem somar á educação convencional a 

decisão  de  assumir  um papel  ativo  nas  comunidades,  que  possam formar 

alunos com consciência de cidadania e responsabilidade social e multiplicar os 

efeitos dessas ações, o que faz a diferença são as iniciativas e disposição, 

podendo cumprir o currículo, e os compromissos do ano letivo. 
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“O paradigma atual busca subsídios um leque grande de autores e 
interpretações,  destacando-se  a  do  modelo  inter-relativo  racional; 
enfatiza a pluralidade da realidade e dos atores sociais,...Por isso, a 
reação  do  outro  face  a  um  desafio  deve  ser  trabalhada  e  não 
simplesmente  aceita  como natural  pelo  mediador  da ação cultural, 
antes denominado educador popular. A reciprocidade passa a ser um 
indicador”. (GOHN, 2005, p.93)

A  escola  é  um  espaço  de  responsabilidade  social  e  de  cidadania, 

portanto  a  função  da  escola  seria  aquela  que  promove  a  aprendizagem  . 

Assumindo  um  papel  de  formadora  da  sociedade,  da  cidadania  mais 

responsável, na diversidade na pluralidade e na solidariedade.

Segundo Libâneo, (2001, p.44), “a escola tem um papel insubstituível, 

quando se trata de preparação cultural e científica das novas gerações para 

enfrentamento das exigências postas pela sociedade contemporânea”. 
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CAPÍTULO I

1. O conceito da administração escolar

Falar em gestão escolar,  é  fazer abordagens de um tema  cheio de 

conflitos, no qual a figura do “Diretor” ainda é vista como um ser supremo em 

muitas situações,  porém já se fala muito em gestão democrática,  quando o 

diretor administra junto com a comunidade escolar. Sabemos que está é uma 

realidade que ainda está tomando corpo no Brasil e principalmente no Estado 

de São Paulo. 

No século XIX explodiu a revolução industrial na  Inglaterra. Este fato 

novo contribui para o repensar de muitas concepções, entre elas, a educação 

que até então, era permitido o acesso às escolas  apenas para a  nobreza. 

Com a industrialização de produtos mudou-se o panorama dessa realidade. 

Precisou-se de mão de obra- para a realização da tarefa de fabrica, o que veio 

influenciar  em  uma  educação  do  tipo  bancária,  sendo  enfatizado  o 

aprendizado   de  cunho  técnico,  esquecendo-se  o  lado  humano  de  cada 

indivíduo.

A revolução industrial mudou a forma da sociedade ver o mundo, e com 

isto emergiram, como também sucumbiram, conceitos. Se houve mudanças no 

ensino e no aprendizado, não podia ser diferente com a administração escolar 

que  no século XX deu um salto significativo, era o começo de uma nova era, 

que se deu por meio de linhas diferentes de pensar. Alguns teóricos com Fayol 

e  Taylor  preocupavam-se  em aumentar  a  eficiência  da  empresa,  uma boa 

administração  era  considerada  fruto  de  uma  boa  previsão,  organização, 

comando, coordenação e controle. Era o nascimento das escolas  técnicas, 

com ênfase na educação a serviço para o capitalismo. Desde  então houve 

muitos pensadores e maneiras diferentes de se pensar a administração e o 

conhecimento. Assim garantia-se o respeito da experiência individual de cada 

um.  Para  Fayol  (FAYOL  apud  CHIAVENATO,  1983,  p.77),  “a  organização 

abrange somente o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, 

estática e limitada”.  [...]  “organização significa o ato de organizar, estruturar e 

integrar  os  recursos  e  os  órgãos  incumbidos  de  sua  administração  e 
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estabelecer  relações  entre  eles  e  atribuições  de  cada  um  deles”. 

(CHIAVENATO, 1983, p75).

A  administração  escolar  envolve  toda  as  decisões  e  a  comunidade 

escolar e seus efeitos atingem a sociedade como um todo, enquanto que a 

organização é parte visível do trabalho administrativo, e de grande valia, pois 

garante o bom funcionamento das instituições públicas ou não.

Segundo Hora:

 “A administração escolar como disciplina e prática administrativa, por 
não ter ainda construído o seu corpo teórico próprio, demonstra em 
seu  conteúdo  as  características  das  diferentes  escolas  da 
administração de empresa.” (HORA, 2006, p.41)

Lembrando que apesar  de haver  uma estreita  relação  entre  administração 

escolar e administração de empresas essas disciplinas diferem, com objetivos 

e  funções  específicas.  Embora  ambas  tenham  como  público  alvo  o  ser 

humano,  a  administração  escolar  tem  um  campo  de  atuação   especifico, 

enquanto que o administrador de empresas possui  um leque diversificado de 

atuação.

1.1 A administração escolar numa  visão democrática

A  Organização  escolar  vista  pela  sociedade  capitalista  procura 

insistentemente, a manutenção das relações de produção, fortalecendo o poder 

da classe dominante.

Por sua vez a Educação numa perspectiva dialética assume formas de 

liberação,  a  escola  é  a  arena  onde grupos  sociais  lutam pela  legalidade e 

poder.

A democratização da escola tem sido analisada em três aspectos de 

acordo com órgãos oficiais  e dos educadores que fazem uma análise  mais 

crítica do processo educacional:

•A democratização com ampliação do acesso.

•A instituição educacional.
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•A  democratização  dos  processos  pedagógicos  e  democratização  dos 

processos administrativos.

 Os  órgãos  oficiais  vêem  a  democratização  do  ensino  através  da 

permanência das camadas mais pobres na escola, aumentando o número de 

vagas, escolas e salas de aulas, promovendo o discurso pela universalização 

do ensino.

Para os educadores a democratização se dá com o desenvolvimento de 

processos pedagógicos que permitem a permanência do educador no sistema 

escolar através da ampliação de oportunidades educacionais,  também pelas 

mudanças  nos  processos  administrativos  do  sistema  escolar,  por  meio  da 

participação de pais nas decisões tomadas.

Leal esclarece que: 

“È  necessário  esclarecer  que  a  similaridade  das  organizações  é 
resultado  da  relação  que  há  entre  a  estrutura  econômica  da 
sociedade  capitalista  e  a  sua  estrutura  jurídica-política-cultural;  a 
generalidade  das  teorias  da  administração  de  empresas  não  é 
resultado do desenvolvimento dos seus estudos, capaz de determinar 
a elaboração  de uma teoria  que englobe toda a realidade prática 
administrativa da organização, qualquer que seja a natureza”. (HORA, 
2006, p.43)

 A gestão democrática  da escola assume a função de agente 

socializador,  não  sendo  um órgão  isolado  do  contexto  global;  devem estar 

presentes no processo de organização de modo que as ações passem a ser 

desenvolvidas para as necessidades da comunidade. Para Hora (2006, p. 53), 

“a escola como instituição social tem a possibilidade de construir a democracia 

como forma política de convivência humana” .

A Educação escolar  constitui  uma sociedade democrática,  na medida 

em que universaliza o saber para o exercício da cidadania possibilitando uma 

contribuição indispensável e insubstituível, embora limitada. 

“O papel da administração da educação, será o de coordenar a ação 
dos diferentes componentes do sistema educacional, sem perder de 
vista a especificidade de suas características e de seus valores de 
modo que a plena realização de indivíduos e grupos seja efetivado” 
(HORA, 2006, p.41)



18

A criação do conselho escolar tornou-se fundamental,  o processo nas 

comunidades escolares implantou a ação com a co-responsabilidade de todos 

no processo educativo.

“Park e Burgess, concluem que toda comunidade é uma sociedade, 
mas  nem  toda  sociedade  é  uma  comunidade;  e  um  indivíduo  é 
membro de uma comunidade menos porque nela vive e mais porque 
participa na vida comum da sociedade” (PARK E BURGESS apud. 
HORA, 2006, p.62) 

Para  que haja  uma gestão participativa  é necessário  o  planejamento 

flexível  e  dinâmico,  do  qual  interajam  os  diferentes  segmentos  de  uma 

instituição,  sendo  que  a  participação  é  dever  de  todos  que  integram  uma 

sociedade  democrática.  Hoje,  a  participação  acompanha  os  passos  da 

democratização.

A Educação é um processo permanente, portanto amplia a importância 

de  crescer  como  homem  capaz  de  melhorar  sua  qualidade  de  vida,  e  se 

conduzir com autonomia como cidadão consciente.

Todo indivíduo tem direito à Educação, autonomia e auto-realização, e 

que sejam utilizados para proporcionar o crescimento humano, permitindo que 

cada  indivíduo   aproprie-se  de  bens  culturais.  Cada  indivíduo  tem  direito 

também  a preservação da cultura de seu povo, tribo ou etnia.

 
”Negar a qualquer homem o direito de se educar seria uma violência 
contra  seu  direito  de  homem,  de  cidadão,seria  condená-lo  ao 
isolamento,   enfraquecendo-o  como  ser  humano  e  impedindo  o 
avanço da sociedade à qual pertence. A educação é direito subjetivo 
do homem.” (ALBUQUERQUE, 2005, p.52).

Para que se tenha o processo de democratização da gestão escolar, é 

necessário  que  a  escola  respeite  a  realidade  local,  portanto  essa  relação 

dinâmica e consciente com a comunidade possibilitará que a escola atue como 

fator de mudança.  

Assim um administrador deve adotar uma conduta com muito diálogo, 

articulando a proposta pedagógica da escola possibilitando um trabalho com 

qualidade  envolvendo  a  todos  na  elaboração  e  execução  do  projeto 

pedagógico, este trabalho significa envolver toda a comunidade escolar para 
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transformação  global  da  escola,  mobilizando  as  condições  na  escola,  de 

trabalho para todos, visando planejar uma ação educativa, possibilitando assim 

avanços significativos na política educacional.

 
“O  processo  participativo  presente   na  escola  tem  significado 
importante para os segmentos consultados, tendo em vista o esforço 
em desenvolver uma educação escolar que procura compreender as 
diversas  interferências  e  interesses  que  perpassam  a  sociedade” 
(HORA,2006,p.128).

1.2 Comprometimento do gestor no relacionamento humano

Não  existe  uma  receita  pronta  de  como  administrar,  portanto  é 

fundamental para o gestor fazer uma análise da realidade da sua organização, 

podendo  pontuar  e  diagnosticar  os  problemas  existentes.  Ele  precisa  ser 

objetivo e imparcial para fazer uma apreciação correta, enxergando aquilo que 

os outros não enxergam. Para Chiavenato (2006, p.10),  “o administrador deve 

envolver tudo e todos em sua atividade e, ao mesmo tempo, prestar contas do 

que faz a todos os circundantes”. 

   A  motivação das pessoas não ocorre  somente por meios financeiros e 

sim pela satisfação e alegria da equipe.Segundo Chiavenato:

“Quando uma equipe passa a focalizar objetivos comuns, começa a 
incrementar o comportamento grupal  e a atitude coletivade colocar 
tais objetivos acima dos objetivos individuais”. (CHIAVENATO, 2006, 
p.14)

 O  administrador  precisa  saber  lidar  com  as  diferenças  individuais, 

interagindo  num  ambiente  agradável,  proporcionando  recursos  como: 

liderança,  motivação,  comunicação,  capacitação  e  treinamento  aprendizado 

constante através da intervenção pessoal. 

 “Criar um clima gostoso, uma atmosfera envolvente e agradável em 
que as pessoas se sentem bem. É tudo isso e mais alguma coisa que 
tornam  muitas  empresas  o  melhor  lugar  para  se  trabalhar”. 
(CHIAVENATO ,2006, p.13)
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Portanto,  o  bom  administrador  não  precisa  ter  o  poder  absoluto  na 

posição hierárquica como era antigamente, e sim na colaboração. Ele tem que 

conquistar  pessoas,  reforçando os  objetivos  e  avaliando  nossos  resultados, 

sendo o principal responsável pelo sucesso da organização.

 “...A Administração deixa de ser uma ciência ou uma tecnologia para 
se transformar em uma arte.  A arte de fazer com que as pessoas 
aprendam  cada  vez  mais  a  agregar  valores  e  a  apresentar 
resultados”. 
(CHIAVENATO, 2006, p.16)  

É indispensável  relacionar-se com pessoas de todos os níveis, tendo a 

necessidade de ser flexível e ter autocontrole, podendo ampliar sua teoria na 

prática, acreditando na mudança, sempre pensando a longo prazo e analisando 

sobre  o  trabalho  que  está  sendo  feito.  Portanto,  para  se  ter  uma  boa 

administração é necessário à união, colaboração, força de conjunto, equipe e 

convergência. De  acordo  com  Chiavenato  (2006,p.52),  “a  flexibilidade  é 

condição indispensável da mudança e deve ser sempre estimulada por meio de 

condições criadas por você, para que ela promova a mudança necessária”.  

Para Albuquerque :

“Facilita-se  o  crescimento  dos  educadores  da  escola  como 
profissionais competentes e comprometidos, propicia-se o sucesso do 
processo  educativo  e  o  desenvolvimento  de  todos  como  seres 
humanos”. (ALBUQUERQUE, 2005, p.56)

O Gestor precisa saber ouvir e interpretar aquilo que recebe, buscando 

sempre  motivar  pessoas,  sendo  ele  renovador  e  transformador  ao  mesmo 

tempo,  no  sentido  de  educá-las,  melhorando  assim  seu  aprendizado  e 

construindo competências. Como diz Chiavenato (2006, p.120), “cultive valores 

de sua organização com ética, responsabilidade social, respeito às pessoas, 

foco no cliente, ênfase  em resultados, compromisso das pessoas com relação 

a ele.” 
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Acreditando nesse conceito de administrar e de comprometimento com a 

equipe  escolar,  a  gestão  da  Nossa  Escola  Perdizes  está  baseada  no 

envolvimento de toda equipe escolar, acreditando que um dos melhores jeitos 

de respeitar o outro como sujeito é através da gestão democrática, fortalecendo 

uma relação com respeito e responsabilidade a todos. 

Como diz  Chiavenato,  “administrar  significa  criar  condições  ideais  de 

solidariedade para que as pessoas possam se ajudar mutuamente e gerar valor 

e riqueza de modo eficiente e eficaz”.

1.3 Concepção de escola

A escola,  segundo Espósito (2006),  vista como instituição, desde sua 

origem,  destina-se  a  estabelecer  o  ensino  coletivo   sistemático.  Conforme 

pontuado acima, no que se refere ao processo de socialização, compete-lhe 

ministrar conhecimentos de funções específicas, bem como :

“(...) a escola pode ser compreendida como uma instituição peculiar, 
que visa, ao ensinar, garantir a estabilidade; lugar onde se produz e 
reproduz conhecimentos; a escola onde, ao ministrar metodicamente 
um determinado conjunto de doutrinas, leis e princípios que regulam 
um  sistema,  pretende  estabelecer  uma  base  comum,  o  que 
caracteriza um povo como nação.” (s.p.)

Como instituição educadora, a escola cumpre suas finalidades 
primordiais, que são: 

“a  integração,  processo  que  extrapola  seus  limites,  tornando-se 
visível na sociedade mais ampla e se realizando através de outras 
instituições além dela, tais como a família, a igreja. Esta tarefa, ao se 
realizar nas instituições, conduz o homem a viver socialmente e não 
apenas o envolve, mas imperceptivelmente o penetra, direcionando-o 
(objetiva e subjetivamente) na sua maneira de ser e existir, seja pelo 
desenvolvimento de atitudes e comportamentos, seja pela formação 
de hábitos.” (Idem)
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Com a Nossa Escola Perdizes vista numa concepção que contribui para 

o  seu  compromisso  social,  aplicando-se  a  sua  responsabilidade  de  seus 

gestores, professores e comunidade escolar à prática educativa.
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CAPÍTULO II

“Não há nada que assuste tanto um homem 
quanto ser capaz de descobrir a 

enormidade do que ele pode fazer e se 
tornar” (KIERKEGAARD apud . WOOD, 

2007, p.21)

1. Nossa Creche / Escola : Como tudo começou

“Não se  muda o mundo sem um sonho”. Foi a partir dessa frase que 

Newton Carlos Monteiro começou a pensar em como ele poderia transformar a 

realidade de diversas crianças. A esta altura ele já ajudava financeiramente 

uma creche na região de Perdizes, mas isso não era o bastante. Ele queria 

fazer mais. Então, no ano de 1995, Newton comprou uma casa em Perdizes,  a 

demoliu em 1997, e deu início a construção de um sonho em 2000: com a 

inauguração da Nossa Creche Perdizes contribuir para uma sociedade mais 

justa e igualitária.

“Não  se  muda  o  mundo  sem  um sonho.  Por  isso  conta  muito  o 
envolvimento  das  pessoas  e  esse  envolvimento  precisa  de  outra 
educação. A mudança não se dá meramente pela força invisível das 
classes sociais em luta. Por isso conta muito educar para o sonho de 
um  outro  mundo  possível.  A  mudança  educacional  é  um  fator 
decisivo.  Como  diz  István  Mészáros,  “o  papel  da  educação  é 
soberano,  tanto  para  a  elaboração  de  estratégias  apropriadas  e 
adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como 
para  a  automudança  consciente  dos  indivíduos  chamados  a 
concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente 
diferente”.(GADOTTI, 2005, p.65)

Concepção de Homem:

O homem é sujeito,  agente do processo histórico , como o Educador 

Paulo Freire diz no texto organizado no Núcleo de Trabalho Comunitário da 

PUC/SP,  “a história nos faz, refaz e é feita por nós continuamente”. 
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Ideal de Homem:

No texto organizado no Núcleo de Trabalho Comunitário da PUC/SP , “a 

Educação dialética visa à construção do homem histórico, compromissado com 

as tarefas do seu tempo:  participar  do projeto  de construção de uma nova 

realidade social. Busca a realização plena de todos os homens e  acredita que 

isso  não  será  possível  dentro  do  modelo  capitalista  de  sociedade.   Sendo 

assim,  se  coloca numa perspectiva  transformadora  da realidade.  O homem 

desta outra realidade não será mais o homem unilateral,  excluído dos bens 

sociais, exploração no trabalho, mas será um homem novo, o homem total”, e 

para o Educador Moacir Gadotti, ainda no mesmo texto,  “é o chegar histórico 

do homem a uma totalidade de capacidade, a uma totalidade de possibilidade 

de consumo e gozo, podendo usufruir bens espirituais e materiais”. 

Trazendo uma imensa bagagem empresarial, após 42 anos de serviços 

prestados a multinacional Tonolli como presidente, sendo 20 anos trabalhando 

no Brasil,  e 22 anos trabalhando no Canadá, Newton Carlos Monteiro usou 

todo  o  conhecimento  adquirido  na  Gestão  de  Empresas,  tais  como: 

investimento  e  respeito  pelas  pessoas,  delegação,  comprometimento  com 

metas e obtenção de resultados, a serviço de uma causa nobre para contribuir 

com o Brasil  pela força da educação. Segundo Newton Monteiro (2001),  “O 

Brasil enfrenta sérios problemas socais que não podem ser resolvidos somente 

pelo governo, a sociedade como um todo precisa participar de maneira ativa”.

“Quando nos doamos, recebemos algo em troca: felicidade”. (Dalai 
Lama). “Se usássemos nosso dinheiro apenas para comprar coisas, 
nos  tornaríamos  reféns  de  um perpétuo  ciclo  materialista.  Ao  nos 
preocuparmos com os mais necessitados, recebemos em troca uma 
sensação de calor  no coração e a satisfação de ajudar a tornar o 
mundo melhor”. (WOOD, 2007, p 18)

Foi dentro desta perspectiva que Newton Carlos Monteiro, o idealizador 

e  mantenedor,  surgiu  a  idéia  de atender  a  um grupo de crianças de baixa 

renda,  que  vive  na  Grande  São  Paulo,  oferecendo  a  elas  um  amplo 

atendimento  pedagógico,  cultural,  nutricional  e  social.  O  prédio  escolar  foi 
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construído  especialmente  para  essa  finalidade,  localizado  na  região  de 

Perdizes, homenagem ao bairro onde foi criado e obteve sucesso.

A  instituição  é  de  caráter  filantrópico  e  tem  como  principal  objetivo 

formar cidadãos éticos e preparados para enfrentar o competitivo mundo do 

trabalho, e para o exercício pleno da cidadania. (Anexo 1)

“Se  queremos  uma  sociedade  com  igualdade  e  justiça  social, 
devemos ter paz como um valor fundamental e um direito humano. 
Mas  não  se  constrói  a  paz  apenas  com  discursos  e  práticas 
tradicionais. Ainda que essas práticas agreguem valores importantes 
nas  áreas  de  conflitos,  fundados  na  bondade,  compreensão, 
caridade,  compaixão,  solidariedade,  tolerância  e  etc...,  usualmente 
elas estão ancoradas em concepções de caráter mis orgânico, dada 
pelo instinto existente entre seres vivendo uma mesma situação ou 
em compaixão pela situação do outro”. (GOHN, 2005, p.45 e 46)

Desde 2000 até 2003, a instituição acompanhou cerca de 30 crianças da 

mesma faixa etária, selecionadas segundo alguns critérios: a mãe precisaria 

estar trabalhando, a renda familiar da época deveria de ser em torno de até 

dois salários mínimos, e as crianças deveriam ser nascidas no ano de 1997. 

(Anexo 2)

Nesses  anos  o  trabalho  educacional  da  Creche  garantiu  o  ingresso 

dessas crianças à 1ª série do Ensino Fundamental.

Em  2004,  foi  alterado  o  seu  estatuto  passando  de  Nossa  Creche 

Perdizes  (Educação  Infantil)  para  a  Nossa  Escola  Perdizes  (Ensino 

Fundamental).  Esta  tem como objetivo  principal  acompanhar  e  apoiar  esse 

mesmo grupo de alunos, ano após ano até a conclusão do Ensino Superior, 

sendo que durante este período, os mesmos terão participação na nova gestão 

da Nossa Escola Perdizes, que reiniciará suas atividades com um novo grupo 

de crianças na faixa etária de 06 anos de idade, dando continuidade ao projeto. 

2. Ação Educacional : Nossa Escola Perdizes

Ao enxergarmos a escola  como uma instituição que colabora  para a 

formação dos aparelhos ideológicos do estado iremos perceber  sua grande 

influência  na  construção  do  indivíduo,  da  sociedade  e  principalmente  nas 
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relações sociais. Já foi comprovada historicamente a importância da escola no 

que se refere a transformação e reprodução dos aparelhos sociais. O quadro 

que encontramos hoje na grande maioria das escolas é de  reprodução de 

relações  baseadas  no  modo  de  vida  capitalista  e  individualista,  suportando 

cada  vez  mais  as  discrepâncias  entre  classes,  porém  percebemos  que 

algumas  iniciativas  que  partem  da  sociedade  civil,  tem  mostrado  algum 

resultado no que se refere à transformação positiva para uma mudança de 

paradigma.  Nossa  Escola  Perdizes é  um  exemplo  disso,  realizando  um 

trabalho de comprometimento social com a educação com alunos, funcionários, 

professores, pais e comunidade. Como na citação abaixo, visamos diminuir a 

exclusão social.

“A escola contemporânea precisa voltar-se para as novas realidades, 
ligar-se ao mundo econômico, político, cultural, mas precisa ser um 
baluarte contra a exclusão social. A luta contra a exclusão social e por 
uma sociedade justa,  uma sociedade que inclua todos,  passa pelo 
trabalho dos professores.Propõe-se para essa escola,  um currículo 
centrado  na  formação  igual  e  continuada  de  sujeitos  pensantes  e 
críticos,  na  formação  para  a  cidadania  crítica,  participativa  e  na 
formação ética”. (LIBÂNEO, 2001, p.40) “.

A Nossa Escola Perdizes está localizada à rua Pinto Gonçalves, 115, no 

bairro de Perdizes, São Paulo, capital, tem como mantenedora a Associação 

Nossa Escola Perdizes, entidade filantrópica, com sede no mesmo endereço.

O prédio escolar é de propriedade particular e oferece condições de estudo 

para um grupo físico de 25 alunos, já que a proposta é acompanhar o mesmo 

grupo  progressivamente  visando  formá-los  até  o  nível  superior,  financiando 

seus  estudos  e  oferecendo  uma base de  pesquisa  e  estudos,  contribuindo 

desta forma para sua futura formação profissional.

“As novas realidades do mundo do trabalho requerem trabalhadores 
com mais  conhecimento,  cultura,  preparo  técnico.  Sendo assim,  o 
usufruto ou a falta de educação básica (incluindo novas habilidades 
cognitivas  e  competências  sociais)  passa  a  ser  determinante  da 
condição  ou  exclusão  social,  porque  o  mercado  de  trabalho  não 
aceita mais mão-de-obra não qualificada”.(LIBÂNEO, 2001, p.36)



27

O  número  de  vagas  disponíveis  é  determinado  pela  capacidade 

financeira da entidade mantenedora e pelo espaço físico da escola. Os alunos 

da  Nossa  Escola  Perdizes  freqüentam  atualmente  a  4ª  série  do  ensino 

fundamental I.

Os alunos são bolsistas e provém de classe social  de baixa renda e 

moram em diversos bairros,  tais como: Casa Verde, Vila Ismênia,  Perdizes, 

Vila  Munhoz,  Osasco,  Morro  Doce,  Carapicuíba,  Jd.  Jaraguá,  Anhanguera, 

Campo Limpo, Jd. Panamericano, Jd. Eliza Maria, Vila Brasilândia, Móoca, Vila 

São Rafael, Pirituba, Guaianazes, Pinheiros e outros.

Para a concessão de bolsa de estudos, nesta escola, é necessário que a mãe 

trabalhe em período integral, que o aluno tenha a mesma faixa etária ou de no 

máximo dois anos de diferença da turma, e que cujos os pais  não tenham 

condições  financeira  para  mantê-lo  em uma escola  particular  de  qualidade. 

Dentro  dessas  condições,  o  aluno  receberá  uma  educação  de  qualidade, 

visando a formação do cidadão solidário e prestativo.

“A escola deve continuar investindo na ajuda aos alunos para que se 
tornem  críticos,  para  se  engajarem  na  luta  pela  solidariedade 
humana.  A  preparação  para  o  exercício  da  cidadania,  incluindo  a 
autonomia,  a  participação  e  o  diálogo  como princípios  educativos, 
envolve tanto os processos organizacionais internos da escola como 
a articulação com os movimentos e organizações da sociedade civil”. 
(LIBÂNEO,2001,p.43) 

A equipe escolar consiste em: Diretora, Diretora Voluntária, Assessora 

Pedagógica,  5  professores,  2  estagiárias,  cozinheira,  ajudante  de  cozinha, 

ajudante  geral,  faxineira,  além  de  uma  equipe  de  apoio  de  voluntários  e 

colaboradores de campo. Estes estão empenhados em transformar a realidade 

dos alunos, como relatam abaixo:

Estagiária Elis Regina (2007): “O trabalho que realizo com os alunos  
é uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo em que lhes passo  
ensinamentos, eles me transmitem alegria”.

Cozinheira  Bernadete  (2007):  “Gosto  muito  de  trabalhar  na  Nossa 
Escola  Perdizes.  A  D.  Mara  e  Dr.  Newton  são  pessoas  muito  
humanas. Cresci muito com eles como pessoa”.
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Auxiliar de Cozinha Maria Eunice (2007): “Gosto muito do que faço,  
adoro as crianças e meus colegas de trabalho. Aprendi muito com a  
D. Mara e com o Dr. Newton”.

Motorista Francisco (2007): “Trabalhar na Nossa Escola é muito bom. 
O Dr. Newton e a D. Mara são pessoas muito bacanas. Respeitar e  
ser respeitado faz parte da rotina profissional, o que faz ficar melhor  
ainda o emprego e faz com que tudo funcione melhor. Gosto do que 
faço e do todos da escola”.

Professora  Suzana  (2007):  “Trabalhar  na  Nossa  Escola  Perdizes  
contribui  para  o  meu  crescimento  profissional,  me  sinto  realizada  
como professora”.

Professora Yeda (2007): “É um privilégio e uma grande alegria fazer  
parte  da  equipe  de  professores  da  Nossa  Escola  Perdizes.  
Trabalhamos em um ambiente de companheirismo e cumplicidade, 
visando a aprendizagem dessas crianças tão queridas que estão sob 
nossos cuidados”.

Estagiária Anita (2007): “Trabalhar na Nossa Escola é ter a sensação 
que  se  produz  uma diferença  para  a  sociedade,  criando  vínculos  
ensinando esses 25 alunos. É entrar em sala de aula e conscientiza-
los  sobre  o  mundo  que  lhes  cercam,  sobre  as  coisas  boas  que 
existem e sobre como lutar com o mal que eles podem um dia sentir”.  

Ajudante  Geral  Inês  (2007);  “Gosto  de trabalhar  na  Nossa Escola  
porque é um ambiente calmo onde há respeito e companheirismo. As  
crianças  me  respeitam  independente  do  cargo  e  são  muito 
carinhosas. Aqui conheci pessoas que além de ser meus colegas de  
trabalho estão se transformando em meus amigos”. Me sinto muito 
feliz por trabalhar aqui”.

Para Libâneo:

“Relações humanas produtivas e criativas assentadas na busca de 
objetivos comuns.
Esse  princípio  indica  a  importância  do  sistema  de  relações 
interpessoais  em função da qualidade do trabalho de cada educador, 
da  valorização  da  experiência  individual,  do  clima  amistoso  de 
trabalho.  A  equipe  da  escola  precisa  investir  sistematicamente  na 
mudança das relações autoritárias no diálogo e no consenso.  Nas 
relações  mútuas  entre  direção  e  professores,  entre  professores  e 
alunos, entre direção e funcionários técnicos e administrativos, há que 
combinar  exigência  e  respeito,  severidade  e  tato  humano”. 
(LIBÂNEO,2001 p.120)
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As atuais  leis  que regem a educação brasileira  -  Lei  de Diretrizes  e 

Bases  (LDB  9394/96)  e  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs  Ensino 

Fundamental),  possuem  uma  característica  inovadora:  ao  nortear  a  ação 

pedagógica através das referências e dos parâmetros básicos, esse conjunto 

de leis permite grande autonomia de ação. Abre-se espaço no planejamento 

para as realidades de cada aluno, de cada escola e de cada região. Sendo 

assim, toda ação executada na escola é meticulosamente planejada, visando 

obter o melhor resultado possível.

“Todas  as  decisões  e  procedimentos  organizativos  precisam  ser 
acompanhados  e  avaliados,  a  partir  do  princípio  orgânico  entre  a 
direção e a participação dos membros da equipe escolar. Além disso, 
é  preciso  insistir  que  o  conjunto  das  ações  de  organização  do 
trabalho  na  escola  estão  voltados  para  as  ações  pedagógico-
didáticas,  em  função  dos  objetivos  básicos  da  escola.O  controle 
implica  uma  avaliação  mútua  entre  direção,  professores  e 
comunidade”. (LIBÂNEO,2001, p.111)

A Nossa Escola Perdizes optou por funcionar em período integral. Isso 

possibilita aos professores – agentes de mudança (transformadores sociais) e 

formadores do caráter e do espírito das novas gerações - um tempo maior para 

trabalhar o desenvolvimento afetivo e cognitivo das crianças.

No período da manhã oferece o ensino regular com as disciplinas de: 

Matemática, Língua Portuguesa, Artes, História, Geografia, Ciências e Inglês.

À tarde, oferece atividades que completam o ensino formal contribuindo 

para  o  pleno  desenvolvimento  das  capacidades  dos  alunos.  As  atividades 

ocorridas no período da tarde são: 

Aikido,  Tempo  para...,  (Assembléia,  Hemeroteca),  oficina  de  Artesanato, 

PROERD, O que rola?, Atualidades, Portifólio NEP, Laboratório de Informática, 

Palmeiras,Tarefa  da  Tarde,  Descobrindo  a  Língua  Portuguesa,  Jogos 

Desafiantes,Vídeos educativos, Produção de texto, Pesquisa e Meu Momento, 

foram pensadas  e  organizadas de  forma a  privilegiar,  como no período da 

manhã,  o aprender a conhecer,  aprender a fazer,  aprender a viver juntos e 

aprender a ser,com ênfase nos aspectos lúdicos, no pensamento crítico, na 

curiosidade, na utilização das várias linguagens, na criatividade, na resolução 

de  problemas  e  na  tomada  de  decisões.  Essas  atividades  proporcionam 
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oportunidades diversas para que os alunos, centro da aprendizagem, exercitem 

novas maneiras de se relacionarem com o conhecimento, sempre de um modo 

dinâmico e prazeroso, aprendam a trabalhar de uma forma independente e ao 

mesmo tempo com o coletivo, em benefício próprio e do grupo. Assim, a escola 

está  proporcionando  aos  alunos  atividades  culturais  diversas,  o  que 

enriquecerá a vivência dos mesmos.

“A escola necessária para fazer frente a essas realidades é a que 
provê  formação  cultural  e  científica,  que  possibilita  o  contato  dos 
alunos  com  a  cultura,  aquela  cultura  provida  pela  ciência,  pela 
técnica, pela linguagem, pela estética, pela ética. Especialmente, uma 
escola  de  qualidade  é  aquela  que  conclui,  uma  escola  contra  a 
exclusão econômica, política, cultural, pedagógica”.  (LIBÂNEO,2001, 
p.40)

Portifólio

Uma vez por semana , dois grupos de alunos se organizam para um 

álbum que registra os melhores momentos do ano. Autonomia é a condição 

para  que  os  alunos  assumam  a  responsabilidade  de  escolhas:  tema, 

organizações de materiais e distribuição de tarefas. 

Para os alunos:

Igor Brito (2007): “É um momento muito legal, colocamos no papel o  
que aconteceu na semana”.

Felipe Garcia (2007): “É a hora de expressarmos a nossa criatividade  
e de desenharmos”.

Tarefa da Tarde

Essa atividade foi  criada para que na semana, os alunos, através da 

mediação do professor, parem e reflitam sobre o que aprenderam no decorrer 

da semana em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Durante a semana, os alunos e o professor reverão o conteúdo trabalhado. 

Além de exercícios em que são seguidos alguns passos bem estabelecidos e 
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delimitados, são criadas situações em que o aluno ou o grupo precisa resolver 

para as quais não dispõe de um caminho rápido, direto que o leve à solução. 

As tarefas são abertas, sugestivas, diferentes umas das outras, surpreendentes 

e exigem tomadas de decisões, estratégias, uma atitude criativa e exploratória 

e muitas delas elaboradas pelos próprios alunos.

Para os alunos:

Natacha (2007): “A tarefa é um momento nosso para expor as nossas 

dificuldades e aprender o conteúdo”.

Micael  (2007):  “Com  a  tarefa  é  a  hora  de  expormos  o  nosso 
aprendizado em algumas folhas no papel”.

Artesanato

A  oficina  de  Artesanato  visa  proporcionar  um maior  conhecimento  à 

construção da arte, trabalhando com diversos produtos e materiais. Em cada 

aula serão ministrados diferentes tipos de construções artísticas, assim como 

trabalhos com gesso, crochê, pintura em madeira, pintura em pano de prato e 

etc. Essa construção faz com que o aluno tenha maior sensibilidade com o 

mundo e com o outro, desenvolva habilidades manuais e crie oportunidades de 

aumento  de  renda  familiar,  onde  o  aluno  ensinará  aos  pais  as  técnicas 

aprendidas.

No decorrer do ano letivo serão escolhidas peças construídas pelos alunos, 

para  no  fim  realizarmos  um  bazar,  onde  serão  vendidas.  O  dinheiro  será 

revertido para os alunos para compra de material didático. Esta prática faz com 

que os alunos exercitem a sua autoconfiança e auto - estima e se valorizem 

mais.

Para Libâneo:

“O  ensino  implica  lidar  com  os  sentimentos,  respeitar  as 
individualidades, compreender o mundo cultural dos alunos e ajuda-
los a se construírem como sujeitos, a aumentar sua auto-estima, sua 
autoconfiança, o respeito consigos mesmos”.(LIBÂNEO,2001, p. 42) 
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Para as alunas:

Bruna (2007): “O artesanato para mim é relaxar e fazer lindas peças”.

Letícia  (2007):  “Na  oficina  de  artesanato  é  legal  porque  fazemos 
muitas caixinhas, porta-treco e muito mais”.

Depoimento de pai de aluno:

Pai  (2007): “Depois  das aulas de artesanato,  meu filho ficou mais  
caprichoso,  aprendeu a fazer  pinturas em telas,  quadros e até faz  
crochê em casa”.

Laboratório de Informática

O  uso  do  computador  encontra-se  no  contexto  das  mudanças  e 

evoluções ocorridas na sociedade. A escola não pode deixar de incorporar as 

novas transformações, intervindo para sistematizar a integração de todos os 

recursos pedagógicos e usando o que de melhor cada um tem para oferecer.

Usada como uma ferramenta,  inclusive,  multidisciplinar,  constitui  uma 

coisa  a  mais  que  aluno  pode  contar  para  bem  realizar  as  atividades 

educacionais. Sem informação, não se forma um cidadão. 

Segundo Libâneo:

“Há, portanto, um papel insubstituível da educação e das escolas de 
prover as condições intelectuais de avaliação crítica das condições de 
produção  e  da  difusão  do  saber  científico  e  da  formação.  A 
informação é necessária, mas ela vem exercendo um domínio cada 
vez  mais  forte  as  pessoas,  cada  vez  mais  escravizadas  por  ela. 
Informação  não  é  sinônimo  de  conhecimento,  por  si  só  ela  não 
propícia  o  saber.  A  informação  é  um  caminho  de  acesso  ao 
conhecimento, é um instrumento de aquisição de conhecimento, mas 
ela  precisa  se  analisada  e  interpretada  pelo  conhecimento,  que 
possibilita a filtragem e a crítica da informação, de modo que ela não 
exerça  o  domínio  sobre  a  consciência  e  a  ação  das  pessoas”. 
(LIBÂNEO, 2001, p.37 e 38)

Para os alunos:

Matheus  (2007):  “Laboratório  de  Informática  é  uma  aula  que  nós  
temos com a professora Elis, nós fazemos pesquisas e produções de 
texto”.
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Débora  (2007): “Laboratório  de  Informática  é  um  lugar  que  nós 
podemos  pesquisar  e  ter  aulas  de  informática  e  você  fica  mais 
informado”.

Palmeiras

A fim de proporcionar ao aluno maior diversidade em suas atividades, 

bem estar  físico,  emocional  e  mental,  e  ampliar  seu conhecimento  na área 

esportiva, a Nossa Escola associou-se com a Sociedade Esportiva Palmeiras.

Duas  vezes  por  semana,  os  alunos  freqüentam  o  clube.  Os  alunos 

participam da aula de natação duas vezes por semana. Logo depois da aula 

eles fazem um pequeno pic-nic e recreação.

Além  das  atividades  esportivas,  os  alunos  podem  freqüentar  as 

dependências do clube aos finais de semana. O professor de Educação Física 

também leva os alunos para atividades na quadra de esportes quinzenalmente. 

A escola não é o único estabelecimento que ensina.

Libâneo diz que:

“A escola precisa ser repensada, porque ela não detém o monopólio 
do saber. Há hoje em reconhecimento de que a educação acontece 
em muitos lugares,  através de várias agências.  Além da família,  a 
educação acontece nos meios de comunicação, nas empresas, nos 
clubes, nas academias de ginástica, nos sindicatos, na vida urbana. 
As próprias cidades vão se transformando em agências educativas 
pela iniciativa de participação da população na gestão de programas 
culturais,  de  organização  dos  espaços  e  equipamentos  públicos”. 
(LIBÂNEO, 2001, p.40)

Para os alunos:

Priscila  (2007):  “É  um  momento  de  aprender  a  fazer  o  que  não 
sabemos corretamente e  lazer também esta incluso, nesse momento 
prazeroso”.

Caique (2007): “É um espaço de lazer aonde praticamos esportes”.
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Aikido

Pensando em ajudar os alunos a expressar seus sentimentos de forma 

equilibrada, buscamos uma arte marcial. O Aikido é a uma arte oriunda após a 

2ª  Guerra  Mundial,  praticada  pelos  japoneses  e  apresenta  uma  junção  da 

força, beleza e movimento do corpo.

No  Aikido  há  uma  preocupação  com a  forma  natural  do  movimento 

humano e visa o treinamento para se poder manter os sentimentos corretos 

mesmo em meio a situações extremas como num combate.

Além disso,  as  técnicas  ajudam a saúde do corpo,  de  forma a melhorar  a 

circulação sanguínea, a concentração e a disciplina, além de proporcionar aos 

alunos diversão, é contribuir para a saúde mental dos mesmos.

Segundo Libâneo:

“A  escola  de  qualidade  promove  para  todos  o  domínio  dos 
conhecimentos,  da  cultura,  da  ciência,  da  arte,  junto  com  o 
desenvolvimento  de  capacidades  e  habilidades  de  pensamento”. 
(LIBÂNEO, 2001, p.42)

Para os alunos:

Beatriz  (2007):  “Para  mim   é  o  momento  que  nós  relaxamos  e 
aprendemos a nos defender”.

Igor Fontes (2007):  “Os momentos de Aikido são maravilhosos pois 
aprendemos artes marciais”.

O que rola?

Esse  momento  é  trabalhado  durante  as  aulas.  Conhecendo  a 

importância da escola no processo de formação integral  do aluno e do seu 

papel enquanto transmissora e orientadora de questões sociais,  elaboramos 

essa atividade. É muito importante que a curiosidade do aluno não seja vetada.

Diz Libâneo: 
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“No campo da ética, o mundo contemporâneo convive com uma crise 
de valores, predominando um relativismo moral baseado no interesse 
pessoal, na vantagem, na eficácia, sem referência a valores humanos 
com a dignidade, a solidariedade, a justiça, a democracia, o respeito 
à vida.  É preciso a colaboração da escola  para  a revitalização da 
formação ética, atingindo tanto as ações cotidianas quanto as formas 
de  relações  entre  povos,  etnias,  grupos  sociais,  no  sentido  do 
conhecimento das diferenças e das identidades culturais. Além disso, 
ao lado do conhecimento científico e da preparação para o mundo 
tecnológico  e  comunicacional  é  necessária  a  difusão  de  saberes 
socialmente  úteis,  entre  outros,  o  desenvolvimento  e  a  defesa  do 
meio ambiente, a luta contra a violência, o racismo e a segregação 
social, os direitos humanos”. (LIBÂNEO, 2001, p.38 e 39)

Este momento possibilita ao aluno, não somente a conversa de temas 

que os afligem, mas também orientação, através de conversas informais, sobre 

os  Temas  Transversais  (Ética,  Meio  Ambiente,  Saúde,  Orientação  Sexual, 

Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo) propostos e contidos nos PCNs - 

Parâmetros Curriculares Nacionais e outros assuntos de interesse do aluno.

A preocupação maior  é transmitir  estes conhecimentos  ao aluno,  de 

forma  segura,  clara  e  aberta.  Esse  momento  acontece  todos  os  dias  da 

semana, durante as aulas onde os temas são discutidos de acordo com as 

perguntas feitas pelos alunos. Além da exploração oral do tema discutido, são 

levados  objetos,  livros  educativos  e  orientações  via  internet,  para  o 

enriquecimento  do  assunto.  As  perguntas  são  elaboradas  pelos  alunos  e 

colocadas  na  caixa  “O que Rola?”,  conforme o  interesse  de  cada  um.  Em 

seguida,  é  feita  uma  triagem  e  encaminhadas  para  as  professoras  das 

disciplinas para futuro esclarecimento das mesmas.

Estão previstos também, encontros com especialistas como: psicólogos, 

policiais, psicopedagogos e médicos, entre outros.

Para os alunos:

Raphael (2007): “É bom porque é lá que esclarecemos dúvidas, isso  
pode ajudar no conteúdo das aulas”.

João Victor (2007): “Para saber mais coisas que nós não entendemos 
e para tirar nossas dúvidas”.
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Atualidades

Hoje, com a globalização, a sociedade necessita de um olhar crítico dos 

acontecimentos do mundo todo.

Sabe-se que os meios de comunicação ajudam a esclarecer e entender alguns 

processos atuais. 

Para tanto surgiu essa aula, na qual será explorado nos cadernos dos 

jornais,  revistas  e  livros  temas  para  debates,  críticas  e  reflexões  de 

acontecimentos no mundo todo. Sem fronteiras para tal crítica, pretendemos o 

envolvimento dos alunos a esses acontecimentos, e que o ato da busca por 

acontecimentos da sociedade se torne um hábito.  Quanto mais informação o 

aluno tiver, melhor preparado para o futuro estará. De acordo com Libâneo:

“Conforme  o  sociólogo  francês  Alain  Tourraine  (1995)  ,  estamos 
vivendo presentemente a passagem da sociedade industrial  para a 
sociedade  informacional.  Se  na  sociedade industrial  predominou  a 
produção de objetos materiais, na sociedade informacional o que se 
destaca  é  a  produção  e  difusão  culturais,  especialmente  a 
informação.  Dados  da  Organização  Pan-Americana  de  Saúde  e 
Organização  Internacional  do  trabalho  informavam  que,  1997,  a 
distribuição da força de trabalho apresentava os seguintes índices: 
62% no setor terciário ou de serviços, 22% no setor secundário ou 
industrial  e 15,6% no setor  primário  ou agrícola.  No setor  terciário 
incluem-se  os  serviços  informacionais.  Esse  crescimento  leva  os 
especialistas a antever para breve a institucionalização de um novo 
setor da economia, o setor quaternário ou informacional”.(LIBÂNEO, 
2001, p.36)

Para a aluna:

 Leila (2007):  “Você fica ligado nas reportagens dos dias de hoje e 
fica mais informado e mais intelectual”.

 

PROERD (Programa  Educacional de Resistência às drogas e à violência)

Esse é um programa desenvolvido pela polícia Militar que em conjunto 

com  a  escola  e  a  família  tenta  prevenir  e  reduzir  o  uso  de  drogas  e  da 

violência.

As atividades feitas em sala de aula auxiliam os alunos e os previnem 

quanto à influência das drogas e ou dos comportamentos agressivos.
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Por essa razão a escola disponibiliza seu espaço, uma vez por semana 

para que um Policial Militar, explique e passe as informações para os alunos, 

na tentativa de ajudá-los a entender melhor os assuntos e realidade com quais 

todos convivemos. 

Para a aluna:
Ana Paula (2007):  “O  PROERD é o momento em que eu aprendo as 
coisas boas como não usar drogas, a não falar com estranhos, etc”.

Jogos Desafiantes

O objetivo dessa atividade é desenvolver o raciocínio lógico, a escrita e 

a oralidade do aluno.

Com  o  uso  dos  jogos  as  crianças  participam  ativamente,  criando  e 

respeitando as regras, além de avaliar seu desempenho e perceber os mais 

variados pontos de vista.

Proporciona o trabalho com a imaginação desenvolvendo a curiosidade, 

a confiança, a crítica e fazendo com que o aluno consiga expressar melhor sua 

opinião e assim, ele começa a elaborar as suas próprias idéias e assim, inicia o 

processo de tomada de iniciativas.

Para a aluna:

Ana Carolina (2007): “Jogos desafiantes é um momento aonde você 
relembra o que aprendeu com simples jogos”.

Produção de texto

Esta atividade é realizada uma vez por semana, dando continuidade ao 

trabalho de leitura e compreensão de texto desenvolvido em sala de aula no 

período da manhã. O objetivo desta atividade é que os alunos reconheçam, 

nas situações de produção de escrita,  o que os textos narrativos, como por 

exemplo, os contos de fadas, as histórias em quadrinhos, sempre apresentarão 

como  estrutura  textual  ou  organização  básica,  uma  introdução  (início),  um 

desenvolvimento (conflito), e um desfecho (resolução do conflito).



38

O trabalho de produção de texto apresenta um conjunto de estratégias 

que contribui para formar escritores competentes, capazes de produzir os mais 

variados textos, deixando que os alunos entrem em contato com os diferentes 

usos sociais da língua, com o objetivo de que percebam o por quê e para o quê 

utilizam a escrita e ao longo do trabalho. Neste fazer os alunos irão perceber 

que  cada  tipo  de  texto  caracteriza-se  por  certas  propriedades  que  o  torna 

específico e permite distingui-lo dos demais.

A  vivência com diversos textos irá ajudá-los a conhecerem , interagir 

com diferentes tipos, possibilidades e manifestações da língua escrita.

As atividades propostas procuram atender as situações de comunicação. 

Por essa razão o aluno será estimulado a produzir diferentes gêneros textuais 

ao  longo  do  ano,  como  também  serão  propostas  atividades  de  revisão  e 

reelaborarão textual, de auto-avaliação e de leitura de diferentes interlocutores.

Para o aluno:

Jefferson (2007):  “Produção de texto é muito legal para mim porque  
nós ficamos mais calmos e aprendemos a escrever bem”.

Tempo para...Assembléia de alunos

Em outubro de 2006, foi realizada a primeira eleição da Nossa Escola 

Perdizes  e  ficou  concluído  que  a  escola  teria  uma presidente  e  uma vice-

presidente com o mandato de um ano.

A assembléia é realizada quinzenalmente. A atividade reúne todos os 

alunos,  professores  e   diretora  da  escola,  e  neste  momento  discutem  e 

decidem a organização interna da escola, analisando e votando medidas para 

soluções de problemas de forma democrática, solidária, respeitando as regras 

visando ao bem comum e de toda a comunidade escolar. 

Os alunos criaram regras de convivência que serão seguidas por todos 

inclusive pelos professores e funcionários.

Neste momento os alunos aprendem a respeitar as regras e a respeitar 

uns  aos  outros  e  a  decidir  o  que  é  melhor  para  todos  democraticamente, 

exercendo o direito de cidadania, partilhando poder e delegando funções.
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Estão previstas duas reuniões, uma no primeiro semestre e a outra para 

o  segundo  semestre  com  a  presidente  e  vice-presidente  dos  alunos  que 

participarão da reunião pedagógica juntamente com professores e diretora.

Com objetivo  de reavaliar  a  proposta  educativa feita  pela  presidente, 

estas  reuniões  têm como objetivo  reavaliar  a  proposta  educativa  feita  pela 

presidente.

Como Libâneo diz:

“As  escolas  podem  traçar  seu  próprio  caminho  envolvendo 
professores, alunos, funcionários, pais e comunidade próxima que se 
tornam  co-responsáveis  pelo  êxito  da  instituição.  É  assim  que  a 
organização da escola se transforma em instância educadora, espaço 
de trabalho coletivo e aprendizagem”.(LIBÂNEO, 2001, p.115 e 116)

Para os alunos:

Gabriel  (2007):  “Gosto deste momento porque discutimos todas as 
nossas opiniões”.

Ingrid (2007):  “Um espaço onde se discute assuntos relacionados à 
escola e dizer o que tem para melhorar e outras coisas”.

Tempo para...Hemeroteca

Esta oficina consiste em promover, na sala de aula e na biblioteca o 

prazer pela leitura, com o manuseio de jornais do dia ou de dias anteriores.

É proposto  para os alunos atividades envolvendo leitura  de todos os 

cadernos  dos  jornais,  em  seguida  os  alunos  recortam  a  notícia  que  mais 

chamou a sua atenção e coloca a mesma no mural  da escola.  Durante as 

quartas-feiras, a oficina da hemeroteca é realizada e nela  são expostas todas 

as reportagens -notícias que os alunos recortaram e fixaram no mural ao longo 

da semana. Com a ajuda dos alunos é realizada uma votação para a escolha 

da notícia de maior importância que ocorreu na semana e conseqüentemente 

são  promovidos  debates,  questionamentos  e  posicionamentos  dos  alunos, 

encorajados durante a realização da oficina.
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O objetivo da atividade é incentivar o gosto pela leitura e de se informar 

diariamente,  incorporando  novos  conhecimentos  e  comparando-os  com  os 

armazenados  anteriormente  a  fim  de  formar  opiniões  bem  embasadas 

(cidadania).

Essa atividade é feita quinzenalmente, alternada com a Assembléia dos 

alunos na quarta-feira, e faz com que os alunos desenvolvam o senso crítico. 

Segundo Libâneo:

“Na escola  através  do conhecimento  e  das  habilidades cognitivas, 
torna-se  possível  analisar  e  criticar  a  informação.  Os  alunos  vão 
aprendendo a buscar a informação (na tv, no rádio, no jornal, no livro 
didático,  nos  vídeos,  no  computador  etc.)  mas,  também,  os 
instrumentos  conceituais  para  analisarem  essa  informação 
criticamente  e  darem-lhe  um significado  pessoal  e  social.A  escola 
fará,  assim,  a  síntese  entre  a  cultura  formal  (dos  conhecimentos 
sistematizados) e a cultura experienciada. Por isso, é necessário que 
proporcione  não  só  o  domínio  de  linguagens  para  a  busca  da 
informação,  mas também para a criação da informação.Ou seja,  a 
escola  precisa  articular  sua  capacidade  de  receber  e  interpretar 
informação, com a de produzi-la, a partir  do aluno como sujeito do 
seu próprio conhecimento”.  (LIBÂNEO, 2001, p.41)

Para o aluno:

Felipe Defácio (2007):  “É um espaço que nós vemos a notícia que 
mais nos interessou”.

Descobrindo a Língua Portuguesa

Pouco a pouco, o aluno com a  ajuda do professor e do grupo, o aluno 

apropria-se  da  língua  como objeto  de  aprendizagem.  Nessa apropriação,  o 

contato com a língua escrita tem papel fundamental.

Descobrindo  a  Língua  Portuguesa  é  uma  oficina  que  acontece 

semanalmente e consiste em promover, na sala de aula, o estudo da gramática 

contextualizada. Durante a oficina é proposto para os alunos atividades lúdicas, 

jogos,  competições,  atividades  em  grupos;  despertando  o  interesse  e  o 

aprendizado do aluno, com uma maneira prazerosa de aprender.
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A brincadeira faz parte da vida da criança e inclui o jogo e a brincadeira 

na  sala  de  aula  tem  como  pressuposto  o  duplo  aspecto  de  servir  ao 

desenvolvimento  da  criança,  enquanto  indivíduo,  e  à  construção  do 

conhecimento, processos estes fortemente interligados. 

Brincadeiras  e  jogos  são  ferramentas  e  parceiros  silenciosos  que 

desafiam a criança possibilitando as descobertas e a compreensão de que o 

mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da vida 

com alegria, emoção, prazer e vivência grupal. 

Sendo  assim,  ao  utilizarmos  o  jogo  como  uma  atividade  de 

desenvolvimento  humano,  permitimos  uma  participação  dessa  forma  de 

aprendizagem, com o compromisso do buscar pedagógico,  transformando e 

contextualizando-o num exercício  crítico e consciente  do aprender,  além de 

aperfeiçoar a prática da Língua Portuguesa.Citando Libâneo:

“Trata-se de investir numa combinação bem sucedida da assimilação 
consciente  e  ativa  dos  conteúdos  com  o  desenvolvimento  de 
capacidades  cognitivas  e  afetivas  pelos  alunos,  visando  o 
desenvolvimento do pensar, ou seja, a internalizarão de instrumentos 
conceituais  para lidar  com os problemas,  dilemas e  situações da 
realidade”.  (LIBÂNEO, 2001, p.42)

Para a aluna:

Hayla  Shayany (2007):  “É muito  bom,  porque  nós  tiramos nossas 
dúvidas sobre a língua portuguesa e etc”.

Vídeo Educativo

Mesmo  antes  do  ingresso  na  escola,  a  criança  observa,  pergunta  e 

procura explicar o mundo em que vive.  Na escola é importante que o aluno 

possa ampliar,  rever,  reformular  e sistematizar as noções que construiu,  de 

forma espontânea, através da aprendizagem.

Esse processo de ampliação, reformulação e sistematização é sempre 

inacabado  ao  longo  da  vida  de  uma pessoa,  mas  a  escola  tem um papel 

importante  na  sua  consolidação.  A   leitura  do  mundo  que  vivemos  é  uma 

construção gradativa, que ocorre na escola, à medida que os alunos aprendem 

a observar, perguntar-se sobre o que observam, descrever, comparar, construir 
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explicações, representar e especializar  acontecimentos sociais e naturais de 

forma cada vez mais ampla, considerando dimensões de tempo e do espaço. O 

aprendizado não se limita à sala de aula. Libâneo acredita que:

“Por isso, gradativamente, a escola vai se convertendo num “ espaço 
de síntese “ ( Colom Cañellas, 1994 ). A escola de hoje não pode 
limitar-se  a  passar  informação  as  matérias,  a  transmitir  o 
conhecimento  do  livro  didático.Ela  é  uma  síntese  entre  a  cultura 
experienciada  que  acontece  na  cidade,  na  rua,  nas  praças,  nos 
pontos  de  encontro,  nos  meios  de  comunicação,  na  família,  no 
trabalho, etc, e a cultura formal que é o domínio dos conhecimentos, 
das habilidades de pensamento. Nela, os alunos aprendem a atribuir 
significados ás margens e informações recebidas de fora, dos meios 
de  comunicação,  da  vida  cotidiana,  das  formas  de  educação 
proporcionada pela cidade, pela comunidade”. (LIBÂNEO, 2001, p.40 
e 41)

Para o aluno:
Leonardo  (2007):  “O  assunto  dos  vídeos  é  sempre  sobre  um 
conteúdo de uma matéria, é um momento diferente”.

Por  isso  o  ensino-aprendizagem  não  se  restringe  à  exposição  do 

professor,  à  leitura  do  livro  didático,  à  memorização  de  conceitos  ou  às 

respostas de questionários. É algo muito mais complexo e desafiador. Envolve 

a  compreensão  de  um  modo  de  pensar  e  explicar  o  mundo,  pautada  em 

noções, conceitos, procedimentos e princípios através dos quais os fatos são 

estudados e contextualizados no tempo e no espaço.

O vídeo entra na sala de aula dentro de um contexto didático planejado 

pelo professor.  A linguagem televisiva é um fato cultural de nosso tempo e a 

utilização do vídeo em sala  é um recurso  valioso  para  aproximar  a prática 

docente do universo de vivências dos alunos, facilitando a contextualização dos 

conteúdos e as práticas interdisciplinares. 

Considerando que o exercício da cidadania exige o acesso de todos à 

totalidade  dos  recursos  culturais  relevantes  para  a  interpretação  e  a 

participação responsável  na vida social, o vídeo  é um dos recursos didáticos 

para o trabalho pedagógico nas diferente áreas. Portanto são selecionados de 

acordo com o  conteúdo, servindo tanto como motivador ou finalização de um 

tema específico.

Leva-se  em  conta  o  interesse  do  aluno  nos  temas  abordados   que 

surgem  no decorrer das aulas.
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Meu Momento...

Ocorre três vezes na  semana com a duração de aproximadamente uma 

hora.

Essa atividade tem a intenção de oportunizar  a exploração do aspecto 

lúdico  e  socializador  na  criança,  tão  importante  no  seu  desenvolvimento,  e 

também, muitas vezes o descanso e o relaxamento.

É um momento em que há não só uma interação entre os alunos, mas 

também com a professora. Como mediadora, ela participa das decisões dos 

alunos e das próprias atividades.

Para a aluna:

Natália (2007): “O meu momento é um espaço onde podemos fazer o  
que quisermos, entrar na internet, ficar na biblioteca e no pátio”.

Avaliação

A avaliação, processo contínuo de obtenção de informações, análise e 

interpretação da ação educativa, visará: Conhecimento do progresso do aluno; 

Aprimoramento do trabalho escolar; Análise da atuação docente; Revisão da 

atuação da escola; Revisão constante da função social da escola crescimento 

do aluno.

Todos  os  participantes  da  ação  educativa  e  a  própria  ação  serão 

avaliados em momentos individuais e/ou coletivos.

Proposta Curricular

A proposta do projeto da Nossa Escola Perdizes é promover nos alunos 

e professores:

• A construção do conhecimento por meio de momentos prazerosos e que 

motivem a aprendizagem;

• O desenvolvimento da linguagem oral e escrita como meio de comunicação 

com o mundo;

• À vontade de criar, criticar, dar sugestões, em todas as áreas educacionais;



44

• A estimulação das relações interpessoais com toda a comunidade escolar;

• A valorização do respeito, ética e cidadania;

• O respeito com o meio ambiente e os seus recursos naturais;

• A preocupação com a formação profissional para o mundo globalizado;

• A motivação para a busca do conhecimento de si e do outro;

• Os  professores  e  funcionários  da  escola  estão  sempre  em  constante 

treinamento.

“A escola necessária para fazer frente a essas realidades é a que 
provê  formação  cultural  e  científica,  que  possibilita  o  contato  dos 
alunos  com  a  cultura,  aquela  cultura  provida  pela  ciência,  pela 
técnica, pela linguagem, pela estética, pela ética. Especialmente, uma 
escola  de  qualidade  é  aquela  que  conclui,  uma  escola  contra  a 
exclusão econômica, política, cultural, pedagógica”. (LIBÂNEO, 2001, 
p. 120)

O Sistema de Avaliação

O  Sistema  de  avaliação  do  ensino-aprendizagem  será  contínua, 

processual,  cumulativa  e  descritiva,  especialmente  formativa,  pressupondo 

avaliação diagnóstica, terá como objetivos:

Diagnóstico  para  estabelecer  objetivos  para  o  planejamento  da  ação 

educativa;

Verificação de avanços e dificuldades do educando, pelo educador;

Subsídios para o replanejamento;

Verificação de avanços e dificuldades pelo próprio educando.

Objetivos 

A Nossa Escola Perdizes, com base nos artigos 2º e 22º da Lei 9.394/96 

da  LDB  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases),  tem  como  finalidade  o  pleno 

desenvolvimento  do  aluno,  especificamente  do  ensino  fundamental, 

complementando  a  ação  da  família  e  da  comunidade  preparando-o  para  o 

exercício da cidadania e fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores.
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São objetivos do Ensino Fundamental, na Nossa Escola Perdizes:

• Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-

dia,  atitudes  de  solidariedade,  cooperação  e  repúdio  às  injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

• Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas; 

• Conhecer  características  fundamentais  do  Brasil  nas  dimensões  sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país; 

• Conhecer  e  valorizar  a  pluralidade  do patrimônio  sociocultural  brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-

se  contra  qualquer  discriminação  baseada  em  diferenças  culturais,  de 

classe  social,  de  crenças,  de  sexo,  de  etnia  ou  outras  características 

individuais e sociais; 

• Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando  seus  elementos  e  as  interações  entre  eles,  contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

• Desenvolver  o  conhecimento  ajustado  de  si  mesmo  e  o  sentimento  de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 

inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

• Conhecer  e  cuidar  do  próprio  corpo,  valorizando  e  adotando  hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo 

com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

• Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e 

corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 

interpretar  e  usufruir  das  produções  culturais,  em  contextos  públicos  e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 
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• Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos; 

• Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando  para  isso  o  pensamento  lógico,  a  criatividade,  a  intuição,  a 

capacidade  de  análise  crítica,  selecionando  procedimentos  e  verificando 

sua adequação. 

Metodologia

O foco é o desenvolvimento da autonomia global do aluno. Estimula-se o 

aluno para que ele próprio, com a mediação do professor, seja agente de sua 

construção. Ele tem  oportunidade  de  se  tornar  um  indivíduo  questionador, 

crítico,  autônomo, ativo e participante,  transformando a si  próprio e o meio, 

através de suas ações.

Nesta abordagem, o aluno é o centro da aprendizagem. Interessa saber 

o que o aluno já sabe, para servir-lhe de âncora aos conhecimentos conceituais 

e atitudinais propostos. Por sua vez, os alunos darão outro significado ao seu 

conhecimento dentro do contexto de suas estruturas cognitivas, construídas a 

partir de seus conhecimentos prévios, de sua história. O conhecimento passa a 

ser visto como um conjunto de verdades relativas, que correspondem a uma 

interpretação que o homem dá ao mundo físico e social.

Por sua vez, o aluno deixa de ser um mero receptor de informações, 

passando a ser um construtor,  numa Pedagogia inspirada nos princípios da 

construção do conhecimento. Em outros termos, o conhecimento se constitui 

nas  relações  que  cada  aluno  estabelece,  frente  às  interpretações  que  o 

professor  lhe  faz  de  um  saber  construído  e  aceito  socialmente.  Assim,  o 

processo de aprendizagem ocorre de dentro para fora,  ou seja,  é o próprio 

aluno  que,  a  partir  de  sua  experiência  de  vida,  de  seu  próprio  universo 

simbólico  fará  uma  interpretação  do  "saber  oficial",  interpretação  esta  que 

deverá ser compartilhada ao máximo com outros membros da sociedade, para 

assim, formar um cidadão autônomo e competente, capaz de viver plenamente 

sua cidadania.
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 Filosofia da Escola

Sabemos  que  a  educação  é  uma  construção  contínua  da  pessoa 

humana, ao longo de toda vida, do seu saber, de suas aptidões e também de 

sua capacidade de discernir e agir. Acreditamos que a educação deve levar o 

indivíduo a tomar  consciência  de si  próprio  e  do meio  que o envolve para 

desempenhar  um  papel  social  que  cabe  na  comunidade  e  no  mundo  do 

trabalho.

O saber, o saber-fazer, o viver juntos e o saber-ser, os quatro pilares da 

educação contemporânea, apresentam condições intimamente ligadas de uma 

mesma realidade. Cada ser é uma experiência singular e, ao mesmo tempo, é 

uma experiência coletiva, porque interage com os outros na construção do seu 

tempo e de sua época.

O  processo  de  aprendizagem  do  conhecimento  nunca  termina.  Durante  o 

Ensino  Fundamental,  podemos  transmitir  aos  alunos  as  bases  para  que 

continuem a prender ao longo de toda sua vida, no trabalho e também fora 

dele;  a  descobrir  e  a  desenvolver  seus  talentos  aptidões;  a  ter  um 

desenvolvimento harmonioso tanto cognitivo quanto afetivo. 

Esse  processo  de  formação  integral  abre  as  portas  do  mundo  ao  aluno, 

preparando-o para a vida, tornando-o um cidadão crítico, atuante, consciente e 

capaz de aplicar os próprios conhecimentos e enfrentar os desafios da vida, 

transformando a sociedade e a natureza em benefício do próprio homem e do 

bem estar coletivo.

Além  das  mencionadas,  a  escola  promove  aos  alunos,  funcionários  e 

professores uma programação cultural e atividades educativas diferenciadas no 

período da tarde. (Anexo 3)

CAPÍTULO III
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“Fazendo o possível de hoje, podemos 
amanhã fazer o impossível de hoje”, repetia 

Paulo Freire (GADOTTI, 2007, p.125)

1. Nossa Escola Perdizes uma perspectiva mais abrangente da Educação

A  Nossa  Escola  Perdizes  realiza  diversas  atividades  extra-escolares 

durante o ano letivo,  com a finalidade de contribuir  para o desenvolvimento 

psico-motor,  além  de  desenvolver  as  seguintes  inteligências:  lógico-

matemática,  sinestésico  corporal,  espacial,  musical,  naturalista  e  relações 

interpessoais e intrapessoais.

Acreditamos que a escola não é o único estabelecimento que ensina, e além 

de  desenvolver  a  inteligência,  devemos  estimular  a  imaginação  e  a 

sensibilidade, além de proporcionar um desenvolvimento saudável, tanto físico 

como mental e afetivo, proporcionando uma integração entre escola, família, 

comunidade e sociedade.

1.1 Momentos: Escola / Família

• Café da manhã cultural na escola: Todas as manhãs, os pais dos alunos, 

bem como seus filhos, tomam café na escola, onde lhes é oferecido café, 

chá, leite e pão com manteiga. Durante este momento, eles podem ler o 

jornal do dia, além de algumas revistas semanais que ficam à disposição 

em uma mesa no refeitório. Acreditamos que desta forma contribuímos para 

o bom relacionamento entre as mães, funcionários, família, professores e 

direção. Como diz Dowbor:

“A escola pertence a um espaço, uma comunidade. O conhecimento 
nas suas novas dimensões exige uma interação muito maior entre a 
escola  e o seu espaço social.  As novas tecnologias,  ao facilitar  a 
conectividade, podem constituir uma ponte e melhorar a integração. 
Numa  sociedade  cada  vez  mais  individualizada,  e  sedenta  de 
sociabilidade,  a  escola  pode  neste  sentido  desenvolver  novos 
papéis”. (DOWBOR, 2005, p.78)

Depoimentos das mães dos alunos:
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Marinalva  (2007):  :”Parabenizo  a  escola  por  esta  iniciativa!É  um 
incentivo aos pais a participarem e conhecer o ambiente escolar”.

Nora (2007): :”É um momento que temos para participar da escola,  
conversar com os outros pais. É importante para os nossos filhos a  
nossa participação”.

• Portas Abertas: É uma oficina que permite que a família interaja com o 

aluno no  ambiente  escolar,  em atividades diversas,  relacionadas  às 

disciplinas.  O  objetivo  desta  não  é  testar  conhecimentos,  e  sim 

proporcionar  um  ambiente  de  descontração  entre  pais,  alunos  e 

professores, além de criar um vínculo entre o conteúdo estudado, os 

alunos e a família. 

Depoimentos das mães dos alunos:

Lígia (2007): “É uma oportunidade de integrar  os pais com a escola”.

Lídia  (2007):  “É  um  encontro  muito  especial,  que  lida  com  as  
atividades  desenvolvidas  na  escola,  sendo  uma  oportunidade  de 
interagir com meu filho”.

• Confraternização de Natal: Todos os anos no dia 25 de dezembro, a 

escola convida a família dos alunos para um delicioso jantar em um 

restaurante escolhido pela direção, que é oferecido pelo Mantenedor 

Newton  Carlos  Monteiro,  sendo  mais  um  diferencial  da  escola  que 

contribui para um maior integração entre escola e família. 

Depoimentos das mães dos alunos:

Luzia (2007):  “Acho muito bom e legal,  pois é na confraternização 
que fechamos com chave de ouro mais um ano letivo”.

Alessandra  (2007):  “O almoço de Natal  é  um bom momento para 
reunir pais, filhos, amigos e funcionários da Nossa Escola Perdizes”.

Graça  (2007):  “É  um presente  de  Natal  do  Dr.  Newton  para  nós 
todos”. 

1.2 Interação: Alunos / Equipe Escolar
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• Atividades no Palmeiras: Como já mencionado, duas vezes por semana, 

os  alunos  praticam  esportes  no  Palmeiras  no  período  da  tarde.  As 

modalidades  praticadas  são  natação,  vôlei,  balet,  futebol  e  ginástica 

olímpica.

• Programa  de  Coleta  Seletiva  de  Lixo:  A  escola  possui  4  lixeiras 

destinadas ao descarte de vidros, papéis, plásticos e metais. Todo lixo 

produzido na escola é separado pelos alunos, e uma vez por semana, 

um grupo de 4 estudantes, juntamente com o motorista da escola, leva o 

mesmo para ser depositado no mercado Pão de Açúcar. 

Depoimentos das mães dos alunos:

Corita  (2007):  “As  atividades  desenvolvidas  proporcionam ao  meu 
filho bem estar físico e sua inclusão no mundo dos esportes”.

Francinete (2007):  “É importante para a saúde e para a socialização 
das crianças”.

• Viagens ao Sítio: Uma vez por mês os alunos fazem uma viagem ao 

sítio de propriedade do mantenedor da escola. Essas viagens promovem 

uma integração social em um ambiente saudável e agradável. 

Depoimentos das mães dos alunos:

Adriane (2007): “É muito importante para a socialização das crianças 
e funcionários da escola, ajudam as crianças a ter responsabilidades,  
a viajar sem os pais”.

Bia  (2007):  “A  viajem  é  fundamental  para  o  minha  filha,  porque  
desenvolve a sua independência e sua responsabilidade, mostrando 
o mundo que exista forma do ambiente familiar”.

Depoimento da Funcionária:
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Bernadete (2007):  “É um prazer estar com as crianças da escola no 
sítio.  Gosto  muito  de  fazer  as  coisas para  eles porque são muito  
agradecidos e queridos”.

• Oficina de Artesanato com os alunos: Uma vez por semana, os alunos têm aula 

de artesanato.  Algumas vezes ao ano,  os pais  são convidados a participar 

destas oficinas ministradas pelas voluntárias Nelma, Edith e Edian, e pela Profª 

Alice. 

• O aluno e o  Plano Escolar:  Procuramos valorizar  e envolver  os alunos da 

Nossa Escola Perdizes em todas as atividades educativas.

Sendo o Plano Escolar  um documento  que caracteriza  todas  as  atividades 

escolares do ano, no qual o corpo docente, discente, funcionários e famílias 

são agentes participantes, fazemos com que os alunos participem diretamente 

da elaboração do mesmo, pois acreditamos que o envolvimento e contribuição 

deles só têm a acrescentar ao Plano Escolar.

A  fonte  inspiradora  desse  ano  de  2007,  teve  início  com os  poemas 

elaborados pelos alunos da escola.Estando eles presentes em cada linha deste 

documento,  ajudando  a  nortear  o  nosso  trabalho  em  direção  de  uma 

concepção educacional que contemple a interação entre aluno e aprendizagem 

por  meio  de  instrumentos  metodológicos  fundamentais  como  planejamento, 

observação, avaliação e registro.

Os  educadores  trabalham  com  estes  alunos  como  seres 

afetivos,cognitivos,  emocionais,  mediando  seus  conhecimentos  e  suas 

aprendizagens.

Os poemas dos alunos mostram a junção do sonho de aprender  e ser 

“alguém” na vida como de proporcionar esperança e caminho para tamanha 

transformação. 

1.3 O voluntariado fazendo a sua parte

“Você diz que quer mudar o mundo? Pare de falar, comece a agir. Se 
está  pensando  em  fazer  alguns  ajustes  em  sua  vida  antes  de 
começar  a  ajudar  a  mudar  o  mundo,  minha  mais  sincera 
recomendação  é  que  não  perca  muito  tempo  pensando  nisso. 
Simplesmente mergulhe. Sei que todos tipo de consideração prática 
torna este conselho difícil de ser seguido. Podem existir empréstimos 
a serem pagos, a necessidade de pedir a opinião de amigos e da 
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família e também o desejo de elaborar um sério plano de trabalho. 
Não estou dizendo que não deva fazer essas coisas – só que não 
deve perder muito tempo com elas, ou perderá o momento.
O risco é maior porque muita gente vai tentar convencê-lo a desistir 
de seu sonho, argumentando que isto ou aquilo não pode dar certo. 
Poucos  são  capazes  de  torcer  por  você  dizendo:  “Pode  contar 
comigo.” Quanto mais tempo você gasta olhando para o umbigo, mais 
tempo  dá  para  que  essas  forças  gravitacionais  negativas  o 
mantenham aprisionado “. (WOOD, 2007, p.222)

• Aniversário da Nossa Escola Perdizes: Todo o ano, no aniversário da 

escola,  os  alunos,  funcionários,  professores  e  direção  almoçam  na 

churrascaria  “Mania de Churrasco”,  localizada no Shopping Eldorado. 

Este almoço é oferecido pelo Sr. Alessandro, o dono da churrascaria. 

• Palestras: Durante o ano, alguns especialistas ministram palestras na 

escola sobre os mais diversos assuntos, o que beneficia os alunos de 

diversas maneiras. Para Vieira (2005, p.49), “o homem que adquire o 

saber, passa a ver o mundo e a si mesmo deste outro ponto de vista”. 

Depoimentos das mães dos alunos:

Betânia (2007): “Informação nunca é demais, qualquer conhecimento 
que se possa adquirir é sempre bem vindo”.

Vitória (2007): “São encontros importantes e muito esclarecedoras”.

• Atendimento  Odontológico  e  Ortodôntico:  A  escola  conta  com  a 

colaboração de duas dentistas, a Dra. Patrícia e a Dra. Fernanda, que 

proporcionam um atendimento especializado e gratuito aos  alunos em 

seus consultórios.

Depoimentos das mães dos alunos:

Alaíde (2007): “Para mim é maravilhoso porque não teria condições 
de fazer a manutenção dos dentes dele, é um lindo trabalho”.

Nilza (2007):  “É uma ótima dentista voluntária da escola,  pois não 
tenho condições de pagar uma dentista para a minha filha, é uma  
excelente profissional, só tenho que agradecer”.
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• Folha  NEP:  Os  alunos  elaboram  bimestralmente  o  jornal  da  Nossa 

Escola Perdizes.  Neste,  eles relatam os principais acontecimentos da 

escola.  O  jornal  é  impresso  gratuitamente  pela  gráfica  Repromax. 

Acreditamos  que  essa  atividade  ajuda  o  aluno  a  se  desenvolver  e 

descobrir novas tecnologias. 

“Ao mesmo tempo em que se transformou radicalmente o volume de 
conhecimentos, desenvolveram-se novos instrumentos para organizá-
los,  acessa-los,  transmiti-los:  as  tecnologias  de  comunicação  e 
informação. Mudam radicalmente as ferramentas que permitem lidar 
com o conhecimento. Além de serem novas, estas ferramentas estão 
em pleno desenvolvimento e transformação”. (DOWBOR, 2005, p.77)

• Em 2002, a Nossa Escola contou com a participação  e o trabalho de um 

professor  de  música,  que  elaborou  o  atual  hino  da  escola,  que  foi 

gravado em cd em um estúdio, na voz de alguns os alunos. (Anexo 4)

• Banco de Alimentos: O Banco de alimentos é uma Organização Não 

Governamental  Sem  Fins  Lucrativos.  Seu  objetivo  é  combater  o 

desperdício  de  alimentos  e  minimizar  os  efeitos  da  fome,  permitindo 

assim,  que  um maior  número  de  pessoas  tenha  acesso  a  alimentos 

básicos e de qualidade, em quantidade suficiente para uma alimentação 

saudável e equilibrada, o que favorece os 25 alunos e toda a equipe 

escolar que almoçam diariamente na escola no sistema de self-service. 

(Anexo  5)  Na  palavra  de  Isabel  Marcas  (2007),  nutricionista  e 

coordenadora  do  Banco  de  Alimentos,  obtivemos  o  seguinte 

depoimento:

“A ONG Banco de Alimentos atua desde 1999 com os objetivos de 
minimizar os efeitos da fome, através do combate ao desperdício de 
alimentos  e  promovendo  a  educação  e  cidadania.  Com  isso  já 
permitiu que 2.531.024,54 Kg de alimentos tivessem um destino mias 
digno do que o lixo, alimentando cerca de 22.000 pessoas em 51  
instituições  filantrópicas,  na  região  de  São  Paulo  e  Grande  São 
Paulo.  Dentre  elas  está  a  Nossa  Escola  Perdizes,  cuja  parceria 
estende-se  desde  setembro  de  2001.  Acreditamos  que  uma 
alimentação  adequada  associada  a  educação  oferecida  por 
instituições como a em questão, sejam os principais pilares para o  
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desenvolvimento  e  inserção  social  dos  cidadão  do  amanhã”.  
(MARCAS, 2007)

• Desde da inauguração da escola, os alunos contam com a colaboração de 

padrinhos, sendo que cada criança tem o seu. Estes possuem um papel 

essencial  para eles,  pois  os presenteiam com um Ovo de Chocolate  na 

Páscoa, com um livro no Dias das Crianças, e com dois no Natal.

• Parceria com a mídia: No ano de 2006, o jornal “Nosso Bairro”, distribuído 

nos bairro da Lapa, Vila Leopoldina, Pompéia, Perdizes, Higienópolis, Vilma 

Madalena,  Pinheiros,  Butantã,  Pirituba  e  Freguesia  do  Ó,  realizou  uma 

reportagem sobre o 6º aniversário da Nossa Escola Perdizes. (Anexo 6)

• Secretaria  Voluntária:  A  amiga  Jânia  sempre  esteve  presente  conosco 

desde o princípio do projeto, porém a partir  de 2005 passou a participar 

efetivamente na escola, atuando como secretária voluntária.

Jânia Ribeiro (2007): “A cada dia eu aprendo mais com essa escola,  
que é um projeto maravilhoso e feito com muito amor e dedicação a 
essas crianças que terão um futuro brilhante”.

• Voluntária: A Beth participa da Nossa Escola Perdizes desde o começo do 

projeto. Ela participa dos passeios, viagens ao sítio, atividades escolares e 

dá palestras para as mães, sempre com muita boa vontade e dedicação ao 

grupo.

Beth  (2007):  O Momento. “É a hora  do  lazer  !  É  o  momento  da 
convivência  integral  em que há sete anos convivemos duas vezes 
por mês com as crianças”.
É  a  observação  com  as  atitudes,  aptidões,  jogos,  natação,  
alimentação etc...
É a convivência direta com os diretores e as crianças, e é no sítio que 
as idéias de um futuro brilhante, são construídas de acordo com suas  
revelações.
É o momento que eu tenho para conviver com eles.
É o momento em que eu sou cuidada e paparicada por eles.
É  o  momento  em  que  eu  percebo  que  ao  invés  de  dar  estou  
recebendo.
Sou muito feliz por tê-los como amigos”.

1.4 O Trabalho: Alunas da PUC na Nossa Escola Perdizes
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• Em Junho desse mesmo ano foi  elaborado um trabalho  em grupo 

pelos alunos de pedagogia da professora Ana Maria Di Grado Hessel, 

“Indicadores da Qualidade na Educação” – versão adaptada para o 

Programa Nacional  Escola  de Gestores da Educação Básica.  Este 

instrumental  foi  construído  sob  a  coordenação  da  UNICEF,  Ação 

Educativa,  PNUD  e  INEP,  com  o  apoio  técnico  das  seguintes 

instituições: Campanha Nacional pelo Direito a Educação / CENPEC / 

CNTE / Consed /  Fundação Abrinq /  IBGE /  Instituto Polis  /  Ipea / 

Undime / Uncme / Caise – MEC, material elaborado em Brasília de 

Julho de 2005. 
O objetivo do trabalho foi à aplicação do material em uma escola escolhida pelo 

grupo. A Nossa Escola Perdizes foi escolhida para a realização do diagnóstico. 

Os integrantes foram: Alexandre Mourad,  Edimara Andrade Monteiro,  Isabel 

Maria de Oliveira Carvalho, Letícia Lucena Ximenes, Lívia Kohatsu Esrenko, 

Maria Nelma Batista e Natali Boyadjiam.

O problema da Nossa Escola Perdizes diagnosticado pelo grupo foi à falta de 

participação das mães e dos irmãos das crianças que freqüentam a escola. 

Como possíveis soluções para este problema, foram propostos encontros de 

sábado e/ou domingo com as mães;  realização de um bazar  com produtos 

feitos por elas; convidar os irmãos dos alunos para irem a escola de final de 

semana para usar  a internet,  além de convidá-las para passar  os finais  de 

semana no sítio;  oferecer espaço e material para que as mães tragam idéias e 

promovam oficinas para as outras mães de acordo com suas experiências e 

práticas;  trazer  para  reuniões  e  conselhos  as  mães  para  que  ajudem  na 

tomada  de  decisões  dos  mais  diversos  assuntos;  sugerir  aos  alunos  que 

preparem  oficinas  de  diversos  temas  para  as  outras  crianças  da  família 

(irmãos); fazer um bazar para as pessoas da comunidade oferecendo produtos 

que as mães irão produzir  nestas oficinas (fonte de renda + valorização do 

trabalho + motivação para a execução), além de trazer pessoas de fora da 

comunidade para oferecer oficinas e palestras sobre os mais diferentes temas 

(médicos, psicólogos, artesãos e etc, para discutir temas como a sexualidade, 

doenças, problemas familiares e etc), como já tivemos o prazer de proporcionar 

aos  nossos  alunos,  uma  palestra  com  o  Dr.  José  Iackowski  Gonçalves  , 
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advogado, que conversou com os alunos sobre ética, respeito e deveres, e se 

colocou a disposição para fazer uma palestra para as mães.

Após a realização deste trabalho,  a direção da escola escreveu uma 

carta para as patroas das mães dos alunos explicando como o que é  o projeto 

da Nossa Escola Perdizes, bem como reforçando a importância da participação 

das mesmas nas atividades escolares. Pretendemos ainda neste ano marcar 

uma oficina de artesanato com as mães, no mês de dezembro. (Anexo  7)

No Planejamento  para  2008 serão incluídas  aulas  de reforço escolar 

para os irmãos dos alunos da Nossa Escola,  bem como a participação dos 

mesmos e de suas mães nas viagens ao sítio do mantenedor. 

De acordo com os depoimentos das alunas da PUC:

Lívia Esrenko (2007):

“Por meio de um trabalho de faculdade é que pude conhecer de perto 
a escola Nossa Escola Perdizes. Gostei muito do ambiente escolar  
vivenciado  pelos  alunos  e  equipe  escolar,  é  acolhedor,  todos  se 
respeitam,  há  uma  cooperação  mútua.  Devido  ao  trabalho  pude 
observar que o maior problema é a inserção dos pais no ambiente  
escolar  ,  mas  em grupo  foram propostas  soluções  para  sanar  tal  
dificuldade”. 

Nelma Batista (2007):

“Conhecer o trabalho desenvolvido pela Nossa Escola Perdizes foi  
importante  para  a  minha  avaliação  e  aprendizado  enquanto 
educadora.  A seriedade dos profissionais,  o comprometimento e a 
visão de futuro desta equipe é fundamental para a mudança dentro 
da sociedade. Pude observar as ações e os trabalhos desenvolvidos 
e ver a prática e a teoria como algo que caminha juntos nessa prática  
educativa, a busca para uma educação de qualidade é algo que está  
presente  em  todos  os  momentos  do  trabalho.  Realizamos  nessa 
escola  um  trabalho  como  o”  Indique”,  que  tinha  como  objetivo 
levantar  alguns  problemas  da  escola  e  propor  soluções.  
Conseguimos  fazer  um levantamento  do  trabalho  com as  mães  e  
propomos algumas ações para integrá-las cada vez mais e torna-las  
parceiras no processo educativo da escola”. 

Letícia Ximenes (2007):
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“Gostei de desenvolver o trabalho pois percebemos que é um projeto  
que dá certo. É uma escola muito boa, com idéias interessantes, mas 
infelizmente vimos que algumas mães têm um pouco de dificuldade 
para aceitar, mas com o “Indique” realizamos pequenos projetos com 
a  escola  e  com  isso  elas  começaram  a  participar  e  perceber  a 
importância da Educação”.

CAPÍTULO IV
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1. Movimentos: Família / Escola

A família  e  a escola são parceiros fundamentais  no desenvolvimento  de 

ações que favoreçam o sucesso escolar e social do aluno.

Essas duas instituições têm em comum a formação do indivíduo. A família é 

à base do indivíduo, onde ele receberá seus primeiros conhecimentos.

A soma do ensino informal e do ensino formal é o que sara ao indivíduo 

subsídios  para  que  ele  se  torne  um adulto  com seus  valores  e  princípios 

específicos.

Concepção de Família

Na Lei da Constituição Federal de 1988, figura nova forma de visualizar 

a família sob o título: “Da família, da criança, da do adolescente e do idoso”:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

§ 3º - Para efeito da proteção do estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 

em casamento. 

§ 4º - Entende-se também, como entidade familiar à comunidade formada por 

quaisquer dois pais e seus descendentes.

§  5º -  Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal  são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.

Estrutura histórica da formação das famílias:

A  Instituição  familiar  acompanha  o  desenvolvimento  social 

representando diferentes níveis e aspectos da sociedade na qual está inserida. 

Ao analisarmos o “modelo” atual e o “modelo” antigo de família, percebemos 

mudanças significativas em suas estruturas, como por exemplo: o número de 

filhos, o papel da mulher, o papel do homem, a relação de afetividade e outras. 

Com relação ao número de filhos, é notável sua diminuição. Famílias que antes 

eram compostas em torno de dez filhos, hoje passaram a ter um.

A participação da mulher na sociedade faz com que ela tenha uma nova 

função na família. Muitas vezes, ela acumula as funções de educar e prover 

financeiramente o sustento. Conseqüentemente, o pai passa a contribuir mais 

nas  funções  domésticas  e  deixa  de  ser  o  único  mantenedor  da  casa.  É 
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importante salientar que apesar dessas mudanças, ainda há resquícios de uma 

sociedade machista e paternalista, o pai assume algumas funções dentro da 

casa mas com ressalvas.

Com  relação  à  afetividade,  notamos  que  atualmente  há  mais 

demonstração  de  carinho  e  afeto  entre  seus  integrantes  comparado  a 

antigamente. Apesar dos integrantes da família terem menos tempo juntos há 

mais intimidade entre eles.

Função da família na educação

O processo de formação do indivíduo começa inicialmente em casa, ou 

seja,  dentro  da  própria  família  (educação  informal),  sendo  este  o  primeiro 

ambiente do qual retiramos as bases principais que norteiam nossa vida, pois 

nos  é oferecido  valores  e  princípios.  É  nele  que vivemos nossas  primeiras 

experiências, sensações e sentimentos.

Atualmente  os  membros  da  família  (especialmente  a  mãe),  devido  a 

cobranças, valores e necessidades individuais e sociais passaram a ter menos 

tempo e paciência para exercer o papel de educadores. Assustados com as 

transformações  sociais  e  muitas  vezes  sem  parâmetros  educacionais,  as 

famílias vêm transferindo para a escola as  funções de oferecer a educação 

formal e sistemática e a de transmitir valores e princípios éticos, afetivos, etc. 

( vale deixar claro que a ética deve percorrer todo o ensino escolar, porém não 

cabe unicamente a ela tal responsabilidade).

A  família  não  deve  colocar  toda  responsabilidade  da  formação  do 

indivíduo nas mãos da escola, pois para que ocorra uma formação integral é 

necessária e importante sua participação. Ela deve trabalhar em conjunto com 

a escola, não abrindo mão da sua tarefa em transmitir valores éticos e sociais, 

além é claro,  da  sua função primeira  que é a de cuidar  e  a  de garantir  a 

integridade física e psíquica da criança. E será a partir desses pressupostos 

que  a  escola  terá  melhores  condições  para  desenvolver  o  seu  papel  na 

formação da criança.

Nossa visão sobre o papel da família:
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A  família  é  sem  duvida  uma  das  mais  importantes  instituições  da 

sociedade.  É  uma  instituição  temporal  e  histórica  o  que  significa  que  sua 

estrutura e  formação variam conforme a cultura e a época. Porém, apesar das 

transformações que sofre, a família continua a representar  a primeira forma de 

socialização do indivíduo. Ela é responsável por uma educação informal que 

permeará o indivíduo por toda sua vida.

A família no geral  representa para o indivíduo um ambiente seguro e 

acolhedor. Nela está presente o amor incondicional dos pais e a possibilidade 

de  simplesmente  “ser  quem  se  é”  sem  regras  e  normas  muito  rígidas.  É 

evidente que esse lar acolhedor não é uma realidade para muitos.

2. Dois olhares: A visita

Do ponto de vista da autora Edimara:

Neste trabalho , visando estreitar os laços entre a escola e a família, e 

atendendo aos pedidos dos próprios alunos, visitei as residências dos mesmos, 

junto com a minha parceira Vilma e com a Jânia, secretária da escola. 

Senti  uma grande  necessidade  de  conhecer  a  realidade  familiar  dos 

alunos, pois na época da educação infantil a  coordenadora havia visitado a 

casa dos mesmos, e isso realmente fez com que a proximidade entre a família 

e a escola fosse maior.

Iniciei a visita à casa dos alunos por aqueles que moram nos bairros de 

São  Paulo,  como Jaraguá,  Brasilândia,  Cachoeirinha,  Pirituba,  Morro  Doce, 

Perus, Pinheiros, Paraisópolis, Campo Limpo e  Anhanguera. Alguns também 

moram fora da capital, como Francisco Morato, Diadema, Osasco, Carapicuíba, 

Franco da Rocha, Guaianazes, dentre outros. 

Os alunos em sua grande maioria são moradores de áreas pobres e 

periféricas. Em muitos desses bairros podem ser mencionadas as dificuldades 

nas redes de infra-estrutura, como transporte, violência, carência de empregos, 

ausência de postos de saúde, cultura e cidadania, o que faz com que eu tenha 

um outro olhar sobre as dificuldades que os alunos passam. 

As famílias me receberam e me acolheram muito bem. Pude notar uma 

grande cooperação e colaboração entre os vizinhos, resultando em uma ajuda 

mútua dentro da comunidade. Por onde eu passava, avistava muita ociosidade, 
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talvez devido à falta de emprego. Eu via as pessoas sentadas do lado de fora 

das casas, pelas calçadas, e descobri  depois que isso acontecia, devido às 

residências serem muito pequenas e abafadas. Também senti muita alegria em 

alguns bairros, sempre havia pessoas com rádios  ligados, ouvindo músicas em 

volume alto. Em muitos casos senti felicidade naquelas pequenas casas. Em 

quase todas fui recebida com bolo, refrigerante e café.Foram tiradas fotos dos 

alunos e família nas casas comigo, Jânia e Vilma.

A minha presença nas casas foi muito importante para as mães, notei 

que após as visitas elas se aproximaram mais da escola. As mães até fizeram 

uma  festinha  para  a  cozinheira  e  para  a  secretária  da  escola  nos  seus 

aniversários, com presentes e cartões, durante o café da manhã, atitudes que 

não aconteciam antes. No refeitório da escola estão colocadas no painel as 

fotos tiradas nas casas dos alunos e família com uma dedicatória minha de 

agradecimento pelo carinho, e por elas terem nos recebido tão bem.

Em dezembro irei tomar café da manhã com as mães na escola e entregarei as 

fotos de presente para elas. 

Visitar as casas, saber como os meus alunos vivem, foi muito gratificante 

para mim!

Depoimentos das mães dos alunos:

Dora (2007): “Eu acho que a visita que a D. Mara fez foi para saber  
as dificuldades das crianças que estudam na escola”.

Sinatria  (2007): “Os alunos ficaram mais motivados  em relação à  
educação após a visita da D. Mara”.

Alice (2007): “O tempo da visita foi curto, gostaria que se repetisse  
mais vezes”.

Do ponto de vista da autora Vilma:

           Para realização desse trabalho comecei a freqüentar a Nossa Escola

Perdizes, tendo como objetivo conhecer o espaço escolar; sua rotina, alunos,

funcionários, procedimentos e principalmente o projeto pedagógico da escola.
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Estando  diariamente  na  instituição  fui  conhecendo  melhor  cada  aluno  e 

conseqüentemente seus pais. 

          Para reforçar  o trabalho de ensino-aprendizagem que está sendo 

desenvolvido na escola, a diretora voluntária propôs uma estratégia, que tinha 

como intenção aproximar família e escola, visto que esta parceria contribuiria 

com o desenvolvimento e motivação dos alunos no processo escolar.

          Este trabalho era conhecer a região, moradia, bairro e principalmente a

família  de  cada  aluno,  visitando  suas  casas.  As  visitas  ocorreram  durante

os três finais de semana do mês de Junho. 

           Durante as visitas, percebi que os alunos moram em regiões diferentes 

e distantes da escola, alguns percorrem um grande caminho até chegarem a 

estação de trem ou ponto de ônibus, tendo que sair de suas casas muito cedo. 

Moram em bairros de periferia, alguns em casa própria, e outros de aluguel. 

Somente dois alunos moram em apartamentos que ficam próximos à escola, 

pois um pai é síndico e outro é zelador do prédio.

Pude observar que as famílias dos alunos são bem diferentes umas das 

outras, algumas possuem uma boa estrutura familiar e econômica, já outras 

apresentam dificuldades financeira  e  familiar.  Pude presenciar  durante  uma 

visita,

um pai alcoolizado, deixando sua filha totalmente constrangida com a situação,

e  isso  reflete  claramente  em  seu  desempenho  escolar.  Existem  muitas

mães  que  assumem o  papel  de  chefe  familiar,  se  tornando  pai  e  mãe  ao 

mesmo

tempo, tendo que se manter sozinha, arcando com suas despesas e com a 

educação de seus filhos. 

          Observando e analisando todas as casas, bairros e a vivência de cada 

família, o que me chamou mais a atenção foi à luta e a determinação para que 

seus filhos tenham uma boa educação e que continuem a freqüentar uma boa 

escola. Em muitos momentos me emocionei, pois vi a garra de muitas mães e 

o  valor  que  elas  dão  a  escola  que  seus  filhos  estudam,  pois  sabem  da 

importância de seus filhos estudarem para que sejam bons profissionais no 

futuro.  

          De todas as dificuldades que os alunos enfrentam diariamente, o acordar

de madrugada, o percurso que fazem de sua casa até a escola e superam tudo
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isso  sem  reclamar,  pois  desde  pequenos  sabem,  tem  consciência  da 

importância

da escola em suas vidas. 

          Portanto é necessário uma boa relação entre os pais e a escola,

na qual a contribuição de cada parte seja acolhida e respeitada em benefício

do bem-estar e do crescimento da criança.

          Esta é uma realidade vivida pelos alunos da Nossa Escola Perdizes, mas

nem por isso essas famílias deixam de acreditar  em um futuro melhor para

seus  filhos,  acreditando  em  um  futuro  diferente  para  essas  25  crianças.  
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CAPÍTULO V

1. Considerações finais: re - visitando o vivido na escola

Nossa sociedade apresenta características contraditórias se analisarmos 

os princípios democráticos, na teoria neoliberal todos deveriam ter os mesmos 

direitos e deveres, portanto as instituições de ensino, bem como as diferentes 

comunidades  deveriam  oferecer  as  mesmas  facilidades  e  opções  para  os 

alunos, na prática essa teoria se mostra incompatível,  causando a exclusão 

muitas  vezes  completa  do  indivíduo  na  sociedade,  criando  comunidades 

excluídas.

Baseado nesse contexto surge a Nossa Escola Perdizes, uma entidade 

filantrópica sem fins lucrativos, com a proposta de inserção total de seus alunos 

na sociedade, encontramos os conceitos aplicados nesse projeto:

• Responsabilidade comunitária – interesse pelas necessidades do outro.

“Denominamos  solidariedade  às  relações  sociais  que  grupos  de 

indivíduos estabelecem em busca do acesso ou resgate de direitos de vários 

tipos; a solidariedade recoloca o tema da igualdade”. (GOHN, 2005, P.97)

• Aplicação  de  uma  educação  respeitando  a  individualidade  do  aluno, 

suas capacidades e habilidades.

“Daí  a  necessidade  de  despertar  nos  educandos  o  sentimento  de 

dignidade  e  autonomia,  sendo  esta   concebida  não  como desligamento  de 

dignidade e autonomia, sendo como poder de escolha pessoal, crítico, livre das 

forças sociais a que se identifica”. (VIEIRA, 2005, p.48)

• Orientação e apoio particular sobre assuntos diversos  para os alunos e 

principalmente para as mães.
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“Dos  850  milhões  de  analfabetos,  a  ONU  estimava  que  2/3  fossem 

mulheres,  o  que  gerava  um  terrível  efeito  colateral,  já  que  as  crianças 

costumam  ser  criadas  pelas  mulheres.  Se  a  mãe  é  educada,  aumenta  a 

probabilidade de que a educação seja passada à geração seguinte”. (WOOD, 

2007 p.27)

• Preparação dos alunos com a introdução de valores culturais e morais 

para uma adequação a vida em sociedade.

“O  texto  da  UNESCO  destaca  ainda  o  reconhecimento  e  a 
importância  da  cultura  não  somente  em sua  dimensão  econômica 
mas  também  para  o  desenvolvimento  humano,  para  a  realização 
social e cultural dos indivíduos.” Sem a implementação dos direitos 
culturais o direito à educação, o direito de tomar parte na vida cultural, 
sem  liberdade  de  atividades  e  esforços  artísticos,  científicos  e 
intelectuais,  o  desenvolvimento  humano  é  impossível(...)  Deve-se 
desenvolver uma ética da convivência, como pano de fundo de todas 
as  relações  sociais.  “(UNESCO,  doc,:”  Recomendações  políticas; 
Dignidade Igualdade para todos “,  2001).  (UNESCO apud.  GOHN, 
2005, p.48 e 49)

• Conscientização  e  provocação  para  a  formação  de  um  pensamento 

crítico e atitudinal na comunidade / sociedade. 

“Não  se  pode  mudar  o  mundo  sem  mudar  as  pessoas:  mudar  o 
mundo  e  mudar  as  pessoas  são  processos  interligados.  Mudar  o 
mundo  depende  de  todos  nós:  é  preciso  que  cada  um  tome 
consciência e se organize. Educar para os outros mundos possíveis é 
educar para superar a lógica desumanizadora do capital, que tem no 
individualismo  e  no  lucro  seus  fundamentos,  é  educar  para 
transformar  radicalmente  o  modelo  econômico  e  político  atual”. 
(GADOTTI, 2007, p.190)

• Intervenção nos diferentes setores educacionais na formação de seus 

alunos (família, comunidade e atividades). Para Wood (2007, p.122), “o 

impacto que provocamos na vida dessa comunidade é real, imediato e é 

o que torna nosso trabalho tão gratificante”. 
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• Educação ampla em diferentes espaços sociais.

“O grande desafio da educação é o de mobilizar as suas forças para 
reconstruir  uma  convergência  entre  o  potencial  tecnológico  e  os 
interesses  humanos.  O  mundo  da  educação,  no  Brasil,  juntando 
alunos e professores, representa cerca de 40 milhões de pessoas . É 
uma força. O novo peso do conhecimento no planeta, e da educação 
nos  processos  de  reprodução  social,  podem  reconstituir  uma 
poderosa alavanca de humanização social”. (DOWBOR, 2005, p.80)

O resultado final deste trabalho é a relação diária e o envolvimento entre 

escola, família e comunidade, apresentada no decorrer desta trajetória aqui 

relatada, “Do compromisso social à prática educativa”, título dessa dissertação.

Todos  os  pontos  citados  anteriormente  são  trabalhados  de  maneira 

conjunta  na  formação  dos  alunos,  as  atividades  curriculares  e  extras 

curriculares,  a  metodologia  aplicada,  a  relação  próxima  escola-aluno,  o 

trabalho com a família e o envolvimento do Presidente e Mantenedor, direção, 

professores, funcionários e colaboradores., fazem com que essa experiência 

traga resultados satisfatórios a esses indivíduos na sociedade, vemos a Nossa 

Escola Perdizes como um exemplo de aproveitamento dos frutos gerados a 

uma certa classe social do sistema neoliberal para o benefício de outra classe, 

gerando um equilíbrio democrático na sociedade.

Para encerrar esta dissertação, finalizamos com  depoimentos das autoras 

e  poemas  dos  alunos  a  respeito  da  Nossa  Escola  Perdizes,  que  são  os 

principais envolvidos nesse projeto que apontam para o compromisso social à 

prática educativa.

Edimara Monteiro (2007):

“Ao iniciar  meu trabalho na Nossa Escola Perdizes,  como diretora  
voluntária, não sabia ao certo o que aconteceria comigo, ou  como  
seria o projeto, porém respondi ao impulso de que deveria fazer algo.  
Resolvi  começar  pelas  questões  que  mais  me  incomodavam:  a 
enorme diferença social, e a falta de oportunidades, que as crianças 
passam todos os  dias  no Brasil.  Com o decorrer  dos anos,  pude  
perceber que cada hora que se passava, era uma hora-oportunidade,  
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um momento que eu tinha para ajudar um aluno, e comecei a fazê-lo, 
dedicando-me de corpo e alma à educação e ao futuro dos meus  
alunos,  pois  não posso imaginar  como seria  a  vida deles  e  onde  
estariam se  a  Nossa Escola  Perdizes  não  existisse.  Hoje  sei  que 
posso acordar pela manhã, seja o dia que for, que terei um dia feliz,  
pois estou cercada de pessoas motivadas a transformar o amanhã, e  
nada  poderia  ser  mais  gratificante  que  isso,  pois  o  trabalho  em  
equipe é fundamental  para  que o   projeto  Nossa Escola  Perdizes  
continue a ter êxito. Assim, no futuro, terei a certeza de que eu e o  
Newton contribuímos positivamente para a vida de 25 pessoas, que  
darão  continuidade  ao  nosso  trabalho,  pois  os  mesmos,  quando 
estiverem adultos, ajudarão outras crianças com uma nova turma que 
ingressará na escola,  fazendo assim uma corrente do bem. Como 
Johann  Wolfgang  von  Goethe  escreveu  uma  vez  sobre  a  Quinta  
sinfonia de Beethoven: “ Se todos os músicos do mundo tocassem 
essa música ao mesmo tempo, o planeta sairia de seu eixo”. 

Vilma Pereira (2007):

“Ao iniciar o curso de pedagogia não imaginei que fosse encontrar  
pessoas tão especiais, preocupadas com o ser humano, envolvidas 
por uma causa que faz parte de um sistema de Educação que não 
funciona. Surge no fim do túnel uma luz, uma esperança  que há sete  
anos proporciona alegria e felicidade a 25 famílias, proporcionando a 
esses  pais  uma  educação  diferenciada  a  seus  filhos.  No  meu 
percurso  até  a  faculdade  sempre  encontrava  alguns  alunos 
uniformizados  e pensava que se tratava de uma escola  particular.  
Minha surpresa foi  saber que esses alunos  estudavam em escola  
particular,  mas  numa  instituição  sem  fins  lucrativos,  cuja  diretora  
voluntária  estava  fazendo  o  mesmo  curso  que  eu.  Foi  nesse  
momento  que  comecei  a  conhecer  melhor  sobre  a  Nossa  Escola  
Perdizes,  e  passei  a  freqüentar  o  seu  ambiente  escolar.  Fiquei  
impressionada  com  a  estrutura,  feita  especialmente  para  essas 
crianças, a organização e o corpo docente. O Newton, o mantenedor,  
é uma pessoa preocupada com a educação. Por isso, a promove aos 
alunos com qualidade, fazendo a diferença. Este trabalho proporciona  
felicidade, tanto para quem trabalha na escola quanto para quem a 
conhece.  Sinto-me  privilegiada  em  participar  de  momentos 
maravilhosos  com  essa  grande  família  que  é  a  Nossa  Escola  
Perdizes”.
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Amigos inseparáveis

A Nossa Escola é muito legal
Com o tio Newton e Dona Mara.
Realizando um sonho,
Muito especial.

O sonho é estudar e inteligente ficar.
A nossa sabedoria hoje e no futuro,
Podemos usar
Isso é um sonho inesquecível
Que nunca vai ter fim,
Mas muito amor e carinho podem
Incluir.

Tem uns que tem dificuldade,
Outros sabem mais,mesmo assim
Convivemos em paz.
Um ajuda o outro pois
Amizade como essa é para poucos.

Às vezes tem confusão,
Mas sempre arranjam a solução.
Na Nossa Escola você pode encontrar
Atividade e amizade também diversão.
Devemos estudar e aprender também
Para no futuro sermos alguém.

Autores: Bruna, Jefferson, Kauê, Priscila, Raphael, Shayany.
Nossa Escola Perdizes
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A vida em uma escola

Na escola estudamos,
Na escola bagunçamos,
Todo mundo quer o bem
E o tio Newton também.

Cooperação e colaboração,
Todo mundo tem que ter
Na escola tem felicidade
O que não falta é amizade.

Tem gente que não gosta das matérias,
Mas no fundo precisamos delas.
Na escola estudamos,
Mas também brincamos.

A compreensão e a colaboração,
Leva a ter um estudo melhor do mundo.
Na escola a felicidade
Não tem preço.

Nós temos prazer de estudar nessa escola.
Ela não é igual as outras,
Ela é melhor que as outras.
Vamos  mandar  um  beijo  para  os  funcionários  e 
colaboradores.

Autores:Débora,Felipe Defácio,Gabriel, Matheus, Micael, Natacha, Natália
Nossa Escola Perdizes
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O dia-a -dia da Nossa Escola

Começamos bem pequenos aqui nessa escola.
Muitas descobertas foram feitas 1, 2, 3...Xi!
Perdemos a conta!
Mas vamos relembrar o que aprendemos nesses quase 7 
anos?

Nossa Escola é a melhor,
Ela é a melhor do mundo.
No futuro você pode entrar.
E todos os seus sonhos irão se realizar.

No nosso dia-a-dia viajamos
No mundo da sabedoria
Matemática, Português, História e Geografia.
Ninguém poderá roubar nossa sabedoria.

A Nossa Escola
É o futuro do nosso planeta.

Obrigado  para  Dona  Mara  e  Tio  Newton.  Vocês  são 
demais!

Autores: Ana Paula, Beatriz, Caique, Igor Brito, Igor Fontes,Ingrid
Nossa Escola Perdizes
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Na Nossa Escola tudo é legal

A minha escola é diferente,
Ela tem pouca gente!!!
Na minha escola respeito é que não falta,
E todo mundo só sabe fazer o bem.

Na Nossa Escola têm poucos alunos
São 1,2, 3, 4, 5, vão até 25.
Os funcionários, diretores e professoras
Sempre nos apóiam para estudar.

Ano que vem, ano que vai,
E nesse vai e vem,
Estudamos coisas
Que na vida tem.

São quase 7 anos de existência
E de muitas descobertas
Sabemos ler e escrever
E com muito amor, alegria.

Dedicamos esse poema a vocês.

Autores:Ana Carolina, Felipe García, João, Leila, Leonardo, Letícia.
Nossa Escola Perdizes
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ANEXO 2
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ANEXO 3

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Recesso

28/02.
Posse da 

presidente e 
vice-

presidente 
dos alunos

15/03.
Exposição 
“Presença 

do alumínio 
para 

reciclagem”.

05/04.
Festa do 
chocolate

03/05.
Portas 

Abertas : 
Língua 

Portuguesa

13/06
Portas 

Abertas: 
Inglês

Recesso

22/03
Portas 

abertas:
Educação 

Física

16/04-20/04 
Soletrando 

NEP

08/05
Reunião 

Professores 
e diretora, 

presidente e 
vice dos 
alunos.

14/06
“Museu de 
Zoologia”

Recesso

22/03.
“Memorial 

da América 
Latina”

16/04.
Portas 

abertas: 
Aikido

10/05.
Chá da 

Tarde para 
as mães

26/06
Formatura 
“PROERD”

Recesso

23/04.“Museu 
Paulista”

17, 25 e 
31/05.

PAN-NEP

27/06
Portas 
Abertas

Matemática

Recesso

24/04
Portas 

Abertas:
Ciências

31/05
Museu da 
Imagem e 
do Som

28/06
Projeto: É 

PIC, é PIC “.
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JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Férias
06/08

“Palácio dos 
Bandeirantes”

De 03 a 
06/09.

III 
Olimpíadas 

de 
Matemática

De 01 a 
15/10

Eleições 
2008 para 
presidente 
dos alunos

01/11
Mostra 
Cultural

“Cidade Luz”

02/12
Visita 

Noturna na 
Cidade de 
São Paulo 

(Av: Paulista 
e Parque do 
Ibirapuera)

Férias
10/08 Portas 

Abertas : 
Informática

06/09
“Memorial do 

Imigrante”

De 08 a 
11/10

Festa dos 
Talentos

06/11
Museu
“Afro – 

Brasileiro”.

12/12
Amigo 

Secreto

Férias

14/08
Aniversário 

NEP:
Churrascaria 

Mania de 
Churrasco

12/09
Reunião 

Professoras 
e Diretoras 

com 
Presidente e 

Vice- 
Presidente

11/10 
Piquenique 

para os 
professores. 
Parque da 

Água Branca

22/11
Portas 

Abertas: 
Geografia

13/12
Projeto “É 
Pic, é Pic”

Férias
27/08
Teatro 

“Menino 
Maluquinho”

13/09
Portas 

Abertas: 
Histórias

De 22 a 
31/10.

Book dos 
alunos

30/11
Teatro em 

Inglês

14/12
Confraterniza
ção de Natal 

da Equipe 
NEP

Férias
Campeonato 

Vôlei e 
Futebol no 

sítio

De 23 a 
30/10.
Projeto 

Halloween

30/11
Pensando 
em 2008

25/12
Confraterniza
ção de Natal: 
Família/NEP
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Hino da Nossa Escola Perdizes

Aquele ensino

Que você traçou

É um bem divino

Dessa estrada de amor (2x)

Era a felicidade

Que acenava pra mim

Nossa Escola é de verdade

Criada de um plano sem fim

Esse ensino é que vai me levar

A um mundo de fábulas

Que devo conquistar

Pois nasce da bondade

Do Tio Newton nesse lugar

Pois nasce da bondade

Do Tio Newton nesse lugar (2X)

Repete desde o início

Compositor:  Silvio Caminata

ANEXO 4
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São Paulo, Novembro de 2007.

Cara ___________________________

                 (Nome da Patroa)

A  Nossa  Escola  Perdizes  é  uma  instituição  filantrópica  sem  fins 

lucrativos,  localizada  na  região  de  Perdizes,  que  oferece  educação  de 

qualidade em tempo integral a 25 crianças. 

Com  o  objetivo  de  proporcionar  aos  pais  de  nossos  alunos  a 

oportunidade de conhecer a rotina escolar, bem como vivenciar as atividades 

desenvolvidas na escola, realizamos durante o ano diversas atividades assim 

como uma oficina de cada matéria pedagógica, a qual chamamos de “Portas 

Abertas”.  Nesta atividade,  os pais  interagem com os filhos,  realizando uma 

atividade relacionada a algum conteúdo estudado pelos alunos.

É  muito  importante  que  a  família  participe  sempre  das  atividades 

desenvolvidas, pois desta forma, os pais se aproximam da realidade escolar, 

os pais ainda têm a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, e convivem 

com os filhos valorizando os seus estudos.

Colocamo-nos  a  disposição  para  qualquer  esclarecimento  e 

aproveitamos para convida-la para conhecer a escola.

Atenciosamente,

                                                                              Equipe Nossa Escola Perdizes

ANEXO 7
Rua Pinto Gonçalves, 115 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP 05005-010

Tel / Fax : (11) 3875.4355
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