
Renata Rezenes Magalhães Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gestor escolar e a melhoria do espaço físico da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

2008 



 2

Renata Rezenes Magalhães Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

O gestor escolar e a melhoria do espaço físico da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

2008 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Educação da 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo como exigência parcial para concluir 

o curso de Pedagogia com habilitação em 

Administração Escolar sob a orientação da 

Professora Doutora Helena Machado de 

Paula Albuquerque.           

 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais que são a base do que sou. 

Ao meu noivo que me ouviu chorar e me deu força para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 



 5

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente ao grande e bom DEUS, que me presenteou com este curso 

maravilhoso e, que nos meus momentos de aflição me sustentou e me ajudou. 

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, para o meu caminho” (Salmo 

119:105). 

Agradeço aos meus pais pela educação e base que me deram, por tudo que 

fizeram por mim, afinal foram quatro anos acordando de madrugada para que eu 

pudesse chegar à aula. 

Ao meu amado noivo que muito por mim tem feito, me acalmando nos 

momentos de angústia e rindo comigo nos momentos de alegria. 

À minha orientadora Professora Doutora Helena Machado de Paula 

Albuquerque, sua paciência e compreensão são inesgotáveis. 

Aos professores desta habilitação,  Professor Artur Costa Neto, Professora 

Doutora Regina Luz G. L. Brito, Professora Renata Rossini, Professor Doutor Ruy 

Cezar do Espírito Santo. A todos meu agradecimento pelo incentivo, conhecimento, 

discussões e reflexões construídas. 

A todos os professores desta faculdade, que foram importantes em minha 

formação, em especial às Professoras Alda Carlini e Hyrla T. Leal. 

Agradeço com amor e carinho às minhas grandes amigas que conquistei 

neste curso, em especial Luciana Melo, Carine Cappellanes e Fernanda Pizani, 

afinal vocês me aturaram, me ouviram e me ajudaram por quatro longos anos. 

A esta Universidade, por me dar a oportunidade de fazer um curso de alto 

nível, com bolsa integral.  

 

 

 

 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem bons prédios é impossível fazer boas escolas” 

Cesário Motta Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

RESUMO 

  

Este trabalho se incorpora ao núcleo de pesquisas em Gestão e Políticas 

Públicas da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, seu objetivo é mostrar que os gestores de escolas públicas podem melhorar e 

reformar o espaço físico da escola. 

Os prédios escolares estão cada vez mais degradados e o Estado apenas 

constrói novas escolas ou permite a abertura de escolas particulares, esquecendo 

assim dos prédios de escolas públicas que se encontram destruídos não 

proporcionando meios para que tais prédios sejam recuperados, ou que tenham uma 

boa manutenção e conservação.  

Este trabalho é um estudo analítico-descritivo, numa abordagem qualitativa, 

que mostra os processos necessários pelos quais deve passa um gestor para 

alcançar a melhoria do espaço físico escolar. Foi realizada uma pesquisa de teorias 

relacionadas ao tema e uma pesquisa empírica. 

A fundamentação teórica deste trabalho contou com os seguintes teóricos: 

ALBUQUERQUE, ANTUNES, ARANHA, BUFFA e PINTO, DA HORA, LÜCK, 

PINTO, entre outros.  

Esta pesquisa resultou em uma proposta de Assessoria que preparará 

gestores escolares para planejar e executar melhorias em prédios escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: gestor escolar, espaço físico da escola, melhorias, reformas 

do prédio escolar, políticas públicas. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

A escolha do seguinte tema “O gestor escolar e a melhoria do espaço físico 

da escola” ocorreu após minha reflexão sobre a necessidade de melhoria da escola 

pública e qual o importante papel que o gestor escolar pode desempenhar nesta 

possível melhoria. Como deve agir um gestor escolar visando à melhoria física da 

escola, já que nem sempre o governo disponibiliza verbas para que a espaço 

escolar possa ser reformado. O que pode fazer um gestor mediante esta situação ou 

como ele pode arrecadar fundos para conseguir melhorar a escola? É o que 

buscarei mostrar neste trabalho. 

Sou ex-aluna de escola pública estadual e notei que os gestores, mesmo sem 

verbas oferecidas pelo governo, aparentemente não tentavam arrecadar fundos a 

fim de tentar melhorar o espaço físico da escola. Após um tempo iniciei minha 

formação nesta Universidade, entre outras exigências do curso havia a do estágio, 

neste período conheci uma escola que se localiza na periferia da cidade de São 

Paulo, para ser mais exata no distrito do Itaim Paulista (Zona Leste da Capital), uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) que melhorou seu espaço físico. 

Nesta escola a diretora não recebeu somente as verbas oferecidas pelo governo, 

mas também arrecadou verbas com a ajuda da comunidade, isso se deu com a 

realização de festas e com arrecadações da Associação de Pais e Mestres (APM). 

Ao ver a experiência desta escola senti-me motivada a escrever sobre o tema.  

Creio que nos dias de hoje o governo não deve apenas construir novas 

escolas ou permitir a abertura de escolas particulares, mas também melhorar as 

estruturas das escolas públicas que há muito tempo garante o acesso, mesmo que 

precariamente, à educação. Na maioria das vezes estas se encontram destruídas, 

pichadas, além de não oferecerem um ambiente propício para que a educação de 

fato ocorra. Além do governo, o gestor escolar pode mobilizar a comunidade e 

agilizar todos os meios que estiverem ao seu alcance para melhorar o espaço físico 

da escola. 

Portanto, este trabalho visa apresentar meios e formas para os gestores 

escolares buscarem alternativas visando a melhoria física da escola, já que isso 

proporcionaria a eles mesmos, aos professores, alunos e à comunidade um ótimo e 
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agradável ambiente de trabalho, aprendizagem e convívio; disponibilizando 

condições e recursos didáticos favoráveis ao desenvolvimento de um processo 

educativo com qualidade. 
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema central deste trabalho está centrado na seguinte indagação: 

• O gestor escolar, de uma escola pública, pode melhorar o espaço físico 

da escola?  

As indagações decorrentes seriam: 

• Como seria esta melhoria?  

• Qual seria o objetivo desta melhoria?  

• Para quem seria feito?  

• Com a ajuda de quem? 

• Qual a importância da participação da comunidade na busca desta 

melhoria? 

• O que é exigido de um gestor preocupado com a melhoria do espaço 

físico da escola? 
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3. HIPÓTESE 

 

Parto de hipóteses fundamentadas na minha experiência e crença. 

O gestor de escola pública pode melhorar o espaço físico da escola. Esta 

melhoria seria feita no espaço já existente, ou seja, o gestor melhora a escola 

também reaproveitando seus espaços mal utilizados ou não utilizados. 

A melhoria do espaço físico da escola torna o ambiente de trabalho agradável 

propiciando melhor aprendizagem, convivência e relações sociais solidárias. A 

melhoria do espaço físico beneficia toda a comunidade escolar, o gestor, 

professores, funcionários, pais de alunos, ex-alunos e principalmente alunos que 

freqüentam a escola. 

A ajuda do governo favorece a melhoria do espaço escolar, mas além dele 

outros fatores são importantes para tal: participação e utilização da escola pela 

comunidade e, iniciativas da própria escola em criar maneiras objetivas de arrecadar 

fundos. 

A melhoria do espaço escolar exige uma gestão democrática, participativa, 

criativa, corajosa, inovadora e competente. 
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4. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral: 

• Mostrar que o gestor da escola pública pode com a participação da 

comunidade melhorar o espaço físico da escola. 

Objetivos específicos são: 

• Apontar os indivíduos para quem esta melhoria seria feita; 

• Indicar os sujeitos que seriam importantes na busca e alcance desta 

melhoria; 

• Explicitar fatores que propiciam a melhoria do espaço físico da escola; 

• Mostrar os benefícios que esta melhoria traz; 

• Tornar evidente a grande importância que a comunidade escolar tem 

na busca desta melhoria. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 VISÃO DE HOMEM, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO. 

 

O homem é um ser biológico, social e cultural. 

Sendo o homem um ser biológico poderia ser comparado a qualquer outro 

animal, mas o homem se diferencia dos animais por possuir a capacidade de 

pensar.  

A ação humana também se diferencia da ação animal, uma vez que os animais 

realizam suas atividades por uma ação instintiva que “é regida por leis biológicas, 

idênticas na espécie e invariáveis de indivíduo para indivíduo (...) Na verdade os 

instintos são cegos, ou seja, são uma atividade que ignora a finalidade da própria 

ação.” (ARANHA e MARTINS, 1993,p.2). Já vemos nesse ponto o que diferencia o 

ser humano, o homem, dos outros animais são a as atividades exercidas por cada 

um deles, já que a ação humana é uma atividade que tem finalidades e objetivos, 

portanto “o trabalho humano é uma ação dirigida por finalidades conscientes” (Ibid., 

p.5).  O homem planeja suas ações antes de executá-las, tudo o que o homem faz 

tem um objetivo que ele pretende alcançar. 

O homem é um ser social, pois vive em sociedade e tem ações coletivas, o 

homem só se faz homem em seu convívio com outros seres humanos, “o processo 

de humanização se faz pelas relações entre os homens” (Ibid.,p.7).  

Podemos considerar o homem como um ser cultural, pois ele transforma o 

mundo ao seu redor, e ao transformá-lo está produzindo e construindo a cultura, já 

que “em antropologia, cultura significa tudo o que o homem produz ao construir sua 

existência” (Ibid., p. 6). Com a sua existência o homem transforma o mundo ao seu 

redor, e constrói instituições, religiões, valores, teorias e conhecimento.  

Sociedade é uma palavra originária do latim societas, que tem como definição: 

uma associação amistosa com outros. Porém, societas deriva também de outra 

palavra, socius, que significa companheiro.  

Os membros de uma mesma sociedade compartilham interesses, 

preocupações e intenções. Portanto, sociedade é um conjunto de pessoas que 
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compartilham de um mesmo objetivo, de uma mesma intenção e de uma mesma 

razão existencial.  

A sociedade em que vivemos é regida pelo capitalismo, ou seja, é baseada na 

propriedade privada e nos meios de produção, o que a faz ser divida em classes ou 

camadas sociais, onde há a camada que compra a mão-de-obra e a que vende. A 

primeira, classe dominante, é a que detém o poder, a mão-de-obra e os meios de 

produção, portanto tem o controle sobre tudo o que pode levá-la a alcançar seus 

objetivos. Já a segunda, é a classe subalterna, que está sob o controle e a 

manipulação da classe dominante.  

 O aspecto econômico da sociedade influencia, define a educação que será 

exercida nela; “a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros 

à sua imagem e em função de seus interesses” (PINTO, 2005, p.29) 

Educação é o processo de formação do homem, que se dá desde o 

nascimento até sua morte, ela insere o homem na sociedade e por meio dela o 

homem se torna um ser social, pois onde há dois seres humanos interagindo e 

convivendo há educação. “Educação diz respeito à existência humana em toda sua 

duração e em todos seus aspectos” (Ibid., p.29). 

A educação é o processo de formação do homem pela sociedade, se é um 

processo é o decorrer de um fenômeno no tempo. Ela é também um fato que faz o 

homem se tornar homem (Cf. PINTO, 2005). 
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5. 2. ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA 

 

“O espaço físico da escola, sua fachada e estrutura, o jardim, as salas de 

aula, os corredores, a sala dos professores e do diretor, enfim, toda a organização 

arquitetônica é parte importante desse determinado ambiente que educa” (BUFFA e 

PINTO, 2002, p.13). 

Da mesma maneira que as correntes pedagógicas têm uma história, o espaço 

físico da escola também possui, uma vez que ele foi se transformando de acordo 

com que surgiam novos movimento e linhas pedagógicas, ainda que tenha 

acontecido tardiamente, de acordo com Buffa e Pinto: “o estabelecimento do vínculo 

edifício–escola e concepções educacionais é tardio” (2002, p.33). 

A primeira escola, como a concebemos hoje, construída no estado de São 

Paulo foi na década de 1890 (Escola Modelo da Luz). Anteriormente, no Império 

brasileiro, o nosso país oferecia apenas “escolas de ler e escrever que muitas vezes 

eram a extensão da casa do professor, funcionando em paróquias, cômodos de 

comércio, salas com pouco ar e pouca luz, cujo aluguel ficava por conta do mestre” 

isso porque “... o Poder Público Imperial pouco ou nada se interessava pelo ensino 

elementar, o que permitia o desenvolvimento de escolas particulares” (Ibid., p.32 2 

p.41)  

No final do século XIX, políticos e educadores começaram a defender a 

precisão da criação de espaços que fossem construídos com a finalidade de 

funcionar uma escola. Mas, nisso havia um interesse político que cooperasse para a 

consolidação da República em nosso país: 

“Com o advento da República, em São Paulo, políticos e educadores 

passaram a defender um projeto de educação popular por entenderem que 

a própria consolidação da República dependia da difusão do ensino 

primário. Esse projeto assentava-se na criação de uma escola primária 

graduada, com várias classes e vários professores, e na criação de Escolas 

Normais para formar esses novos professores. Essa escola elementar, 

denominada Grupo Escolar, exigia, em primeiro lugar, um espaço adequado 

para seu funcionamento (grifo meu)” (Ibid., p.43). 

Como dito anteriormente, o primeiro edifício construído no estado de São 

Paulo com o objetivo de ser uma instituição escolar foi a Escola Modelo da Luz, uma 
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escola primária projetada por Ramos de Azevedo, tendo sua construção iniciada em 

1893. Com o passar do tempo e com a demanda crescente de alunos foram 

construídas novas escolas, tanto é que em 1919 havia na capital dezesseis grupos 

escolares funcionando em prédios construídos para este fim e seis que funcionavam 

em prédios do estado que foram adaptados para serem utilizados como escolas. Já 

em 1929 funcionavam no estado duzentos e noventa e sete grupos escolares, dos 

quais quarenta e sete estavam na capital e o restante nas cidades do interior (Cf. 

BUFFA e PINTO, 2002). 

Havia um departamento responsável pela construção das escolas, era o 

Departamento de Obras Públicas (DOP), um órgão que estava sob a 

responsabilidade do poder estadual. Nesse período em que foram construídas as 

primeiras escolas, o Estado estava em boa situação econômica permitindo que os 

materiais utilizados fossem de muito luxo, e em alguns casos havia até mesmo o uso 

de materiais importados, assim como eram importados os estilos arquitetônicos 

europeus (Cf. BUFFA e PINTO, 2002). 

Eram construídos dois tipos de prédios escolares, os térreos e os de dois 

andares. Nos prédios térreos havia uma divisão em duas alas, sendo uma para 

meninas e outra para meninos, entradas independentes e muros de divisão que 

estavam presentes também na separação dos recreios, essa era uma regra que 

estava presente no regimento dos grupos escolares. Nos prédios de dois andares a 

divisão por sexo se dava nos andares. Mas, em ambos os prédios havia oito salas 

de aula (quatro para cada sexo), poucas salas para o setor administrativo, um 

galpão para o recreio coberto, ginástica e festas cívicas que estava construído 

separadamente no fundo ou laterais do prédio, onde estavam juntamente 

construídos os sanitários. Nas Escolas Normais além desses espaços encontrados 

nos Grupos Escolares tinha também uma biblioteca, um anfiteatro e laboratórios (Cf. 

BUFFA e PINTO, 2002). 

Esses edifícios estavam construídos para atender às exigências das novas 

propostas pedagógicas, na escola imperial o ensino era de decorar, e nas novas 

escolas republicanas o ensino era enciclopédico, onde se aprendia sobre o homem, 

a sociedade e o mundo, isso envolvia “a educação integral, física, intelectual e moral 

dos alunos” (Ibid., p.49), visando à formação científica do aluno e afastando a 
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formação religiosa. O método de ensino adotado nos grupos escolares era o 

intuitivo, conhecido como Lições de coisas (Cf. BUFFA e PINTO, 2002). 

A partir dos anos 30 do século XX muda-se muita coisa em nosso país, na 

política, na economia, na cultura, na sociedade e, também, na educação. A partir 

desta década começa a “florescer” o movimento escolanovista da educação, que 

reunia um grupo de intelectuais conhecidos como Renovadores da Educação, e 

buscavam a reconstrução da educação em nosso país. Neste mesmo momento 

histórico, a população começa a crescer grandemente em São Paulo, um grande 

efeito deste crescimento foi o aumento da procura pela instrução escolar(Cf. BUFFA 

e PINTO, 2002). 

Em 1932 Fernando de Azevedo ocupava o cargo de Diretor Geral da 

Instrução Pública de São Paulo, realizou uma reforma no ensino e, estabeleceu o 

Código de Educação do Estado que visava integrar a legislação escolar. Esse 

código da educação reservou um capítulo apenas para a construção das escolas, a 

qual não deveria apenas ser um ambiente educativo, mas também um ambiente 

onde haveria preocupação higiênica e sanitária. Além disso, com o Código criou-se 

uma comissão que organizaria e fiscalizaria a execução da construção de escolas., 

os membros dessa comissão eram de diferentes áreas,como saúde, educação, 

entre outros. Além de contar com essa comissão para a construção de escolas, foi 

feito também um Censo escolar e, os seus resultados basearam o plano de 

edificações de escolas traçado pelo governo.  

Para os Grupos Escolares que seriam construídos pela comissão, estavam 

propostos dois mil alunos distribuídos em cinqüenta classes, sendo vinte e cinco em 

cada turno. Estipulava-se também a construção de duzentos e vinte e nove prédios 

novos, setenta e oito construídos na capital e cento e cinqüenta e um nas cidades do 

interior. Para melhor descrever como seria no interior dessas escolas coloco a 

seguinte citação dos autores BUFFA e PINTO(2002, p.74): 

“... salas de aula amplas, claras e bem ventiladas, de seis metros por oito, 

com pé direito de 3.60 m e pintadas entre o creme e o verde; dependências 

de trabalho; um auditório, com área igual à três ou quatro salas, destinado 

às mais variadas funções como educação física, jogos, canto, cinema 

educativo, sala de festas, de reuniões sociais, de assembléia de pais e 

mestres etc.; sala de leitura onde as crianças lerão os livros da biblioteca 

infantil e que nas pequenas cidades, poderá funcionar à noite como 
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biblioteca pública; instalações de assistência médica, dentária e higiênica 

entre as quais chuveiros para habituar as crianças ao assei; anexos para 

administração e para os professores  variáveis em números e dimensão 

segundo a lotação do estabelecimento”. 

A comissão examinou cada aspecto técnico das construções e optou por uma 

arquitetura moderna no estilo dos prédios.  

São totalmente perceptíveis as características escolanovistas nas propostas 

de edificações destes prédios, onde além de o educando ser visto como o centro do 

processo de ensino e aprendizagem propõe-se uma escola acolhedora, espaçosa, 

bonita, limpa para que a educação ocorra de maneira integral (Cf. BUFFA e PINTO, 

2002). 

Em 1946 foi elaborada uma Constituição Federal onde continha um 

dispositivo que impôs à União, Estado e Municípios um investimento de certa 

porcentagem dos recursos arrecadados na educação primária. A partir disso foi feito 

um convênio entre Governo Estadual e Prefeitura do Município de São Paulo, 

denominado Convênio Escolar, este convênio “supunha uma divisão de 

responsabilidades cabendo à prefeitura a construção de prédios escolares e, ao 

Estado o desenvolvimento do ensino” (BUFFA e PINTO, 2002, p.9), o convênio foi 

assinado em 28 de dezembro de 1949 e estabelecia: 

 “que o município de São Paulo deveria aplicar, anualmente, 20% da 

sua renda total resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino e, ainda, dessa importância, 72% deveriam ser aplicados na 

construção, aquisição, adaptação, restauração e conservação de imóveis 

destinados ao ensino pré-primário, primário, secundário, especializados e 

instituições auxiliares do ensino primário, dentro das divisas do município, 

inclusive na aquisição de mobiliários e instalações para os novos edifícios”. 

(Ibid., p.94-95). 

A partir do Convênio foi criada uma Comissão Executiva do Convênio Escolar, 

essa comissão deveria viabilizar as atividades de planejamento, projetos e obras, 

mas antes de iniciar as obras essa comissão passou três meses fazendo 

levantamentos e visitas para conhecer a realidade educacional de São Paulo. Na 

conclusão dessas pesquisas foi elaborado um plano qüinqüenal que previa a 

construção anual de vinte grupos escolares. O objetivo a ser alcançando era que 

nenhuma criança ficasse fora da escola até o ano de 1954. Durante a vigor do 



 20

Convênio (1949 – 1959) foram construídos setenta edifícios para escolas, 

quinhentos galpões provisórios, trinta bibliotecas populares, noventa recantos 

infantis, vinte parques infantis e, obras de conservação e restauração de alguns 

prédios escolares já existentes. Os prédios que foram construídos na época de 

vigência do Convênio escolar possuíam uma arquitetura moderna e, além disso, 

difundiram a arquitetura moderna em São Paulo (Cf. BUFFA e PINTO, 2002). 

A comissão além de buscar soluções para as construções dos prédios 

buscava também uma concepção pedagógica que nortearia a construção dessas 

escolas. Basearam as concepções pedagógicas nas idéias e vivencias de Anízio 

Teixeira. Portanto, a concepção pedagógica que norteou a construção desses 

prédios estava baseada nos Renovadores da Educação, conhecidos também como 

Pioneiros da Escola Nova, eles visavam uma possibilidade de reforma da sociedade 

que se daria a partir de uma reforma na educação. Construíram com o pensamento 

de que as escolas são para as crianças e não para os professores, portanto, de 

acordo com BUFFA e PINTO (2002) “... as escolas deveriam ser alegres e 

acolhedoras, jamais deveriam assemelhar-se a prisões com muros altos e janelas 

inacessíveis” (p.114). 

Baseando-se nesses princípios os arquitetos: 

 “adotaram, como solução clássica, a composição de blocos distintos cada 

qual com uma função específica: ensino, administração e recreação, 

interligados por circulação externa. O bloco do ensino é composto por salas 

de aula, museu e biblioteca infantil. O bloco da administração compreende 

secretaria, diretoria, arquivo, material escolar, sala e biblioteca para 

professores e gabinetes assistenciais para médico, dentista e assistente 

social, além da zeladoria com apartamento próprio. Finalmente, o bloco de 

recreação (...) com destaque para o galpão coberto destinado ao recreio e à 

ginástica, com placo para dramatização e possibilidade de projeção” (Ibid., 

p.115). 

Mesmo com a construção dos prédios, em questão de quantidades, o número 

de escolas e de vagas continuava insuficiente e mal distribuído pelas cidades. 

Em 1959 Carvalho Pinto assumiu o governo de São Paulo e encontrou o 

campo educacional com algumas deficiências, como a insuficiência de escolas e 

vagas.  Em 21 de junho de 1960 foi criado o Fundo Estadual de Construções 
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Escolares, regulamentado pelo decreto 36.799. A proposta arquitetônica das escolas 

deste período era inovadora. 

Nos dias de hoje muitas escolas são construídas somente para serem 

escolas, uma vez que são feitos apenas com espaços para recepcionar os alunos e 

os professores transmitir os conteúdos, não há uma proposta pedagógica vigente 

que norteia as construções de edifícios escolares assim como acontecia nos grupos 

escolares.  

Os prédios escolares de hoje não possuem blocos separados para salas de 

aula, administração e recreação, ficam todos em um só prédio. Nas escolas 

construídas sempre há salas de aula, biblioteca, o setor administrativo, sala de 

professores, quadra poliesportiva, em algumas há laboratórios de informática, 

ciências e outros ambientes para o desenvolvimento de diversas habilidades dos 

alunos. 

Nas escolas construídas atualmente, muitas vezes, os espaços são mal 

aproveitados e, são planejadas apenas por arquitetos e engenheiros e esquecem do 

importante papel que exerceria um educador em participar de tal planejamento. 
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5.3 GESTÃO ESCOLAR 

 

Para iniciarmos este capítulo necessita-se definir termos. Ao falarmos da 

direção de uma escola utilizam-se dois termos: administração ou gestão escolar. 

Mas, existe alguma diferença entre eles? De acordo com o dicionário Aurélio 

administração e gestão estão definidas como uma ação que tem por finalidade 

governar uma empresa ou órgão público. 

De acordo com Paro ”a administração é a utilização racional de recursos para 

a realização de fins determinados” e de tal forma “ela se configura, inicialmente, 

como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de 

estabelecer objetivos cumpridos” (2006, p.18 e p.19). Mas, quais são os recursos 

utilizados no ato de administrar? São os recursos materiais e os recursos humanos 

(Cf. PARO, 2006). 

O termo gestão passou a ser utilizado no contexto educacional a partir dos 

anos 90 e, passou a ser utilizado como um meio de superação das limitações do 

conceito de administração, sendo assim “gestão educacional corresponde ao 

processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação 

das escola em específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais 

públicas, para implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das 

escolas, compromissados com os princípios da democracia e com métodos que 

organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo (soluções 

próprias,no âmbito de suas competências) de participação e compartilhamento 

(tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados), autocontrole 

(acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e transparência 

(demonstração pública de seus processos e resultados)” (LÜCK, 2006, p.35 - 36).  

Parece-me que o termo administração passa o sentido de uma ação vertical, 

onde quem detém o poder é quem organiza, decide e faz, já o termo gestão passa 

uma idéia de ação horizontal onde quem detém o poder organiza, decide e faz em 

atuação coletiva com os outros membros que fazem parte daquele quadro de 

funcionários. De acordo com Lück o conceito de gestão “já pressupõe, em si, a idéia 

de participação, isto é, do trabalho associado e cooperativo de pessoas na análise 

de situações, na tomada de decisão” (2006, p.21).  
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A gestão tem que ser um ato democrático, possibilitando a participação de 

todos, transparência do trabalho e a democracia nos atos e decisões. De acordo 

com a autora Dinair Leal Da Hora “a gestão democrática em educação está 

intimamente articulada ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e 

coletivos, de classe, dos trabalhadores, extrapolando as batalhas internas da 

educação institucionalizada, e sua solução está condicionada à questão da 

distribuição e apropriação da riqueza e dos benefícios que transcendem os limites 

da ação da escola” (1994, p.49). Sendo assim para que uma gestão seja 

democrática necessita-se que a mesma esteja descentralizada, onde a ação seja 

planejada e efetuada de forma não hierarquizada, contando com a participação 

coletiva da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, pais, etc.) e 

mostrando transparência em seu trabalho. 

Na LDB de 1996 consta que a gestão nas escolas deve atuar 

democraticamente, como se percebe no inciso VIII do artigo 3º que diz: 

Art. 3º. – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

VIII – gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

(...) 

E ainda, no artigo 14 diz que: 

Art. 14 – os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. 

Vemos então que a gestão democrática está prevista nos tramites da lei que 

rege a educação no nosso país. 

As maiores manifestações da gestão democrática da escola é o Conselho de 

Escola e a elaboração do Projeto Pedagógico da escola, pois em ambos as decisões 

são tomadas coletivamente.De acordo com Antunes “O Conselho de Escola é um 
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colegiado formado por todos os segmentos da comunidade escolar: pais, alunos, 

professores, direção e demais funcionários. Através dele, todas as pessoas ligadas 

à escola podem se fazer representar e decidir sobre os aspectos administrativos, 

financeiros e pedagógicos. Assim, esse colegiado torna-se não só um canal de 

participação, mas também um instrumento de gestão da própria escola” (2008, 

p.21). Com exceção do diretor, os outros membros do Conselho são eleitos e podem 

ser reeleitos. O Projeto Pedagógico da escola é feito com a participação da 

comunidade escolar, para tanto, é necessário que se faça um diagnóstico da escola 

que “inclui uma investigação da escola em todas as suas dimensões: história, 

alunos, comunidade, sociedade, recursos físicos, matérias, financeiros, humanos, 

problemas pedagógicos, legislação, políticas educacionais públicas...” 

(ALBUQUERQUE, 2005, p.60 – 61).  

Qual seria o perfil de um gestor que fosse capaz de promover melhorias no 

espaço físico da escola? Tal gestor além de agir e decidir de forma democrática e 

participativa deve possuir uma gestão autônoma, deve ser prático, intuitivo, sensível, 

um empreendedor capaz de tomar iniciativas, justo, humano, imparcial, pacífico e 

claro, um bom ouvinte, que é capaz de escutar sugestões, avaliá-las e colocá-las em 

prática a partir de uma decisão e ação coletiva. 
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa pesquisa caracteriza-se como um Estudo de Caso com características 

analítico-descritivo, numa abordagem qualitativa, onde buscarei identificar as 

qualidades e os processos necessários para um gestor alcançar a melhoria do 

espaço físico escolar. 

Esta pesquisa será feita em duas etapas: 

1  – Pesquisa teórica para o embasamento deste trabalho. 

2 – Pesquisa de campo que envolverá a visita a escola que é objeto de 

estudo deste trabalho e uma assessoria educacional de excelência. Na 

escola entregarei questionários para diferentes sujeitos com o intuito de 

conhecer o contexto social da escola e sua história. Entrevistarei a 

Gestora, a Coordenadora Pedagógica e uma ex-coordenadora que 

atualmente integra a Coordenadoria de Educação de São Miguel Paulista. 
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7. PESQUISA DE CAMPO 

7.1 VISITA À ASSESSORIA 

 

No dia sete de outubro de 2008 visitei a empresa de assessoria “Ronca e 

Terzi – Consultores Associados”, na qual fui atendida pela Assessora Pedagógica 

Cleide A. Terzi, que antes de abrir sua empresa de assessoria foi professora de 

ensino fundamental, ensino médio, magistério e curso de pedagogia. A mesma foi 

questionada com perguntas pertinentes a sua área de atuação, isto para 

esclarecimentos do funcionamento de uma empresa de assessoria. 

Terzi define uma empresa de assessoria como sendo uma prestadora de 

serviços, e no seu caso, presta serviços na área pedagógica com vasta experiência 

na prática escolar e com grande embasamento teórico. 

A assessoria faz atendimentos com profissionais da educação em geral, seja 

professor, coordenador ou orientador pedagógico, diretores de escola e até 

profissionais de ONGs e projetos sociais.  Os atendimentos individuais têm a 

duração de uma hora e meia e os atendimentos de grupo duram duas horas, e 

ambos são quinzenais. Os grupos são formados por pessoas de diferentes lugares e 

diferentes cargos exercidos na educação, esses grupos possuem oito ou nove 

integrantes. 

A procura pela assessoria é feita pelo profissional da educação, ou pela 

escola que contrata o serviço da assessoria para atender seus funcionários, seja 

professores, coordenadores ou diretores. 

A empresa conta com o serviço de uma recepcionista, uma secretária e os 

assessores. 

O espaço físico desta empresa conta com uma ampla sala para atendimento 

de grupos, salas para atendimentos individualizados, banheiros, copa e biblioteca. 

Na sala para atendimento dos grupos há um tapete no chão com muitos livros, 

reportagens e textos. 
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7.2 VISITA À ESCOLA OBJETO DE ESTUDO 

 

A visita se deu no dia primeiro de setembro de 2008. A Escola Municipal de 

Ensino Fundamental está situada na Zona Leste de São Paulo, ligada à 

Coordenadoria de Educação de São Miguel Paulista, tendo como órgão central a 

Secretaria Municipal de Educação  do Município de São Paulo. 

A escola possui, além do andar térreo, apenas mais um andar. Conta com 17 

salas de aula, uma sala de Leitura, 2 Laboratórios de Informática, 1 Laboratório de 

Ciências, uma Sala de Apoio Pedagógico, uma Rádio, uma Sala de Apoio aos 

Portadores de Necessidades Especiais ( deficientes visuais e baixa visão), uma Sala 

de Estudos para os Professores, uma Sala de Professores uma Sala de 

Coordenação Pedagógica, uma Diretoria, uma Secretaria, um Auditório, uma Sala 

de Fanfarra, um salão coberto para múltiplas atividades(onde normalmente ocorrem 

as aulas de artesanato),  1 praça (construída dentro da escola), 2 quadras de 

esportes, uma Sala de Educação Física, 2 Depósitos, uma Cozinha, uma Dispensa, 

2 Pátios (sendo um interno e o outro externo), um Refeitório para funcionários,um 

Estacionamento, Sanitários para alunos e Sanitários para funcionários. 

As salas de aula estão distribuídas da seguinte maneira: 2 na área externa, 

em frente a praça da escola, 4 no andar térreo, e as demais distribuídas em alas no 

primeiro andar, sendo que cada ala possui uma cor diferente (rosa, verde e laranja). 

Todas as salas possuem janelas e ventiladores.  

A escola possui algumas rampas de acesso, mas não possui elevadores. Não 

há setores médicos ou psicológicos.  

Em frente à escola há um ponto de ônibus, e alguns quarteirões à frente se 

localiza uma estação de trem. Há também um mercado, uma padaria, uma farmácia 

e uma lan house. 

A escola dá uma boa impressão a quem a conhece, já que a mesma 

apresenta um prédio bonito, com diversos quadros na parede, sem pichações, um 

ambiente bem cuidado, limpo e organizado. Pode-se perceber que há um 

investimento no aspecto físico, garantindo um local agradável para todos e, onde a 

Direção sempre está buscando a construção de Escola Humanista e que de fato 

esteja ao serviço da Comunidade Local. 
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7.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Foram aplicados três questionários, um com a diretora da Unidade Escolar, 

outro com a Coordenadora Pedagógica da Unidade Escolar e outro com a ex-

coordenadora que atualmente integra o quadro de funcionários da Diretoria de 

Orientação Técnica Pedagógica da Coordenadoria de educação de São Miguel 

Paulista. Foi dado um tempo determinado para que ambas pudessem responder a 

tais questionários (questionários em anexo). 

 O primeiro, que foi aplicado com a diretora da unidade escolar, teve como 

objetivo investigar sua postura enquanto gestora em relação ao prédio escolar. A  

mesma a dirige a unidade desde janeiro de 2000. 

Primeiramente ela foi questionada sobre as condições físicas do prédio 

escolar ao assumir a gestão da unidade escolar, a diretora respondeu especificando 

as condições precárias em que encontrou o prédio, onde faltavam cadeiras para os 

alunos, o banheiro cheirava mal, em dias de chuva molhava tudo, tanto o telhado 

como a parte elétrica e hidráulica encontrava-se em péssimas condições, na escola 

não havia um auditório ou ao menos uma sala de vídeo e os filmes eram passados 

em uma pequena sala com paredes esburacadas onde passavam ratos, tanto na 

sala dos professores como na entrada da escola viam-se armários velhos, o 

banheiro dos professores era tão pequeno que para utilizá-lo era necessário entrar 

de lado, a secretaria da escola era pequena demais para a demanda de trabalho e 

de alunos, não havia na escola sala para reuniões de professores e não havia 

também sala de apoio pedagógico.   

Vemos aqui uma descrição clara das condições precárias em que se 

encontrava a escola, do péssimo estado de seu mobiliário e equipamentos. Quando 

esta diretora chegou a esta escola ela poderia ter se desmotivado ou até mesmo 

desistido de ficar nesta unidade, mas isto não foi pretexto para não iniciar um tão 

belo trabalho de recuperação do prédio. 

A diretora escreve toda a sua trajetória na área de Educação, na qual trabalha 

desde 1985, a mesma foi Professora, Coordenadora Pedagógica e atualmente, 

Diretora. Ao ser questionada sobre o que havia a motivado na busca da melhoria do 

prédio escolar, a mesma respondeu que quando era Coordenadora Pedagógica 
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aprendeu que se a escola não possui uma boa infra-estrutura a parte pedagógica 

não evolui, e que as crianças devem crescer sabendo que a coisa pública tem que 

ser de ótima qualidade, uma vez que o bom gosto é de grande importância para a 

formação de um sujeito enquanto cidadão e, de tal forma este sujeito não aceitará 

uma infra-estrutura ruim em sua cidade.  

Percebemos que esta gestora mostra uma grande preocupação em formar o 

educando como um cidadão que não se aliena com condições precárias de 

sobrevivência, mostra que para tanto é preciso que tal trabalho se inicie com uma 

boa escola, um bom prédio escolar. 

Na época em que a gestora iria iniciar a melhoria do espaço físico da escola o 

ex-prefeito Celso Pitta estava sendo investigado por não ter investido na Educação o 

percentual necessário e garantido por lei, o delegado de ensino (da época) procurou 

a diretora e pediu que a mesma cuidasse das Atas de Serviços para a destinação 

desta verba e, ela aceitou o convite e indicou escolas do bairro para também 

receberem a verba. Este fato é o que a diretora define como sendo o grande 

facilitador para agir em prol das reformas. Ela teve dificuldades em trabalhar com a 

auto-estima e sonhos dos professores, pois diante de condições tão ruins de 

trabalho eles se encontravam desesperançados e desmotivados. 

A gestora declara que o primeiro passo de um gestor quando for promover 

reformas no prédio escolar é questionar, uma vez que a mesma fez questionários 

com os pais, alunos, professores e funcionários, e depois de analisados embasaram 

a ação dela. A partir disto, foi criado um boletim informativo da escola, e foi 

fortalecido o trabalho do Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres 

(APM).  

Os fundos angariados para promover as reformas vieram de parcerias com a 

comunidade, foram feitas festas, excursões e cobranças ao Poder Público. Desde o 

início das reformas e melhorias objetivos foram traçados e cada ano ou período uma 

reforma é feita e, já foram feitos: Laboratórios de Informática, a Rádio da escola, a 

Sala de Leitura, a Sala de Apoio Pedagógico (SAP), a Sala de Apoio aos Alunos de 

Inclusão (SAAI), a Praça da Escola, o Laboratório de Ciências, o Auditório de 

audiovisual com TV de 54’’ e aparelho multimídia, e futuras instalações estão 

previstas, assim como um Ginásio de esporte, Sala Ambiente e Playground. 
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 Percebemos nas falas desta gestora grandes características de uma gestão 

democrática, assim como o questionamento da comunidade, o boletim informativo, o 

trabalho do Conselho e APM, e as festas e excursões para levantar verbas.  Sem tal 

postura de democracia não seria possível fazer um tão belo trabalho com e para a 

comunidade escolar. 

Ao ser questionada sobre o significado das conclusões de reformas, a mesma 

mostra que tem determinação e, que as conquistas e vitórias não são frutos só dela, 

mas sim de toda a equipe e comunidade escolar.  

A gestora aponta que as melhorias do prédio trouxeram grandes benefícios 

para o convívio escolar, dentre eles está a auto-estima e o cuidado que os alunos 

têm com a escola. Ela acredita também que a aprendizagem tem melhorado, uma 

vez que agora que a escola tem muitos espaços e ambientes, os alunos têm aulas 

nos laboratórios e no auditório com grandes recursos audiovisuais, ou freqüentam a 

SAP ou SAAI. 

Ela foi questionada sobre a idéia que a escola passa de ambiente acolhedor, 

de uma casa e, a mesma explicita que a intenção era essa já que acredita na frase 

“minha escola, minha casa”; até mesmos as cores da escola são escolhidas com o 

objetivo de fazer da escola um ambiente acolhedor e confortável. 

A diretora acredita que outros gestores também são capazes de promover 

mudanças como essas, tanto é que sua escola recebe visitas de outras unidades 

municipais ou estaduais. Ela caracteriza o perfil de um gestor que seja capaz de 

fazer tais melhorias, este deve ser sonhador, deve acreditar na escola pública e nas 

pessoas, deve amar a educação sabendo que ela não é para qualquer um. 

Como dito, o segundo e o terceiro questionário foram feitos com a 

Coordenadora Pedagógica da escola e com a ex-coordenadora que atualmente faz 

parte da Coordenadoria de Educação de São Miguel Paulista. Ambos os 

questionários tiveram como objetivo analisar a relação existente entre o espaço 

físico e processo de ensino e aprendizagem. A coordenadora atua na escola há 

doze anos e, a ex-coordenadora atuou na unidade por dez anos. 

Ambas foram questionadas sobre a recepção e percepção das propostas de 

reformas do prédio escolar feitos pela Diretora. Percebemos que as duas falam 

sobre um entusiasmo e expectativa que havia entre os professores em receber uma 
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gestora que agisse de tal forma, e falam também sobre o trabalho democrático da 

gestora nas decisões das reformas, seja fazendo troca de informações ou 

escolhendo cores, o seu trabalho é sempre descentralizado e horizontal. 

As coordenadoras acreditam que tais melhorias tornaram o ambiente 

acolhedor, bonito, o que condiciona um bom processo de ensino e aprendizagem e, 

uma melhor postura dos professores com relação aos trabalhos com os alunos. 

Ambas pensam que as características de um gestor para promover tais 

melhorias, são: ampla visão, pensando sempre no futuro e nos protagonistas que 

atuaram nesta escola, compromisso, igualdade na relação de poder, honestidade e 

ser justa no que faz pelos alunos. 

Este conjunto de questionários expressou a importância do espaço físico e 

sua influência no processo educativo na escola. Mostraram também que o diretor 

potencialmente pode e deve contribuir para a melhoria do espaço físico da escola. 

Todavia teriam todos competência e coragem para desencadear este processo? 

Com vistas a ajudá-los propus uma Assessoria Educacional. 
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8. ASSESSORIA EDUCACIONAL 

8.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

ASSESSORIA EDUCACIONAL “Espaço e Educação” 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Assessoria Educacional “Espaço e Educação” apresenta uma proposta que 

visa auxiliar o trabalho do gestor escolar em sua unidade de trabalho, com o intuito 

de propor ampliações das competências para a  melhoria do espaço físico de sua 

escola, propondo reformas ou meios de preservar o espaço. 

Muitas escolas precisam de melhorias e aperfeiçoamento em seus prédios, já 

que muitas escolas particulares são casas adaptadas para ser escola, ou, escolas 

públicas que se encontram destruídas, pichadas e mal cuidadas. Portanto cabe ao 

gestor destas unidades propor junto ao Conselho de Escola, Associação de Pais e 

Mestres, comunidade escolar, alunos e funcionários a melhoria do espaço físico da 

escola. 

Muitas vezes o gestor não sabe como promover de trabalho, isso porque em 

sua vida acadêmica este tema não foi trabalhado ou abordado. Portanto, essa 

Assessoria propõe uma formação integral dos gestores, trabalhando suas 

competências e habilidades para que possa promover melhorias nos prédios 

escolares. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Oferecer subsídios teórico-práticos para gestores educacionais, possibilitando 

o aprimoramento de competências e habilidades para que possam promover 

melhorias nos prédios escolares. 
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OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

• Apontar os indivíduos para quem esta melhoria seria feita; 

• Indicar os sujeitos que seriam importantes na busca e alcance desta melhoria; 

• Explicitar fatores que propiciam a melhoria do espaço físico da escola; 

• Mostrar os benefícios que esta melhoria traz; 

• Tornar evidente a grande importância que a comunidade escolar tem na 

busca desta melhoria; 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

A Assessoria Educacional “Espaço e Educação” está situada à Avenida Santo 

Antonio, nº 61 – Braz Cubas – Mogi das Cruzes, São Paulo. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E DOS RECURSOS MATE RIAIS 

 

A Assessoria “Espaço e Educação” conta com o seguinte espaço físico e 

recursos materiais: 

• Garagem: com vaga para quatro carros 

• Hall de entrada 

• Recepção: uma mesa para atendimento, um televisor 20 ‘’, um aparelho de 

DVD, um computador, uma impressora, um aparelho telefônico, um aparelho 

de fax, um sofá (3 e 2 lugares),   três cadeiras e um purificador de água. 

• Sala Pedagógica: uma mesa de atendimento, três cadeiras, um computador, 

um purificador de água, uma estante para livros. 

• Biblioteca: três estantes para livros, dois computadores, três mesas de 

estudos, catorze cadeiras, um purificador de água. 

• Sala de estudos A: uma mesa de reunião, oito cadeiras, um purificador de 

água, uma tela elétrica de 92’’, um aparelho de DVD e um aparelho 

multimídia. 

• Sala de estudos B: uma mesa de reunião, dez cadeiras, um purificador de 

água, uma tela elétrica de 92’’, um aparelho de DVD e um aparelho 

multimídia. 

• Banheiros: dois femininos e dois masculinos. 

• Lavanderia 

• Depósito: dois armários para materiais de escritório. 

• Copa: uma geladeira, uma cafeteira, um microondas, um fogão, um 

purificador de água, uma mesa com quatro cadeiras. 

• Despensa: dois armários. 
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PÚBLICO ALVO 

 

Gestores de escolas públicas ou particulares. 

 

METODOLOGIA 

Esta Assessoria Educacional oferecerá palestras, cursos e grupos de 

estudos. 

• Palestras  

Oferecida para grupos grandes, com mais de 50 pessoas e, terá a duração de 

2 horas. A reflexão se dará em torno de propostas que visam a busca da 

melhoria do espaço físico da escola. Contará com a apresentação de slides, 

pequenos textos e imagens 

• Curso  

O curso oferecido por esta Assessoria tem como objetivo geral proporcionar 

elementos teórico-práticos para gestores educacionais, possibilitando o 

aperfeiçoamento de competências e habilidades para que possam promover 

melhorias nos prédios escolares.  A avaliação do curso se dará no decorrer 

do processo de construção e aquisição do conteúdo. 

Será oferecido para grupos de 5 a 10 pessoas. Os cursos serão ministrados 

as segundas, quartas e sextas-feiras. Os encontros se darão quinzenalmente, 

cada encontro terá a duração de 1hora e 30 minutos, totalizando 3 horas 

mensais por grupo.   

A Assessoria atenderá quatro grupos por dia, sendo doze por semana e vinte 

e quatro por mês. As turmas estarão divididas da seguinte maneira: 
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Primeira e Terceira Semana 

  Segunda-Feira  Quarta-Feira  Sexta-Feira  

O8h às 09h30  Grupo A Grupo E Grupo I 

10h às 11h30  Grupo B Grupo F Grupo J 

13h às 14h30  Grupo C Grupo G Grupo K 

15h às 16h30  Grupo D Grupo H Grupo L 

    

Segunda e Quarta Semana 

  Segunda-Feira  Quarta-Feira  Sexta-Feira  

O8h às 09h30  Grupo M Grupo Q Grupo U 

10h às 11h30  Grupo N Grupo R Grupo V 

13h às 14h30  Grupo O Grupo S Grupo W 

15h às 16h30  Grupo P Grupo T Grupo X 

 

O curso oferecido por esta Assessoria se dará em Módulos subdivididos de tal 

maneira: 

>Módulo I: Conhecimento e diagnóstico da realidade da escola: 

-Textos; 

-Discussões; 

-Reflexões; 

-Elaboração de Questionário a ser aplicado com a Comunidade Escolar. 

>Módulo II: A escola desejada: 

- Traçar roteiro de reformas e melhorias a serem feitas no prédio escolar, 

baseando-se nos questionários da Comunidade escolar; 

-Análise da planta baixa da escola, visando os locais onde melhorias, 

reformas e recuperações devem ser feitas. 

>Módulo III: Estratégias e Metas/Plano de intervenção: 
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-Elaboração do plano de intervenção a ser realizado na escola; 

-Estratégias e Metas a serem alcançadas; 

-Proposta de meios para angariar fundos e verbas, para promover as 

melhorias. 

>Módulo IV: Plano de ação 

- Visita à uma escola que promoveu melhorias em seu prédio escolar. 

-Angariar verbas e fundos para promover tais melhorias 

-Reformar, melhorar e recuperar o espaço físico do prédio escolar. 

• Grupos de estudos  

Oferecido para gestores que já concluíram o curso oferecido por esta 

Assessoria e se interessarem em continuar fazendo pesquisas e construindo 

reflexões em cima do tema, aperfeiçoando suas competências e habilidades. 

  

PREÇO DOS SERVIÇOS 

 

• Palestras 

A cada duas horas de palestra será cobrado o valor de R$600,00 (seiscentos 

reais). 

• Cursos 

Por cada hora do curso será cobrado o valor de R$100,00 (cem reais), 

totalizando um valor de R$300,00 (trezentos reais) mensais por aluno 

matriculado.  

• Grupos de estudos  

Será cobrado o valor de R$75,00 (setenta e cinto reais) por encontro do grupo 

de estudos. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

A Assessoria educacional “Espaço e Educação” contará com os seguintes 

funcionários: 

• Uma Pedagoga; 

• Uma Secretária; 

• Um Auxiliar de Escritório; 

• Um Auxiliar de Limpeza; 

• Um Segurança. 
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8.2 CUSTOS, GASTOS E RETORNO FINANCEIRO 

  

 A Assessoria Educacional “Espaço e Educação” terá um investimento inicial 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e terá os seguintes custos: 

 RECURSOS MATERIAIS 

Equipamentos e Móveis 

Quantidade  Equipamento 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

4 Computador 1100 4400 

2 Impressora  500 1000 

2 Aparelho Telefônico 75 150 

1 Televisor de 20'' 450 450 

3 Aparelho de DVD 180 540 

1 Geladeira 900 900 

1 Cafeteira 80 80 

1 Microondas 280 280 

1 Fogão 350 350 

1 Aparelho de Fax 350 350 

2 Projetor Multimídia 2700 5400 

2 Aparelho de som portátil 160 320 

5 Purificador de água (bebedouro) 198 990 

2 Tela Elétrica 92'' 1700 3400 

2 Lousa Branca 135 270 

11 Lixeira 20 220 

3 Quadro de Aviso 70 210 

TOTAL: R$ 19.310,00        
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Quantidade  Móvel 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

3 Mesa de estudos (biblioteca) 350 1050 

1 Sofá (3 e 2 lugares) 1500 1500 

3 Gaveteiro (arquivo) 400 1200 

1 Mesa de jantar 400 400 

42 Cadeira 140 5880 

2 Mesa para Computador 150 300 

2 Mesa de Reunião 2000 4000 

2 Mesa escritório 600 1200 

4 Estante para livros 515 2060 

2 Armário (despensa) 400 800 

2 Armário (materiais de escritório) 350 700 

TOTAL: R$19.090,00 

Os gastos com recursos materiais totalizarão o montante de R$38.400,00. 

 

GASTOS FIXOS MENSAIS 

 

RECURSOS HUMANOS 

Função Salário (R$) 

Pedagoga 4000 

Secretária 1000 

Auxiliar de escritório 600 

Auxiliar de Limpeza 500 

Segurança 800 

  TOTAL: R$6.900,00 
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Os gastos com recursos humanos totalizarão o montante mensal de 

R$6.900,00. 

 

DESPESAS 

 

Despesa Valor (R$) 

Imposto (IPTU) 100,00 

Telefone 150,00 

Internet 150,00 

Luz 200,00 

Água 150,00 

Material de Limpeza 100,00 

Material de Escritório 200,00 

Alimentação 200,00 

  TOTAL: R$1.250,00 

 

As despesas mensais totalizarão um montante de R$1.250,00 

 

REFORMA DO PRÉDIO 

 

A reforma do prédio totalizará um custo de R$8.000,00. 
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GASTOS TOTAIS 

 

Somando todos os montantes de gastos, chegamos ao valor total dos custos 

e gastos desta Assessoria: 

 

Recursos Materiais  R$ 39.400,00 

Recursos Humanos R$   6.900,00 

Despesas                 R$   1.250,00 

Reforma                   R$   8.000,00 

TOTAL                     R$ 54.550,00 

 

Uma vez que o capital investido na Assessoria foi de R$60.000,00 (sessenta 

mil reais) e que os gastos totais resultaram em R$54.550,00 (cinqüenta e quatro mil 

e quinhentos e cinqüenta reais), a Assessoria terá uma reserva de caixa no valor de 

R$5.450,00(cinco mil e quatrocentos e cinqüenta reais). 

 

RECEITA E RETORNO FINANCEIRO 

 

 Para fazer as contas do retorno financeiro desta Assessoria contaremos com 

o número mínimo e o número máximo de alunos. 

Contando com o número mínimo de alunos por turma a Assessoria 

Educacional “Espaço e Educação” terá 120 alunos pagando uma mensalidade no 

valor de R$300,00 (trezentos reais). No primeiro mês entrará R$36.000,00 (trinta e 

seis mil reais) em caixa e o retorno financeiro se dará em dois meses. 

Contando com o número máximo de alunos por turma a Assessoria 

Educacional “espaço e Educação” terá 240 alunos pagando uma mensalidade no 

valor de R$300,00 (trezentos reais). No primeiro mês entrará R$72.000,00 (setenta e 

dois mil reais)em caixa e o retorno financeiro se dará no primeiro mês 
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8.3 PLANTA BAIXA 

 

 



 44

8.4 ASPECTOS BUROCRÁTICOS 

 

Para a abertura de uma empresa de prestação de serviço, assim como uma 

Assessoria, faz-se necessário: 

• Consultar a prefeitura sobre o zoneamento do local, checar o carnê de 

IPTU na folha de rosto, no rodapé, onde consta o zoneamento 

correspondente ao imóvel; 

• Consultar a Junta Comercial (JUCESP), fazer uma pesquisa fonética 

com o nome que pretende dar a empresa e seu respectivo endereço; 

• Redigir o contrato social da empresa; 

• Procurar o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e registrar o 

contrato social; 

• Registrar o Contrato na Junta Comercial, preencher o formulário e 

protocolá-lo (www.jucesp.sp.gov.br); 

• Procurar a Receita Federal para inscrever a empresa, através do 

Contrato Social e documento dos sócios junto a Receita para consegui 

o numero do CNPJ (www.receita.fazenda.gov.br); 

• Cadastrar a empresa e os sócios no INSS (www.previdencia.gov.br); 

• Inscrever a empresa na Prefeitura Municipal, para tal inscrição é 

preciso: 

-DECON (declaração ao contribuinte); 

-Viabilidade; 

-Xérox do cartão do CNPJ; 

-Xérox do Contrato Social; 

-Xérox da capa e contracapa do IPTU; 

-Xérox do RG e do CPF dos sócios 

• Conseguir a licença de funcionamento junto à prefeitura. 
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8.5 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL 

 

Pelo presente instrumento particular de elaboração do contrato da melhor 

forma de direito, os abaixo assinados: 

JOSÉ LUIZ VIEIRA , brasileiro casado, aposentado, portador da cédula de 

identidade RG nº 9.176.587 e do CPF nº 857.102.968-72, residente e domiciliado no 

estado de São Paulo, Município de Mogi das Cruzes à Avenida Santo Antônio, nº 

366, Braz Cubas; e RENATA REZENES MAGALHÃES VIEIRA , brasileira, solteira, 

pedagoga, portadora da cédula de identidade RG n° 4 3.524.309-3 e do CPF nº: 

361.861.598-17, residente e domiciliado no estado de São Paulo, Município de Mogi 

das Cruzes à Avenida Santo Antônio, nº 366, Braz Cubas, tem justo e combinado a 

constituição de uma sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, que 

será regulada, pelas seguintes condições: 

 

Cláusula Primeira 

 

Na qualidade de únicos sócios componentes a sociedade civil por quotas de 

responsabilidade Ltda., denominada Assessoria Educacional Espaço e Educação, 

estabelecida no estado de São Paulo, município de Mogi das Cruzes à Avenida 

Santo Antonio, nº 61, Braz Cubas, resolvem de comum acordo proceder à 

elaboração do seu contrato social. 

 

Cláusula Segunda 

 

A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços em forma de assessoria 

educacional. 
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Cláusula Terceira 

 

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

 

Cláusula Quarta 

 

1. O capital social será de R$ 60000,00 (sessenta mil reais), divididos em 60 

quotas de R$1000,00 (mil reais) cada uma. 

2. O capital social é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente 

do país e dividido entre os sócios da seguinte forma: 

a) O sócio José Luiz Vieira subscreve 30 quotas, no valor de R$1000,00 (mil 

reais). 

b) A sócia Renata Rezenes Magalhães Vieira subscreve 30 quotas no valor 

de R$1000,00 (mil reais). 

 

Cláusula Quinta 

 

A administração da sociedade, assim como o uso da denominação social, 

será exercida por ambos os sócios, tanto em conjunto, como individualmente, com 

poderes e atribuições de administradores, inclusive para representá-la ativa e 

passivamente, judicial ou extra-judicialmente, porém, e tão só em negócios de 

exclusivo interesse social, sendo-lhes proibido usá-las para fins estranhos aos 

sociais, tais como avais, cartas de fiança, endossos de favor e tudo mais que possa 

ou venha comprometer o patrimônio da sociedade. 
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Cláusula Sexta 

 

Nenhum dos sócios poderá ceder e transferir parte ou totalidade de suas 

quotas a terceiros, sem antes oferecê-las, por escrito ao outro sócio, que em 

igualdade de condições, terá sempre o direito de preferência na sua aquisição. 

 

Cláusula Sétima 

 

Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar essa 

intenção ao outro sócio, por escrito, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias e seus haveres, apurados em balanço levantado especialmente na ocasião, lhe 

serão pagos conforme acordo entre os sócios. 

 

Cláusula Oitava 

 

No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, 

continuando seus negócios entre o sócio remanescente e os herdeiros legais do 

falecido. Não havendo acordo nesse sentido, os haveres do sócio falecido serão 

pagos, com base nos dados do último balanço, prazo de seis meses do falecimento, 

acrescidos da correção monetária fixada para as Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional. 

 

Cláusula Nona 

 

No mês de dezembro de cada ano, será levantado um balanço geral após 

feitas as deduções da lei, os lucros líquidos apurados e prejuízos verificados, serão 

divididos ou suportados pelos sócios na proporção das quotas que disponibilizam. 
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E assim, justos e combinados assinam o presente instrumento particular de 

contrato social em 4 (quatro) vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) 

testemunhas para os devidos fins de direito. 

 

Mogi das Cruzes, 25 de setembro de 2008. 

 

 

______________________________  ______________________________ 

José Luiz Vieira     Renata Rezenes Magalhães Vieira 

RG.: 9.176.587     RG.: 43.524.309-3 

CPF.:857.102.968-72    CPF.: 361.861.598-17 

 

______________________________  ______________________________ 

Testemunha1      Testemunha 2 
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8.6 ESTATUTO DE FUNCIONAMENTO 

 

ASSESSORIA EDUCACIONAL “Espaço e Educação” 

AVENIDA SANTO ANTONIO, 366, BRÁS CUBAS 

MOGI DAS CRUZES – ESTADO DE SÃO PAULO 

      

SUMÁRIO                                                                         PÁGINA 

 

TÍTULO I: DISPOSIÇÕES PREMILINARES                         50 

TÍTULO II: DA ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA                51 
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ESTATUTO DE FUNCIONAMENTO 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E DA MANTENEDOR A 

 

Artigo 1.  Com denominação de Assessoria Educacional “Espaço e Educação”, 

funcionará à Avenida Santo Antônio, 366, Mogi das Cruzes - Estado de São Paulo 

uma assessoria educacional dedicada à formação continuada de gestores de 

escolas. 

 

CAPÍTULO II 

DOS FINS E OBJETIVOS 

 

Artigo 2.  São objetivos gerais da Assessoria Educacional “Espaço e Educação” 

proporcionar aos gestores de escolas uma formação continuada, garantindo o 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização e 

preparação para o trabalho; mostrando que é possível que para os gestores 

melhorar o espaço físico da mesma  

 

Artigo 3.  São objetivos específicos da Assessoria: 

 I - Apontar os indivíduos para quem esta melhoria seria feita; 

II -Indicar os sujeitos que seriam importantes na busca e alcance desta melhoria; 

III - Explicitar fatores que propiciam a melhoria do espaço físico da escola; 

IV - Mostrar os benefícios que esta melhoria traz; 

V - Tornar evidente a grande importância que a comunidade escolar tem na busca 

desta melhoria; 
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CAPÍTULO III 

DOS CURSOS E MODALIDADES OFERECIDAS 

 

Artigo 5.   A Assessoria manterá cursos, palestras e grupos de estudos. 

CAPÍTULO IV 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 6.  A Assessoria funcionará em regime de turno integral.  

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA  

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

SEÇÃO I 

DO PEDAGOGO 

 

Artigo 7.  O Pedagogo ministrará os cursos e palestras da Assessoria, além de 

exercer a direção da mesma. 

 

Artigo 8.  São atribuições do pedagogo: 

I- Responder perante as autoridades educacionais; 

II- Cumprir e fazer cumprirem as determinações das leis e as disposições deste 

estatuto; 

III- Presidir todos os atos da assessoria; 

IV- Receber documentos, petições, recursos e processos que lhe forem 

encaminhados, remetendo-os a quem de direito, devidamente informados e com 

parecer conclusivo quando o caso nos prazos legais; 
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V- Assinar juntamente com o secretário, todos os documentos escolares; 

VI- Visar toda a correspondência, a escrituração, bem como lavra termos de 

abertura e encerramento dos livros da assessoria, rubricando-os; 

VII- Zelar para que se cumpra, regularmente, a proposta pedagógica, 

supervisionando o seu desenvolvimento; 

VIII- Organizar o horário das aulas e dos trabalhos administrativos; 

IX- Apurar ou mandar apurar irregularidades que venha a tomar conhecimento; 

X- Suspender, parcial ou totalmente, as atividades da assessoria quando esta 

medida se impuser em decorrência de uma situação especial; 

XI- Delegar atribuições a seus subordinados, assim com designar ou nomear 

comissões; 

XII- Adotar decisões de emergência em casos não previstos neste Regimento. 

XIII- Preparar as aulas, cursos e palestras desta Assessoria. 

 

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA 

 

Artigo 9.  A secretaria, subordinada á Direção, e órgãos encarregados do serviço da 

escrituração burocrática, do pessoal, arquivo, fichário e preparação de 

correspondência. 

 

Artigo 10.  O secretário do estabelecimento será pessoa qualificada e registrada nos 

órgãos competentes. 

 

Artigo 11.  São atribuições do secretário: 

I- Responder, perante o diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais da 

secretaria; 
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II- Organizar e superintender os serviços de escrituração e os registros relacionados 

com a administração do pessoal; 

III- Assinar, juntamente com o Diretor, fichas, sempre que necessários outros papéis 

pertinentes aos alunos do estabelecimento; 

IV- Organizar a agenda de serviços, fiscalizar e superintender os trabalhos da 

secretaria; 

V- Organizar e ter sob guarda os fichários, arquivos e livros do estabelecimento; 

VI- Redigir, subscrever e divulgar, por ordem do Diretor, instrutores e editais relativos 

a matrículas e inscrições de vagas; 

VII- Organizar o serviço de atendimento a alunos e funcionários, bem como a 

terceiros, no que se refere a informes e esclarecimentos solicitados; 

VIII- Encaminhar ao Diretor, em tempo hábil, os documentos que devem ser visados 

ou assinados; 

IX- Dialogar com o Diretor, sobre os assuntos que digam respeito à melhoria ou 

andamento dos serviços; 

X- Diligenciar junto ao Diretor, afim de que sejam adquiridos, em tempo hábil, os 

livros e impressos necessários, requisitando-os mediante recibo, bem como a todo 

material de uso da secretaria; 

XI- Cumprir e fazer cumprir as determinações do Diretor; 

XII- Tomar as previdências necessárias para manter atualizados os serviços 

pertinentes à secretaria; 

XIII- Manter atualizado o arquivo de legislação e documentação pertinentes ao 

estabelecimento; 

XIV- Zelar pelo acervo da Biblioteca, além de, anotar entrada e saída dos livros, 

empréstimos e devoluções. 

 

 

 

 



 54

SUB-SEÇÃO I 

DA DOCUMENTAÇÃO  

 

Artigo 12.  A documentação deverá ser organizada de modo a permitir a verificação: 

I- Da identificação de cada aluno; 

II- Das relações individuais e coletivas de trabalho do pessoal em geral; 

III- Do desenvolvimento da Proposta Pedagógica. 

 

Artigo 13.  A documentação da escola constará de: 

I- Fichas individuais de alunos; 

II- Prontuários dos funcionários; 

III- Pasta de correspondência expedida; 

IV- Pasta de correspondência recebida; 

V- Pasta de assuntos diversos; 

VI- Pasta de recortes do Diário Oficial; 

VII- Pasta de cronogramas e calendários escolares; 

VIII- Livros de freqüência dos funcionários; 

IX- Livro de registro de termos de visita de autoridades 

X- Livros de atas de reuniões; 

XI- Livro de protocolo; 

XII- Livro de registro de expedição de certificado; 

XIII- Outros livros ou pastas que vierem a serem exigidos por lei, ou que se 

revelarem necessários à racionalização das atividades da secretaria escolar. 
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SEÇÃO III 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES 

 

Artigo 14.  Os serviços da administração são os seguintes: 

I- Serviço de auxiliar de Escritório; 

II- Serviço de auxiliar de limpeza; 

III- Serviço de vigilância. 

SUB – SEÇÃO I 

 DO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

 

Artigo 15.  As funções serão exercidas por um funcionário designado pelo Diretor, 

competindo-lhes: 

I- Auxiliar o secretário em suas funções, assim como, fazer pagamentos, encaminhar 

correspondências e, outros serviços que devem ser feitos fora da Assessoria ou 

dentro da mesma. 

 

SUB – SEÇÃO II 

DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA 

 

Artigo 16.  Ao auxiliar de limpeza compete: 

I- Executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências que lhe forem 

atribuídas; 

II- Zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas e do 

mobiliário em geral; 

III- Verificar para efeito segurança, o uso indevido de iluminação, água, gás, bem 

como do equipamento; 

IV- Executar os demais serviços relacionados com a função, a critério do Diretor. 
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SUB – SEÇÃO III 

DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA   

 

Artigo 17. O serviço de vigilância compete ao servidor designado para essa função. 

 

Artigo 18.  São atribuições do responsável pelo serviço de vigilância: 

I- Rondar o prédio e outros locais que lhe forem destinados, zelando para evitar 

furtos, incêndio, entrada de estranhos ou outros eventos que possam conduzir a 

perda ou danificação do patrimônio escolar; 

II- Investigar e comunicar a Diretoria quaisquer ocorrências anormais que tenha 

observado; 

III- Executar outras tarefas, decorrentes das contidas nos incisos I e II. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso integrado ao núcleo de pesquisas em 

Gestão e Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo Portanto respondeu à uma exigência da Habilitação em 

Administração escolar e é uma resposta a minha indagação. 

Acredito que o gestor de escola pública pode melhorar o espaço físico da 

escola, melhorias que aconteceriam dentro do espaço já existente na escola. Sendo 

assim, o gestor pode contar com a ajuda da comunidade escolar como um todo, 

desde alunos até vizinhos da escola, promovendo festas, ou até mesmo, mutirões, 

onde contará com a ajuda e participação de todos. 

A melhoria do espaço físico da escola torna o ambiente de trabalho agradável 

e seu principal objetivo é melhorar a convivência dentro da escola e as relações nela 

existente, como a relação professor e aluno, ensino e aprendizagem, entre outras. 

Esta melhoria é benéfica para todos os membros da comunidade escolar, assim 

como o gestor, professores, funcionários, pais de alunos, ex-alunos e principalmente 

alunos que freqüentam a escola. 

Para que o gestor possa promover tais melhorias ele necessita ter um perfil 

que se encaixe em uma gestão democrática e participativa, pois não será possível 

trabalhar com a comunidade e pela comunidade escolar sem escutá-la e contar com 

a sua participação. A parceria e o trabalho solidário poderão conduzir de fato à 

melhoria do espaço escolar resgatando elementos primordiais para uma prática 

pedagógica com qualidade 
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11. APÊNDICE 

11.1 CRONOGRAMA 
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11.2 PERT 
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12. ANEXOS 

FOTOS DA ESCOLA (OBJETO DE ESTUDO) 

 Escola em fase de reformas: 

 

 

Antiga sala de vídeo  
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Estacionamento (em fase de construção). 

 

Antiga praça da escola 
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Antiga entrada da escola 
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Antiga ala de Salas de Aula. 
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Laboratório de Ciências (em fase de construção) 

 

Laboratório de Ciências (em fase de construção) 
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Escola Atualmente: 

 

Entrada da escola. 

 

Entrada da escola. 
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Espaço aberto para atividades extraclasse

 

 

Espaço aberto para atividades extraclasse 
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Ala Laranja de Salas de Aula 

 

Ala Cor-de-rosa de Salas de aula. 
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Ala Verde de Salas de Aula 

 

Praça da Escola 
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 Praça da Escola 

 

Praça da Escola 


