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  Nova versão do “sapo” que se transforma em príncipe... 
 
  O Ser Humano nasce... 
  Sai do “paraíso” 
  Começa a se “descobrir”...  

A descobrir o “mundo”... 
  Brinquedos 
  Pessoas 
  Flores 
  Animais... 
  Brinca com todos com a energia da inocência ainda presente 
 
  Chega um momento chamado “adolescência” 
  Em que ele se deixa “prender” 
  “Enfeitiçar”... 
  Um grupo, um partido, uma “pessoa”... 
   
  Começa uma “nova vida”... 
  Roupas diferentes... 
  Enfeites... 
  Reuniões... 
  “Máscaras”... 

Até, “perder-se” de si mesmo... 
 
  De repente encontra Alguém 
  Que o acolhe 
  Que o faz retornar a infância 
  A descobrir a “Criança Eterna”... 
 
  Temos então a volta da Alegria 
  Da Beleza percebida 
  Do Amor 
  Do sentido do viver... 
 
  Este o percurso do “sapo mítico”... 
  Que se transforma em “príncipe” 
  É o ser humano que nasce 

Encanta-se com a Vida 
Até ser enfeitiçado... 
O “retorno à Fonte” é o autoconhecimento... 
A descoberta de “quem é” e de “onde veio” 
É saber do mistério profundo do verdadeiro Existir... 
Da Luz verdadeira presente em cada um... 
Concluir que aquele que o “acolheu” é “Ele mesmo”... 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho visa mostrar como a escola, por meio da gestão escolar, pode 

estabelecer parcerias com a comunidade local para projetos de melhorias aos pares 

envolvidos e principalmente, ao processo educativo dos sujeitos das mesmas. Para 

tanto, foi realizado um estudo bibliográfico à tratar do tema e um estudo exploratório 

junto ao gestor escolar de uma instituição educacional. Este último aponta 

indicativos de percepção da importância das parcerias entre escola e comunidade, 

bem como, projeções de realizar este tipo de trabalho com maior envolvimento na 

escola em que atua como gestor. E para facilitar o desenvolvimento dessas 

parcerias constituiu-se no conjunto deste trabalho de conclusão de curso, um projeto 

de intervenção, cuja natureza é de uma empresa de assessoria e consultoria 

educacional, tendo como principal serviço a construção de projetos para as 

instituições escolares a fim de estabelecer parcerias entre escola e comunidade. 

O processo de construção de todo este trabalho partiu de minha própria trajetória 

educacional, seguida de uma fundamentação teórica geral e especifica. Na 

seqüência, considerando estes estudos e a pesquisa de campo procura-se 

compreender as possibilidades de desenvolvimento de parcerias entre escola e 

comunidade e a visão do gestor escolar para com o mesmo. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Escola e Comunidade, Parcerias, Gestão Escolar, Parcerias e 

Comunidade. 
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I. INTRODUÇÃO 
  

 

1. DA MINHA TRAJETÓRIA EDUCACIONAL AO TEMA DESTE TRABALHO 
 
  Ingressei no 1º ano pré-escola aos cinco anos de idade, numa Escola 

Municipal de Educação Infantil da cidade de São Paulo. No ano seguinte, em 1990, 

fui transferida para a 1º série do Ensino Fundamental da Escola Estadual de 

 Primeiro e Segundo Graus Professor Maestro Brenno Rossi, localizada na Zona 

Leste da cidade de São Paulo, na qual estudei até a 5ª série do Ensino 

Fundamental. Em 1995, a pedido de minha mãe fui matriculada na 6ª série da 

Escola Estadual Ademar Antônio Prado, dado o momento de violência muito 

complicada que escola em que estudava enfrentava. Estudei nesta escola somente 

um ano, dada a impossibilidade de inserir por mais alguns anos os gastos 

necessários para minha continuidade naquela escola.  

Desta forma, retornei a estudar nas proximidades de minha residência, e 

coincidentemente numa escola inaugurada naquele mesmo ano e no meu bairro. Foi 

na Escola Estadual Vila Bela, que prossegui à conclusão dos Ensinos Fundamental 

e Médio. Ao passo, em que cursava o 3º ano do Ensino Médio, no período noturno e 

pela manhã estava no ESPRO - Ensino Social Profissionalizante.  

 
O ESPRO é reconhecido pelo  Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente como Entidade Certificadora de Programas de Aprendizagem 

de acordo com a Lei 10.097/00 e as Resoluções 059 e 068.  Dentre os 

objetivos desta organização estão fornecer aos jovens capacitação através 

do desenvolvimento de suas competências básicas necessárias ao mundo 

do trabalho como autonomia, iniciativa, elevação da auto-estima, 

criatividade; prepará-los para os desafios de uma nova cultura de trabalho; 

abrir novas perspectivas de inserção profissional; investir no 

desenvolvimento social, cultural e na capacitação profissional para 

aumentar a empregabilidade e encaminhar para programas de 

aprendizagem remunerada em empresas colaboradoras para complementar 

seu preparo educacional-profissional - teórica e prática. (vide site, 

acessado em 07/04/2008). 

 

 



 Nesta organização aprendi muita coisa, conheci muita gente, ingressei no 

meu primeiro trabalho e vivi muitas experiências significativas. Acordava cedo 

diariamente, afinal a instituição localizava-se no bairro da Consolação, próximo a rua 

Caio Prado e eu morava na periferia da Zona Leste de São Paulo, no bairro Jardim 

da Conquista. Não podia perder o ônibus das 5h05min, caso contrário não daria 

tempo de chegar no ESPRO e ainda, corria o risco de ser desligada daquele tão 

necessário curso.  

O curso se fazia tão importante em minha vida, porque me direcionaria ao 

mercado de trabalho, abriria-me assim, as portas ao trabalho, o que mais precisava 

no momento. Em 2001, conclui o Ensino Médio e o ESPRO. 

No início do ano de 2002, comecei a estudar em casa a fim de ingressar em 

uma das Escolas Técnicas Estaduais. Sabia da importância e necessidade de 

continuar a estudar, mas não tinha muitas condições financeiras de investir em 

outros campos educacionais. Tendo ciência que não poderia me arriscar muito, 

assegurando-me no Ensino Médio que tive, pois infelizmente ficaram grandes 

lacunas (os alunos e alguns jovens da comunidade jogavam as lâmpadas das salas 

de aula pela janela, colocaram fogo na sala de Direção, enfim... os professores 

tinham medo de dar aula e o pessoal que queria estudar saia prejudicado). Em junho 

do mesmo ano prestei o vestibulinho CEETEPS - Centro Estadual de Educação 

Tecnológica de São Paulo, para o curso Técnico em Secretariado na Escola Técnica 

Estadual Professor Camargo Aranha e início em 2002. Passei! 

 
O Centro Paula Souza administra 138 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e 

33 Faculdades de Tecnologia (FATECs) em 116 cidades no Estado de São 

Paulo. As ETEs atendem mais de 100 mil estudantes nos níveis de ensino 

Médio e Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, em 

78 habilitações. Nas FATECs, mais de 20 mil alunos estão distribuídos em 

31 cursos Superiores de Graduação. (vide site, acessado em 

07/04/2008). 

 

 Pensando na formação profissional deste técnico, o curso não deixou a 

desejar, com uma organização curricular muito boa (Psicologia, Espanhol, Inglês...) 

e com um corpo docente qualificado, formei-me em dezembro de 2003. Este 

processo de formação possibilitou-me conhecer muitos outros espaços educacionais 

 



e ainda, direcionou-me à situação e lugar onde estou. Além de estar concluindo o 

curso de Pedagogia na PUCSP, também sou funcionária da mesma instituição, o 

que me permitiu adquirir bolsa de estudos. De 2004 até os dias de hoje, estou aqui 

dedicando ao trabalho e estudo.  

Fui testemunha de muitos estilos de gestão ao longo de minha caminhada 

educacional, mas sempre ficou como uma grande referência a gestão do projeto 

ESPRO, que possibilitou o enriquecimento das minhas aprendizagens. Assim, o 

tema desta investigação surgiu das minhas experiências vividas em relação à gestão 

escolar e a importância do trabalho com a comunidade ao redor, tendo em vista, a 

relevância do gestor alertar-se para estabelecer parcerias com a comunidade.  

Em decorrência, destaco como sendo a problematização, as seguintes 

questões: O paradigma de gestão escolar afeta o envolvimento da comunidade 

escolar?  Qual a importância de a gestão escolar trabalhar em prol de estabelecer 

parcerias com a comunidade local? Como preparar o gestor para a tarefa de 

estabelecer parcerias entre a escola e a comunidade?  

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 
  

Esta investigação visa estudar as possibilidades do estabelecimento de 

parcerias entre a escola e a comunidade local, haja vista o trabalho proposto, como 

um meio facilitador para a relação e inserção dos sujeitos envolvidos, uma vez que a 

compreensão destas propostas indica o favorecimento ao campo educacional 

necessário aos sujeitos da atual sociedade. 

Visando esta perspectiva de trabalho percebe-se sua relevância social, uma 

vez que investirá nos espaços educacionais que vão além do espaço escolar 

trazendo conhecimento para ambos, além de creditar a este trabalho, uma 

contribuição à discussão teórica do tema.  

  

 

 

 

 

 



 
3. OBJETIVO GERAL 

 
  O objetivo desta proposta é conhecer as possibilidades de trabalho da gestão 

escolar junto à comunidade local e o trabalho educacional existente em torno do 

espaço escolar.  

  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

  Tendo em vista o objetivo geral da proposta são seus objetivos: 

 Estudar a temática do trabalho da Gestão Escolar junto a comunidade local, 

bem como os organismos constituintes da comunidade e os campos de 

atuação exercidas pelas pessoas e organizações; 

 Conhecer as possibilidades de trabalho entre Gestão Escolar e comunidade 

externa; 

 Contribuir para a visibilidade da possibilidade de trabalho nos espaços 

educacionais, além da instituição escolar e para a discussão teórica do tema; 

 Construir uma assessoria com a finalidade de planejar parcerias entre a 

escola e a escola.  

 

 

5. PRESSUPOSTOS 
 
Este trabalho parte do pressuposto de que a realidade educacional e de 

ações da nossa sociedade encontra-se com um saldo devedor para com os sujeitos 

da mesma e que, a escola tem autonomia para usufruir de outros espaços 

educacionais para fins de parcerias positivas para ambos os espaços. 

A educação pressupõe a diversidade dos espaços educacionais existentes 

em nossa sociedade, destaca-se coerentemente o espaço escolar como 

fundamental à vida do indivíduo, pois é um espaço organizado para o exercício da 

educação escolar. A partir daí, constitui-se a possibilidade e a importância do 

trabalho em parcerias entre a escola/gestão escolar e as pessoas e espaços 

situados em seu entorno. 

 



O trabalho dado neste conjunto, desde que organizado, traz benefícios para 

ambos, principalmente, se pensarmos nos aspectos de conhecimento e crescimento 

que pode ser desenvolvida no dia-a-dia dos alunos, propiciar ao aluno um espaço de 

desenvolvimento, aprendizagem e poder de percepção considerando como ponto de 

partida a sua realidade. 

A escola precisa fazer um diagnóstico da comunidade escolar e local, para 

desenvolver um dialogo com um código lingüístico adequado às necessidades da 

própria comunidade escolar e local.  

Dada a possibilidade e importância do exercício educacional além do espaço 

escolar, com um convite à comunidade que cerca a escola é que se projeta esta 

investigação. A própria política educacional do país, não possibilita o 

desenvolvimento dos projetos educacionais, dados os ideais e a mudança que se 

dão a cada período governamental. Assim, a cada ingresso de um novo governo, 

apresentam-se novos planos e projetos educacionais, o que inviabiliza a 

implementação e desenvolvimento das propostas até então apresentadas. 

É importante, ainda, enfatizar que não se trata de um trabalho que incentive a 

redirecionar os deveres e responsabilidades da gestão pública da educação, mas de 

investigar o trabalho da escola, em parcerias com outros espaços educacionais. 

           O que firmará esta proposta de trabalho será a fundamentação teórica a ser 

desencadeada durante sua elaboração, bem como o registro de informações por 

meio dos procedimentos metodológicos a serem propostos ao sujeito deste trabalho. 

Para na seqüência apresentar-se o projeto de intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

1. HOMEM, SOCIEDADE, MUNDO, EDUCAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 
 
            Considerando a formação do indivíduo em sua amplitude, apresento a visão 

de mundo, homem, sociedade e educação, bem como a concepção de gestão 

escolar, que fundamenta este trabalho. Para tanto, tenho como base todo o estudo 

desencadeado no decorrer do curso de Pedagogia e neste primeiro momento, em 

especial, a perspectiva freiriana. 

Num processo de relação constante apresenta-se minha concepção de 

mundo, associada à sociedade e ao homem. Ao homem é designada a prática 

humana, a unidade indissociável entre sua ação e sua reflexão sobre o mundo. 

Porém, a aproximação imediata que o homem faz com o mundo é ingênua, é a 

experiência da realidade em que está e procura. É a partir, da sua contínua relação 

com o mundo, que o homem ultrapassa a esfera de apreensão da realidade e 

alcança uma esfera crítica, em que a realidade constitui-se como objeto cognoscível 

e o homem assume uma posição epistemológica. (FREIRE, P. 2001). 

Assim como a sociedade é exclusivamente um espaço fortemente 

condicionante da ação humana, porém nunca determinante, por si próprio, o homem 

não se sustentaria apenas sobre si mesmo, sem qualquer consideração ao seu 

contexto. O ser humano experimenta-se no mundo para fazer e contextualizar-se no 

próprio mundo e na sociedade. Ser homem implica na beleza do mundo, da 

natureza, da sombra e luz, do céu, do horizonte fundo e amplo, sem eles apenas 

sobrevivo, menos do que existo. (FREIRE, P. 1995:16). 

O ser humano tem sua raiz na terra, é parte efetiva e afetiva do Planeta Terra, 

enraizado numa parte dela, numa determinada região, com a qual se sente mais 

intimamente identificado, sem deixar de manter-se aberto aos valores de pessoas de 

outras terras. (FREIRE, P. 1991). 

O mundo aparece revestido de uma pluralidade de sentidos, traduz os 

aspectos da materialidade da natureza e implica uma rede de relações. Ele começa 

do mais imediato e particular do indivíduo até o remeter-se a sua condição de 

cidadão do mundo. 

 



De todo modo, os três organismos, homem, mundo e sociedade, manifestam-

se sempre como uma unidade dialética, em que um se acha necessariamente 

remetido aos demais, e vice-versa, mediante uma espécie de ímã relacional, em 

virtude do qual nenhum deles se basta, visto que estar no mundo implica 

necessariamente estar com o mundo e com os outros. (FREIRE, P. 1995:20). Estes 

organismos se distinguem, mas não se cindem, não se separam, movem-se, antes, 

pela complementaridade. 

Conforme afirma Freire, não há possibilidade de se fazer uma reflexão sobre 

o que é a educação sem refletir sobre o próprio homem. A educação dá-se pelo fato 

de o homem ser inacabado. Um cão e uma árvore também são inacabados, mas o 

homem se sabe dessa forma e por isso se educa. O homem pode refletir sobre si 

mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa realidade: é um ser na 

busca constante de ser mais. Logo, pela capacidade de fazer uma auto-reflexão... 

Quem sou? De onde vim? Para onde posso ir? Pode descobrir-se como um ser 

inacabado, em uma constante busca. Eis aqui a raiz da educação. 

 
Comecemos por pensar sobre nós mesmos e tratemos de encontrar, na 

natureza do homem, algo que possa constituir o núcleo fundamental onde 

se sustente o processo de educação. Este núcleo seria o inacabamento ou 

a inconclusão do homem. (FREIRE,P. 1984:14). 

 

O saber-se inacabado, permite ao homem buscar-se na educação. Portanto, 

a educação implica uma busca realizada por um sujeito de sua própria educação, 

considerando que esse processo traduz-se em ser mais, é uma busca constante de 

si mesmo.  
 

Esta busca deve ser feita com outros seres que também procuram ser mais 

e em comunhão com outras consciências, caso contrário se faria de umas 

consciências, objetos de outras. Seria “coisificar” as consciências. (...) O 

homem não é uma ilha. É comunicação. (FREIRE, P. 1984:14). 

 

A Gestão Escolar compreende as atividades de planejamento, organização, 

direção, coordenação e controle, incorporada a uma certa dose de filosofia e política. 

Com as mudanças ocorridas historicamente em nossa sociedade, a gestão escolar 

tornou-se uma grande discussão, a buscar pelo processo participativo na instituição 

 



escolar, busca geradora de uma nova postura, um novo enfoque de organização, um 

novo paradigma de encaminhamento das questões escolares, sustentados pelos 

princípios de participação, autonomia, autocontrole e responsabilidade. (LUCK, H. 

2006). 

 A Gestão Escolar Democrática é uma forma de democracia participativa que 

favorece o exercício da cidadania consciente e comprometida com os interesses da 

maior parte da sociedade, dentre a qual, a escola é um de seus espaços. Neste 

sentido, a Gestão Escolar Democrática surge para fixar novas idéias e estabelecer 

na instituição uma orientação transformadora conforme sustenta a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo art. 206 o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios; VI gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

em seu art.14 Os sistemas de ensino definirão as normas da 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 e II participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 A participação na gestão democrática da escola significa que toda a 

comunidade sente-se efetivamente partícipe de seu sucesso ou fracasso e em todos 

os seus aspectos - físico, educativo, cultural e político. A comunidade, pais, alunos, 

professores e funcionários assumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da 

escola,... gerem a escola.  

 Uma gestão democrática implica na participação ativa da comunidade 

escolar, na efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em 

uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. E é 

baseado na liderança e competência que o gestor escolar precisa manter a escola 

em atividades articuladas, participativas e produtivas, além de delegar, acompanhar 

e exigir tarefas com autenticidade e ponderação - transformar discurso em ação.  

 Segundo Gadotti, há pelo menos duas razões que justificam a implantação de 

um processo de gestão democrática na escola: 

 
(...) a primeira dessas razões é porque a escola deve formar para a 

cidadania e a segunda razão consiste no fato de que a gestão democrática 

pode melhorar o que é específico da escola: o ensino. A participação 

 



pertence à própria natureza do ato pedagógico. (GADOTTI, M. 2001: 

46). 
 

 Gerir democrática e participativamente a escola significa usar de todas as 

oportunidades que ela oferece, tanto para realizar práticas interativas, como para 

aprender condutas com elas. Mais importante do que os resultados práticos da 

gestão democrática é a aprendizagem para vida pessoal e social. Afinal, a escola 

não é uma oficina produtiva, mas sim um lugar de aprendizagem e desenvolvimento. 

 A Lei de Diretrizes e Bases redirecionou as formas de organização e gestão e 

estabelece o princípio da gestão democrática, ou seja, aponta a necessidade de que 

a gestão escolar se efetive por meio de processos coletivos, que envolva a 

participação da comunidade local e escolar. Assim, a gestão democrática representa 

a garantia de mecanismos e condições para que espaços de participação, 

partilhamento e descentralização do poder ocorram. Desse modo, a Lei de Diretrizes 

e Bases ao encaminhar para os sistemas de ensino as normas para a gestão 

democrática, indica dois instrumentos fundamentais: a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em 

Conselhos Escolares ou equivalentes. 

 
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (LDB 1996: Art.1º). 

 

A Educação, direito fundamental de todos, é dever do Estado e da família, 

com a colaboração da sociedade, cabendo ao Poder Público assegurar direitos ao 

cidadão. O contexto histórico acaba por indicar a concepção de Educação, tendo em 

vista a especificidade das mudanças em nossa sociedade, tornam-se evidente os 

novos rumos a serem perseguidos daqui em diante. Enquanto instituição de ensino e 

pesquisa, legalmente constituída, a escola deve propiciar a articulação da produção, 

elaboração e apropriação do saber, irradiação do conhecimento, integração escola – 

comunidade, possibilitar a transformação da sociedade, valorizar a vida, priorizar o 

ser humano – seu objetivo maior – no exercício efetivo da cidadania e qualificação 

para o trabalho.  

 



Para ampliar sua autonomia, a escola necessita fortalecer a Gestão Escolar, 

para que aconteça a verdadeira democratização, para garantir o acesso e a 

permanência de todos que buscam o saber e a cultura e favorecer as relações e 

projetos entre escola e comunidade.  

 

2. PERSPECTIVAS DE TRABALHO ENTRE GESTÃO ESCOLAR E 
COMUNIDADE 
 

            As perspectivas de trabalhos da gestão escolar com a comunidade, 

compreende uma gestão democrática que reconheça a participação de toda célula 

que constitui a comunidade escolar, somada à descentralização organizada do 

poder, à construção da autonomia da escola, ao dinamismo nas ações e postura do 

gestor e às próprias práticas interativas.  

 

 

 
Figura 1: Quadro de intersecção 

 

A escola não é o único espaço social responsável pela educação, neste caso 

a comunidade deve ser chamada à participação ativa neste processo. O ato de 

promover parcerias com diferentes instâncias, de acordo com o perfil e necessidade 

da comunidade escolar é um fator enriquecedor para os envolvidos (...) a 

importância do esforço coletivo em torno de um objetivo comum. (ABRANCHES, M. 

2003:14). 

 

 

 



2.1 COMUNIDADE  

 

Considerando uma concepção de sociedade que a apresente como sendo um 

espaço potencialmente condicionante da ação humana e de contextualização do 

mesmo, numa relação de unidade dialética, em que homem, mundo e sociedade são 

remetidos entre si próprios, em virtude do qual nenhum deles se basta, apresentar-

se-á a concepção de comunidade. 

A comunidade é um conjunto de seres vivos que vivem num determinado 

local. No caso dos seres humanos, têm interesses comuns no sentido de viver e 

promover a continuidade da vida, provendo soluções para seus problemas, de forma 

coletiva. Quando se trata do bem estar de tal grupo e quando algo é específico, 

individual, as questões são tratadas neste nível, todavia em conexão ao coletivo 

maior, pois este é um componente dos vários grupos que formam a comunidade. 

(MARTINS, S. 1998). 

             A existência da comunidade exige certa proximidade e contato contínuo e 

direto entre as pessoas, o lugar e as coisas de que é composta. 

            Neste contexto, na comunidade há questão de ordens, de estruturação 

organizativa com funções ou atribuições distintas a cada membro. Há demandas de 

ordem política, econômica, social, cultural, existem trocas, relações, interações, 

conflitos, sonhos, enfim, uma dinâmica oriunda das transformações das próprias 

relações e interações que atualizam no tempo e no espaço, as organizações que 

dão conta ou se proponham a dar, ao atendimento das necessidades de tal 

comunidade. 

 
Quando estamos no interior de um conflito e sentimos a solidariedade dos 

outros, quando nos sentimos parte de um grupo, isto reforça nossa 

identidade e a garante. Não nos sentimos ligados a outros somente pelo 

fato de haver interesses comuns, mas sobretudo, porque esta é a condição 

para reconhecer o sentido daquilo que fazemos. É nessa solidariedade que 

se dá aos outros, que podemos nos afirmar como sujeitos de nossa ação e 

suportar a ruptura para que o conflito introduz na relação social. 

(MELLUCI, A. 2001:19) 

 

            A comunidade é um local com características singulares e que está inserida 

num contexto mais amplo, podendo estabelecer direta ou indiretamente relações 

 



com outras comunidades tão singulares quanto esta, como se fosse um bordado 

com pontos e cores diversas, cada ponto é uma comunidade e a peça toda, um 

mundo interligado. 

            A escola tem o poder de propiciar a maior probabilidade de oferecer aos 

seus alunos um ensino de qualidade, sólido e proveitoso, quanto maior e mais 

positiva for a interação entre si e a comunidade a que ela atende.   

 A riqueza da vida social na comunidade transparece por meio de suas 

relações e ações com o seu todo, com todos as pessoas, espaços e organismos. 

 

2.2 ESCOLA E COMUNIDADE 
 

Este item respalda-se na Proposta Pedagógica Labor, que organizada em 

sete fascículos, trata a relação do professor com o aluno, a escola, a comunidade, e 

também, o conhecimento. Esta proposta foi elaborada como uma alternativa para 

minorar os índices de fracasso, evasão e baixo nível de ensino e avaliar a eficácia 

da proposta e do método de repasse e aperfeiçoá-los. 

Conforme se afirma na Proposta Pedagógica Labor, há muitos caminhos que 

poderiam conduzir ao aprofundamento das relações entre a escola e a comunidade. 

Tendo em vista que o mais importante é que, quaisquer que sejam esses caminhos, 

eles tenham, definidas e claras algumas metas, como procurar conhecer e trocar 

experiências com a comunidade, garantir o vínculo entre a escola e a realidade 

vivencial do aluno, as condições reais e concretas de sua vida e favorecer vínculos 

positivos de parceria com os pais de alunos e a comunidade.  

 
A escola não é o centro de tudo que há na sociedade, mas é uma das 

instâncias por onde circulam os mais variados interesses sociais, sendo 

responsável pela transmissão de do saber e pela formação do indivíduo 

para o exercício da cidadania. Portanto, é esta última que caracteriza a 

função social da escola. É por intermédio dela que surge o debate sobre a 

necessidade do processo democrático no seu interior, compreendendo que 

há uma necessidade da escola formar cidadãos e por isso é fundamental 

criar condições para a participação dos vários setores da comunidade, para 

que se forme no indivíduo a consciência de sua responsabilidade. 

(ABRANCHES, M. 2003:57) 
 

 



            As escolas pertencem à comunidade e devem propiciar a ela uma educação 

de qualidade, que pode ser muito eficaz e eficiente quanto mais conhecer a 

comunidade, as características do local, as suas pontecialidades e dificuldades. A 

Proposta Pedagógica Labor, parte do pressuposto de que quanto mais a 

comunidade conhecer a escola e sentí-la como parte de si, mais se fortalecerá como 

parceria importante para todos. (GIOIELLI, M.M.P. 2001) 

            O bom contato com as famílias dos alunos, é talvez, o ponto inicial da 

relação escola-comunidade. Quem são os pais dos alunos ou seus responsáveis, 

como vivem, são informações preciosas para que a comunidade escolar/gestão 

escolar encontre um modo de iniciar uma parceria com fins educativos. 

            O trabalho nesta perspectiva pressupõe que a gestão escolar e a escola 

conheçam um pouco mais a respeito da própria escola e seus ambientes e, 

conheçam os espaços e grupos de lazer e cultura do bairro em que vive grande 

parte dos alunos. Os espaços e grupos de lazer, cultura e associativismo é outro 

ponto importante para o trabalho de toda a escola. 

            As áreas destinadas ao lazer e cultura, assim como os tipos de 

entretenimento e grupos atuantes numa comunidade, são indicadores importantes 

da qualidade de vida de seus moradores. São nesses espaços e grupos que se 

criam oportunidades de convivência, de formação de amizades, que se expressam 

em comemorações, festas, manifestações e, também, reivindicações dos grupos 

sociais. (GIOIELLI, M.M.P. 2001) 

            É provável que as crianças e os adolescentes da escola conheçam quase 

todos esses espaços e grupos. Mas podem haver alguns conhecidos mais por 

adultos, como clube de mães, associações de bairro, comunidades de base 

associadas a igrejas, salões de jogos etc. A própria escola será um referencial, 

especialmente se houver poucos espaços públicos no bairro e se a escola for aberta 

à comunidade, liberando o uso de quadras, salas etc. ou ajudando na promoção de 

eventos. (GIOIELLI, M.M.P. 2001) 

            A Proposta Pedagógica Labor, aponta algumas sugestões para desencadear 

o trabalho entre escola e comunidade externa, dentre elas esta fazer um 

levantamento preliminar sobre e na comunidade que pode ser feito com a ajuda de 

alunos, pais e mães, professores e funcionários; formar grupos de alunos para  

montar uma ficha de caracterização com os dados que considerar mais importantes  

por exemplo: nome e funções, público majoritário, endereço, horários de 

 



funcionamento, objetivos, opiniões sobre sua qualidade, importância etc. e ainda 

formar um grupo que possa levantar as informações sobre os locais e grupos 

identificados, para então estabelecer relações entre ambos. (GIOIELLI, M.M.P. 

2001) 

            A Proposta Pedagógica Labor sugere que este levantamento comece pela 

própria escola, com relação aos grupos e associações, verificando se neles existem 

conselhos de classe, associação de pais e mestres, grupos com atuação na área 

cultural (teatro, música, dança). Para na seqüência dirigir-se a comunidade externa, 

e registre quais são os principais grupos de interesse (sindicatos, associações 

profissionais, grupos informais de adolescentes, clubes de esporte, equipes 

organizadas), se usam ou possuem espaços para reuniões ou jogos, se há espaços 

ociosos no bairro. 

            O registro deste levantamento é ainda indicado para uma possível utilização 

no projeto pedagógico da escola, numa futura revisão ou elaboração. 

  

 

 2.3 GESTÃO ESCOLAR E COMUNIDADE: POSSIBILIDADE DE 
PARCERIAS 

 

Neste item será abordada a questão das possibilidades do desenvolvimento 

de parcerias entre a gestão escolar e a comunidade, considerando uma prévia 

reflexão sobre o projeto político pedagógico, o colegiado escolar e principalmente, a 

relação escola e comunidade. Esboçar-se-á a apresentação de alguns teóricos para 

desenvolver os pontos inter-relacionados, constituindo um pensamento geral sobre o 

tema em questão. 

Dentre as grandes questões da educação, Gadotti apresenta uma 

discussão, de caráter imprescindível à esta investigação. Ele reflete sobre o que é 

Projeto e o que é Projeto Político Pedagógico da escola. Para tal desenvolvimento, 

ele pressupõe a atual problemática, um questionamento sobre a metodologia e 

política e instiga a própria escola sobre sua função, tendo em vista a conjuntura da 

nossa sociedade, demarcada por fatores globais e locais, pela busca da autonomia 

e da singularidade de cada espaço social/comunidade, considerando ainda, a atual e 

forte marca da multiculturalidade. 

 



Confirme afirma, um Projeto depara-se constantemente com a relação do 

que está instituído e do instituinte, numa busca pelo entrosamento às novas 

exigências da sociedade. 

Pressupõe-se, que o Projeto da escola parti de uma concepção política e 

percebe a responsabilidade de toda a comunidade escolar para com sua construção, 

implantação e institucionalização, tendo em vista, que o mesmo é um processo em 

contínuo desenvolvimento. A direção da escola representa o projeto da escola, por 

isso, a importância de uma gestão escolar democrática, capaz de executar um 

processo coletivo. Isto significa que se faz necessário a autonomia da escola para 

estabelecer, executar e avaliar o processo de seu Projeto.  

 
A escola deve formar o sujeito para a cidadania, partindo de uma gestão 

democrática ela proporcionará isto ao aluno, além de melhorar o ensino da 

escola e possibilitar que a comunidade escolar e externa conheçam seu 

funcionamento. (GADOTTI, M. 2001: 13) 

 

Estes são uns dos fatores mais importantes, que justificam uma implantação 

de um processo de gestão democrática na escola pública. 

O processo de gestão democrática indica a autonomia e a participação da 

escola, certamente, apresentam-se alguns obstáculos à implantação deste 

processo, dentre os quais, a ausência do trabalho democrático, o pensamento de 

que a comunidade é incapaz de exercer o governo e a verticalidade do sistema 

educacional. 

O projeto pedagógico deve ser sustentado pelo envolvimento da 

comunidade interna e externa à escola, por sua consciência crítica, pela participação 

das várias esferas públicas e, sobretudo contar com a colaboração de seus atores, 

da ousadia de a escola assumir-se como tal. 

Gadotti afirma ainda, que o ato de projetar implica em romper uma fase 

aconchegante para enfrentar o novo, o desconforto, a instabilidade inicial e o fazer 

valer por um Projeto. Todo este processo demanda tempo político, tempo e suporte 

institucional, tempo escolar, tempo de maturação de idéias, comunicação eficiente 

na comunidade escolar, inserção voluntária e consciente, ambiente favorável, 

credibilidade, referencial teórico, além de controle, acompanhamento e avaliação 

constante de todo o processo. 

 



Toda a escola tem que ter claro que seu principal foco é a formação para o 

exercício da cidadania, por isso de existir um processo complexo, que não perca o 

foco do sujeito em formação. A escola é para o cidadão e para a cidadania, numa 

perspectiva de busca pela identidade nacional, considerando os direitos humanos do 

sujeito. Uma visão norteadora da escola cidadã relaciona a integralidade entre 

educação e cultura, escola e educação multicultural e comunitária, gestão 

participava e democrática, questões de avaliação, interdisciplinaridade e 

transdisciplinariedade e constante formação docente. 

 
O processo de mudança e de desenvolvimento de um projeto pedagógico, 

demanda tempo, organização, força, desejo, saber e coragem - coragem 

de enfrentar o necessário para se conseguir o melhor à escola, à 

comunidade escolar - isto é possível, importante e imprescindível à 

condição humana, a condição educacional, que pode ser alçado com 

precisão e clareza numa perspectiva de gestão democrática bem articulada 

e harmônica. (GADOTTI, M. 2001:07). 

 

Destacada a visão de Gadotti, segue um apontamento que trará a discussão 

sobre a comunidade escolar e comunidade circundante, publicada por Abranches. 

Em seu texto, a autora afirma que a comunidade é capaz de discutir problemas com 

maior liberdade e ainda, de pensar as coisas mais no coletivo.  

Segundo Abranches, existe a sensação de a comunidade apresentar-se 

com um certo comodismo e conformismo frente  às deliberações da gestão da 

escola, isto porque seus membros sentem-se sem força de intervenção e/ou 

colaboração no processo educacional dos estudantes de sua comunidade. 

Percebem-se incapazes de realizar trabalhos junto à escola e não tem conhecimento 

do Projeto Político Pedagógico da mesma.  

Abranches, afirma que muitas vezes, o ato de estabelecer parcerias entre 

gestão escolar e comunidade, restringe-se somente a doações e organização de 

eventos, o que representa um problema na construção política da participação como 

processo colaborativo. Isto significa que esta dimensão política da participação pode 

ser esquecida caso os pares associarem somente a ajuda material e de serviços ao 

processo participativo. Tal relação refere-se, também, a constituição do colegiado 

escolar como órgão que favorece o nível de resolubilidade dos problemas da escola. 

 



Em sua diversidade, a comunidade, proporciona a comunicação entre os 

indivíduos. Espaço em que se revelam e constroem-se como sujeitos, pois tendem a 

agir e transformar suas ações em palavras. É nesse processo que as informações 

circulam e as diferentes concepções se chocam, possibilitando que os indivíduos 

mantenham contato com diferentes aspectos das relações humanas que influenciam 

na sua formação.  

 
Parece consenso que as dificuldades surgidas em um mundo com constantes 

transformações - aonde a exclusão social vem se acirrando e as políticas 

sociais são cada vez menos responsabilidade do Estado - encontram soluções 

na solidariedade dos indivíduos e nas atitudes cooperativas que caracterizam 

uma responsabilidade de todos por todos e, portanto, requerem a instalação de 

movimentos mais participativos na sociedade. (...) Um dado importante é o 

reconhecimento da comunidade de que a participação pode estar associada à 

conquista de direitos e o assumir de deveres, pois não é correto criticar sem 

conhecer o processo e, hoje, não é mais possível reivindicar e esperar 

acontecer. Para garantir uma discussão efetiva é necessário estar por dentro 

da situação. (ABRANCHES, M. 2003:74). 

 

Conforme afirma Abranches, a informação é um instrumento fundamental 

para assegurar um direcionamento consciente das questões, favorece a 

responsabilidade e o envolvimento das pessoas quando se reconhecem como parte 

do problema. A participação da comunidade é entusiasmante quando percebe que 

os resultados estão diretamente relacionados a sua realidade. A escola precisa 

propiciar perspectivas para a participação da comunidade nos campos escolares 

como: 

 garantir a divulgação das atividades escolares para a comunidade 

 incentivar a presença e a ajuda dos pais dentro da escola 

 socializar informações e a valorização das atividades da escola pelos pais 

 creditar o espaço à representação de pais no colegiado escolar 

 acompanhar o repasse de informações dada no colegiado à toda comunidade 

- seja por mecanismos estruturados na própria comunidade  como boletins 

informativos, rádio comunitária etc., seja pelas conversas informais nas 

praças, ruas e bares do bairro 

 



 divulgar as realizações da escola, fazendo com que a comunidade enxergue-

a como um espaço de socialização e de convivência. 

 
É evidente o benefício concedido à comunidade com a melhoria da 

qualidade de ensino a partir da instalação do processo de democratização. 

Mas é necessário buscar os resultados diretos que essa experiência pode 

proporcionar, no sentido de provocar transformações no âmbito da 

comunidade, nas suas relações, na sua organização e na sua forma de 

“enxergar o mundo”. Só assim essa experiência de participação haverá de 

ser realmente qualitativa, se consideramos o seu caráter de espaço para 

reivindicação coletiva e de aprendizado político e social para formação da 

cidadania. (ABRANCHES, M. 2003:58) 

 

Abranches diz ainda, que as soluções para incentivar uma maior 

participação da comunidade estão cercadas de esperança e meios de mobilização 

diversos, porém a ausência de informação é apontada como um grande obstáculo à 

participação. Para concluir Abranches, destaca (...) é a definição dos professores e 

diretores de que, a vantagem da participação dos pais, está na valorização do 

trabalho desses profissionais e das iniciativas da instituição. (ABRANCHES, M. 

2003: 76).  

Frente à apresentação teórica realizada, nota-se como é necessário o 

planejamento organizacional para a instituição de parcerias entre gestão escolar e 

comunidade. Neste sentido, segue uma reflexão sobre o que é e a importância do 

planejamento, baseada num texto extraído da tese de Lamparelli. 

Segundo o texto, planejamento é um instrumento organizado, cuja finalidade 

é prever as necessidades humanas e sociais. O ato de planejar parte da realidade 

do indivíduo implicando em seus objetivos e intervenções 'futuras'. 

O planejamento possibilita fases, projeções, perspectivas e ainda, ressalta-

se a  sua própria flexibilidade, considerando o acontecimento de imprevistos, que 

são reais a vida humana. 

O processo de planejar apresenta algumas características, dentre as quais 

a globalidade, a participação, o dinamismo e a viabilidade. A homogeneidade 

(unidade) destas características no método de planejamento constitui-o com 

qualidade.  

 



Segundo o autor, planejamento compõe-se em cinco fases: definição do 

objeto, conhecimento da realidade, determinação dos objetivos, execução e 

controle. A passagem de uma ação espontânea, para uma consciente e planejada, 

poderá ser a partir de qualquer das fases. Nesta perspectiva, nota-se que o ato de 

planejar explicita e orienta o como fazer, e possibilita o pleno acompanhamento e 

repercussões de execução do mesmo, bem como notarmos os reparos que 

naturalmente podem ocorrer. O planejamento em seu total funcionamento facilita o 

trabalho do indivíduo que procura alcançar um objetivo. (LAMPARELLI: 1964). 

O PROGESTÃO, Programa de Gestão Escolar organizado pelo CONSED - 

Conselho Nacional dos Secretários de Educação, é direcionado à gestores 

educacionais - diretores, coordenadores pedagógicos e técnicos das secretárias da 

educação e, tem por finalidade articular novas ações para a administração das 

unidades escolares. O programa traz em seu módulo quatro, uma reflexão para com 

a promoção de espaços de participação de pessoas e setores da comunidade nas 

escolas. 

  
A expressão “gestão democrática de ensino” sintetiza diferentes formas de 

participação coletiva das comunidades escolar e local nos processo de 

administração de recursos e na construção dos projetos educacionais. 

(CONSED, 2004:43) 

 

Dessa forma a gestão democrática poderá promover, articular e envolver 

pessoas na gestão escolar e desenvolver as instituições de deliberação coletiva, 

integradora.  

O processo participativo relacionado à democracia, capacidade e autonomia 

na escola, corresponde a uma prática mais produtiva e decisiva.  

O programa destaca ainda, algumas das competências básicas dos 

gestores educacionais, dentre as quais combinar idéias e informações para 

possibilitar a ação democrática, desenvolver a interdependência para articular 

pessoas e gerir recursos em favor de objetivos compartilhados. 

 
(...) A presença da comunidade pode resultar em parcerias importantes 

para desenvolver uma gestão voltada para as transformações sociais e 

culturais. (CONSED, 2004:47) 

 



 

Dentre a organização do PROGESTÃO, em especial, na unidade em que 

trata dos trabalhos entre escola e comunidade, destaca-se a importância dada ao 

colocar que seus trabalhos foram feitos para com uma sociedade melhor e mais 

justa e espera-se que essas ações possa se refletir em nossa formação. Os efeitos 

da gestão escolar ultrapassam os muros da escola e até mesmo da comunidade em 

que ela está inserida. 

O programa propiciou objetivos e atividades que provocam a reflexão na 

gestão escolar, escola e na comunidade. Ela preestabelece a necessidade de 

identificar espaços de participação da escola na comunidade local, criar estratégias 

de mobilização de pessoas e setores da comunidade e examinar processos 

democráticos de decisão e mecanismos de integração das escolas com a 

comunidade. 

Os espaços de participação visam desenvolver habilidades para identificar 

espaços e ações concretas, a presença da comunidade pode resultar em parcerias 

importantes para desenvolver uma gestão voltada para as transformações sociais e 

culturais. 

Para que a comunidade esteja na escola se faz necessário avaliar o 

funcionamento dos mecanismos legais de participação na escola e conscientizar 

todas as pessoas envolvidas de que a democracia envolve deveres. A gestão 

democrática da escola constitui, atualmente, um dever não só das equipes gestoras, 

mas também dos demais profissionais da educação. 

Alguns desafios da gestão democrática são apontados quando pensamos 

sobre a cidade/comunidade na escola. Desta forma, o programa compreende a 

necessidade de a gestão estar atenta às transformações que acontecem em nossa 

cidade e nas comunidades escolar e local, conhecer o interior da escola, seus 

problemas e dificuldades, além de ser contemporâneos das mudanças atuais da 

sociedade e ser capaz de reconhecer e participar das novas relações sociais em 

formação. (CONSED: 2004). 

Os estudos destes pesquisadores e autores trazem em geral, uma reflexão 

sobre o trabalho de parcerias entre escola e comunidade e suas possibilidades, 

considerando a conjuntura atual de nossa sociedade e a realidade educacional de 

nosso país, em especial da educação pública.  

 

 



III. PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 
 

 

Este é um trabalho de natureza teórico-prática que se fundamenta numa 

pesquisa bibliográfica propícia ao esboço teórico geral e específico do tema, e ainda 

nos aspectos relevantes da legislação nacional. 

Contempla ainda, uma coleta de dados, tendo como instrumento um 

questionário aberto proposto aos gestores escolares realizado durante o segundo 

semestre deste ano. Esta coleta compreende-se como sendo, um estudo 

exploratório cuja finalidade é de subsidiar o projeto de intervenção que integra o 

conjunto de todo este trabalho. (vide anexo I) 

Considerando, os objetivos previamente descritos e a realização da revisão 

bibliográfica, sugere-se a proposta à gestão escolar de duas escolas da rede 

municipal de ensino da cidade de São Paulo. Os sujeitos foram escolhidos por 

serem gestores da região em que temos a intenção de instalar uma assessoria. 

Além de orientar o projeto de intervenção, este instrumento objetiva conhecer o  

trabalho  referente às possibilidades de parcerias entre a gestão escolar/escola e a 

comunidade.  

O próximo passo corresponde à apresentação e análise do estudo 

exploratório a partir, do retorno dos gestores escolares ao questionário proposto, 

considerando a fundamentação teórica. Na análise, tem-se em vista a importância e 

possibilidades do desenvolvimento de parcerias entre escola e comunidade local, 

bem como a preocupação e o olhar do gestor para com o mesmo. (vide anexo II) 

Reitera-se ainda, que este percurso metodológico inclusive a pesquisa de 

campo, serão a base para a construção de uma Assessoria Educacional cujos 

serviços principais serão voltados para o planejamento e projetos de parcerias entre 

escola e comunidade, o compreendido projeto de intervenção desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DADOS DE CAMPO 
 

 

1. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

   Sujeitos 
                                 Questões Gestor 

1. Quais são os princípios ou 
modelo de gestão escolar de 

que parte a gestão desta 
escola? 

Acredito ser de consenso da equipe gestora 
escolar desta, que partimos de princípios 
democráticos, uma vez que esta é nossa prática 
cotidiana no que se refere aos encaminhamentos, 
e decisões desta escola. É sempre a partir de 
compartilhamento e de discussões que 
encaminhamos os processos que o pedem. 

2. A comunidade escolar 
percebe a importância da 

construção de parcerias entre si 
e a comunidade externa 

(pessoas, comércios e outras 
organizações)? 

A partir de alguns eventos realizados pela escola, 
onde a comunidade e os comerciantes são 
convidados à participar, posso afirmar que 
percebemos tal importância, mesmo partindo de 
pequenas iniciativas. 

3. A gestão escolar possibilita 
e/ou procura meios de 

estabelecer parcerias com a 
comunidade externa? 

Conforme citado acima, a escola organiza 
pequenas iniciativas abertas à comunidade local, 
em geral, coordenado pelos integrantes da equipe 
gestora. 

4. A comunidade escolar, em 
especial, a gestão nota se a 

comunidade externa sente-se 
parte da escola? 

Ainda considerando a resposta número 2 (dois), 
compreendo a presença da comunidade local na 
escola como parte dela. Mesmo como os poucos 
momentos de trabalho da comunidade local a 
escola, é notável o sentimento de sensibilidade 
importante para nossa atual conjuntura social. 

5. Quais associações, 
organizações e/ou comércios 
próximos a escola que você 

convidaria à estabelecer 
parcerias com a escola? 

Porquê? 

Este convite seria por mim direcionado ao posto 
de saúde, à dois supermercados, ao dentista, à 
marcenaria, à duas papelarias e à padaria, uma 
vez que a maioria destes espaços já trabalharam 
conosco em outros momentos. Considero ainda 
importante, informar que há outras empresas 
maiores com quem acreditaria convidar para fazer 
parte de todo esse grupo.  

Relate sua experiência ou 
possibilidades do 

desenvolvimento deste tipo de 
trabalho - parcerias entre 

comunidade escolar e externa. 
 

As experiências de parcerias entre escola e 
comunidade, não foram eventos grandes 
propiciados por esta gestão, mas sim em 
pequenos e poucos momentos. Porém ao refletir 
sobre a questão, vimos o quanto podemos ainda 
fazer pela educação, escola e comunidade. 
Levo em pensamento esta reflexão dada neste 
momento, para apontar caminhos para a 
ampliação do exercício de parceria nesta escola, 
junto à equipe gestora. 

 



2. ANÁLISE 
Neste item analisaremos o retorno do instrumento de pesquisa proposto aos 

gestores. Ressalto que foram distribuídos 2 (dois) instrumentos para  2 (duas) 

instituições de ensino, porém obtive a tempo de análise somente 1 (um) retorno.  

 

2.1 SUJEITO 

A partir dos apontamentos dados pelo gestor, percebe-se uma postura em 

que exerce suas atividades com a equipe que gere a escola e que compartilha 

decisões sempre que as mesmas necessitam. 

A escola mantém contato com a comunidade em momentos específicos e 

curtos, conforme afirmar o gestor, onde percebe o trabalho de parcerias em alguns 

momentos, porém acredita na possibilidadae de um desenvolvimento maior destas 

relações. 

  

2.2 QUESTÕES 
O gestor escolar respondeu à 5 (cinco) questões e 1 (um) relato, em que 

propiciou-me compreender e apontar os seguintes dados: 

1) Princípio e/ou modelo de gestão escolar: 

Parte de princípios democráticos, considerando a prática cotidiana da equipe 

gestora, no que se refere aos diversos encaminhamentos e processos que se dão 

na escola, de forma compartilhada e discutida, quando assim se faz necessária. 

2) Percebe a importância de construção de parcerias escola x comunidade: 

 Percebe-se a importância das parcerias entre comunidade e escola, a partir 

de pequenos eventos organizados pela escola. 

3) Possibilita meios de estabelecer parcerias escola x comunidade: 

Possibilita parcerias através de organizações de pequenos eventos, 

coordenados por integrantes da equipe gestora, ainda que em pequenas iniciativas. 

4) Como a comunidade se vê na escola: 

Nota-se a partir da sensibilidade vista pela gestão, na comunidade local 

durante os eventos organizados pela escola, que expressam este sentimento. 

5) Organizações, comércio, associações que convidaria à parceria: 

Posto de saúde, supermercados, dentistas, marcenaria, papelarias e padaria, 

considerando o diálogo já estabelecido com a parte significativa destes espaços. 

 

 



Relato) Experiências e/ou possibilidades de parcerias  escola x comunidade: 

Experiências pequenas e em poucos momentos, porém informa sua reflexão 

feita sobre o assunto, e a levará para compartilhar com a equipe gestora, a fim de 

ampliar as possibilidades de parcerias da escola com a comunidade. 

A partir da compreensão destas respostas podemos perceber que se 

relacionam a parcerias, segundo a percepção do gestor, tanto os pequenos eventos 

organizados pela escola, tanto como uma visão mais ampla do significado da 

parceria.  As idéias em geral, foram trabalhadas de forma isoladas, pensando 

principalmente nos pequenos eventos organizados pela escola e em explicitação 

menor, o significado maior da parceria quando refere a discussão e ampliação 

daquele pequeno trabalho. 

Em determinados momentos dá-se a compreensão de que o diálogo reflexivo  

entre a comunidade escolar é ausente, as participações não estão muito 

relacionadas, ou são apenas, pouco citadas. O que indica que seria interessante ao 

gestor estudar e discutir este tema, que poderá enriquecer todo o exercício 

profissional, bem como, propiciar maiores relações entre a própria comunidade 

escolar, a escola e a comunidade local, os sujeitos da educação, e ainda, 

estabelecer benefícios para os pares envolvidos.  

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dadas as exposições acima, entendemos que, partindo do ponto de vista da 

concepção teórica de que muitas vezes o ato de estabelecer parcerias entre gestão 

escolar e comunidade, restringe-se somente a doações e organização de eventos, 

representa um problema na construção política da participação como processo 

colaborativo. Isto significa que a dimensão política da participação pode ser 

esquecida caso os pares associarem somente a ajuda material e de serviços ao 

processo participativo, o gestor em questão pode estar inserido parcialmente a tal. 

No momento em que são desenvolvidas pequenas atividades que convidam a 

comunidade à participar, percebemos que é uma característica da afirmação citada 

anteriormente. Porém, vale ressaltar que estas ações podem ser uma maneira 

utilizada pela gestão escolar para procurar iniciar trabalho de parcerias, ainda que 

carecendo de base teórica, reflexiva, por toda a gestão escolar, bem como a 

comunidade escolar e de planejamento. 

 



Segundo Abranches, a comunidade é capaz de discutir problemas com maior 

liberdade e ainda, de pensar as coisas mais no coletivo. Este apontamento traz uma 

reflexão frente à compreensão ao pensar o retorno dado pelo gestor neste trabalho, 

sobre a autonomia da escola e o exercício da gestão escolar democrática, são estas 

duas questões de grande peso para o estabelecimento de parcerias ou não, entre a 

escola e a comunidade circundante. Pois as perspectivas de trabalhos da gestão 

escolar com a comunidade, compreende uma gestão democrática que reconheça a 

participação de toda célula que constitui a comunidade escolar, somada à 

descentralização organizada do poder, à construção da autonomia da escola, ao 

dinamismo nas ações e postura do gestor e às próprias práticas interativas.  

Pudemos perceber ainda, que a comunidade circundante não muito 

explicitada, sendo este elemento de essencial explicitação para as propostas de 

parcerias, haja vista que a escola é parte da comunidade, insere-se nela.  

No entanto, é importante colocar que em alguns momentos o gestor tenta 

apontar seus trabalhos como parcerias e/ou como base para as mesmas, entretanto, 

na não afirmação desta situação, isto é, na possível ausência de elementos 

fundamentais para tal, a proposta de parcerias acaba por não ser levada adiante, ela 

é abortada, pela ausência do trabalho para o crescimento do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. PROJETO DE INTERVENÇÃO 
  

  

1. O PROJETO DE INTERVENÇÃO 
             

Este trabalho possui dentre seus objetivos a construção de um projeto de 

intervenção, bem como apresentou em seu desenvolvimento a possibilidade de 

propor, enquanto projeto, a construção de uma assessoria educacional.  

Esta assessoria visa constituir-se como instrumento facilitador para o 

desenvolvimento de parcerias entre a gestão escolar - escola e comunidade. 

Para subsidiar este projeto, partimos de estudos e discussões em aulas sobre 

o tema, levantamos questões necessárias à apresentarmos a uma assessoria e 

realizamos uma visita institucional à Assessoria Educacional Ronca e Terzi.  

A visita na Assessoria Educacional Ronca e Terzi, foi de suma importância 

para o desenvolvido deste trabalho, pois permitiu-me partir de algo mais concreto, 

considerando todo o percurso e experiência que os responsáveis e profissionais da 

assessoria, detém. Terzi foi quem nos recebeu e propiciou o esclarecimento de 

muitas questões levadas pelo grupo visitante. De forma espontânea, explicitou seus 

princípios e compromisso com a educação, trazendo elementos da sua história. A 

assessora relatou que o início dos seus trabalhos deu-se na forma de convites 

recebidos para atuar principalmente na formação de professores, de várias 

organizações escolares. A construção da assessoria surgiu como necessidade de 

formalizar esta prática.  

  

2. PROJETO: P&E ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL Ltda. 
 

A P&E Assessoria e Consultoria Educacional Ltda. prestará serviços de 

assessoria e consultoria à escolas e outros interessados, que almejam estabelecer 

parcerias com as pessoas,organizações e/ou comunidade circundantes a sua 

localização.  

 Para esboçar a proposta da Assessoria apresentar-se-á o plano de negócios, 

e no que se refere aos procedimentos burocráticos seguirá documento anexo. (vide 

anexo III) 

 

 



  3. PLANO DE NEGÓCIOS 
 

3.1 SUMÁRIO 
A perspectiva desta organização é a prestação de serviços de assessoria e 

consultoria especializada no planejamento, mapeamento, e proposta de parcerias 

entre escola e comunidade, bem como outros serviços relacionados à área 

educacional. A idéia é propiciar serviço especializado e orientação geral, 

demandada pelas partes envolvidas.  

Pretendemos propiciar este serviço por meio das seguintes frentes: 

- Dispor de orientação de forma geral por meio de reuniões, internet, visitas etc., 

- Propor caminhos para o planejamento e estabelecimento do projeto almejado, 

- Prestar serviços efetivos para a construção, implementação e execução do projeto. 

 A viabilização do negócio virá das receitas dos serviços de assessoria, das 

obtidas com projetos fechados e/ou prestação de serviços para os mesmos e de 

outros serviços que assim surgirem de forma geral. 

 Nossa meta é tornarmos um referencial na área, no prazo de três anos, para 

a partir daí consolidar nosso crescimento.   

 Nossos estudos indicam que a) existe uma demanda para o tipo de serviço 

proposto e b) as empresas que hoje atendem esse mercado, em sua grande 

maioria, situam-se distantes de regiões que também necessitam deste trabalho. 

Dessa forma, existe espaço para uma empresa que possa disponibilizar uma 

relevante rede de serviços que visa a formação de parcerias entre escola e 

comunidade. Sendo assim, os serviços propostos serão específicos, ao tratar de 

parcerias e gerais, considerando o desenvolvimento profissional e organizacional a 

ser adquirido pelos mesmos, durante sua trajetória no mercado. 

 

3.2  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
3.2.1 DADOS GERAIS 

P&E Assessoria e Consultoria Educacional Ltda. 

www.peace.com.br 

Avenida Mateo Bei, 900 

São Mateus, 08300-100 

São Paulo - SP 

 

 

http://www.assessoriapeduc.com.br/


3.2.2 ÁREA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS 
 No que se refere aos serviços de assessoria e consultoria, pretendemos atuar 

na região metropolitana da cidade de São Paulo. Reiteramos que inicialmente, 

procuraremos desenvolver este campo de negócio na região próxima de sua 

instalação, considerando especialmente sua acessibilidade, bem como a pouca 

referência do mesmo trabalho na região. 

 

3.2.3 PROPRIETÁRIOS 
3.2.4 DADOS DOS EMPREENDEDORES 

VANIA MENDES MEDEIROS DE LIMA: Brasileira, 24 anos, Casada, 

Pedagoga, cursando latu sensu em Gestão de Projetos. 

CAMILA BUENO LIMA: Brasileira, 27 anos, Casada, Pedagoga e Assistente 

Social, cursando latu sensu em Administração de Empresas. 

 

3.2.5 CAPITAL INICIAL DA EMPRESA E PARTICIPAÇÃO (%) DOS 
SÓCIOS 

 Dos recursos estimados para o lançamento da empresa e o primeiro ano de 

operação R$20.000, (vinte mil reais) sendo 100% financiado com recursos próprios 

dos sócios que aportarão quantias iguais de R$10.000, (dez mil reais). 

 Quanto à participação na empresa, ambos os sócios dividirão a 

responsabilidade, e quando necessário responderão por algo especifico a sua área 

de especialidade e/ou de interesse ao seu desenvolvimento profissional. 

 Dentro de nosso planejamento, o equilíbrio entre Receitas e Despesas deverá 

ocorrer na passagem para o terceiro ano de atuação da empresa. 

 

3.2.6 HISTÓRICO 
 A pedagoga e assistente social Camila, tem desenvolvido um trabalho sócio-

educativo de campo em escolas, nas distintas regiões da cidade de São Paulo, e 

apontou a possibilidade de as mesmas estabeleceram parcerias com organismos 

próximos a si, para complementarem e compartilharem suas necessidade. A 

pedagoga Vania, tem desenvolvido um trabalho teórico-prático que aborda a 

formação de parcerias entre escola/gestão escolar e comunidade, uma vez que esta 

é sua área de interesse e estudos.  

 



 O compartilhamento do breve histórico das proprietárias, foi um passo para o 

nascimento deste projeto. 

 

3.3   ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 
3.3.1 ESPECIFICAÇÃO DA ATIVIDADE E NECESSIDADE A SER 

ATENDIDA 
A P&E Assessoria e Consultoria Educacional Ltda. pretende atuar junto às 

escolas e seus respectivos gestores, oferecendo assessoria e consultoria em todo o 

processo referente a realização de parcerias. Prévia experiência e estudos 

demonstram que as escolas e a comunidade que a cerca perdem relações, projetos, 

campos educacionais e inclusive estimativa de relacionamento entre escola e 

comunidade, pela ausência de um trabalho mais participativo e que exige 

responsabilidade de ambos espaços e pessoas envolvidos. 

Nossa missão é propiciar à escola e à comunidade caminhos para a 

construção de parcerias entre ambas, com benefícios para todos, bem como reiterar 

intensificamente que a escola é parte da comunidade, está inserida nela e pode 

estabelecer laços significativos por meio de parcerias. Tal objetivo contribui para 

abrir os olhos de todos, para enxergar suas responsabilidades, compromissos e 

possibilidades de relações importantes e necessárias, ao pensar o campo 

educacional que todo sujeito perpassa durante sua vida. 

 Tanto online, como presencialmente, disponibilizaremos todas as informações 

relevantes para esta prática de projetos, desde questões educacionais, quanto 

socioeconômicas e legais. 

 

3.3.2 LINHA DE SERVIÇOS OFERECIDOS 
3.3.3 SERVIÇO 1 

Proposta de projetos para o estabelecimento de parcerias entre a escola e a 

comunidade, considerando todo o exercício necessário (mapeamento, planejamento, 

implantação e execução do projeto, levantamento de necessidades e potenciais da 

escola e da comunidade, disposição da área comercial, educacional e profissionais 

da região). 

3.3.4 SERVIÇO 2 
Dispor de orientação de forma geral e específica ao que se referir a parcerias 

entre escola e comunidade, por meio de reuniões, internet, visitas etc. 

 



3.3.5 SERVIÇO 3 
Desenvolver espaço para outros serviços relacionados à área educacional de 

forma geral, que surgirem no decorrer das experiências profissionais. 

 

3.3.6 ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO 1 
3.3.6.1 SERVIÇO BASE DA ASSESSORIA 

Conforme citado na linha de serviço 1, que também constitui-se como o 

serviço base da assessoria, ao tratar de parcerias entre escola e comunidade, 

apresentaremos um esboço da proposta de trabalho para este tipo de serviço. 

 Proposta e/ou Solicitação de Serviço 

- Elaboração de uma pré-proposta de trabalho a partir da solicitação e/ou 

apresentação do trabalho da assessoria. 

- Proposta de trabalho apresentada para avaliação e alterações de acordo com as 

necessidades da escola. 

- Perspectiva orçamentária, hora/serviço, orçamento de prestação de serviços 

previamente acordados. 

 Estudo documental da escola 

- Estudo institucional para conhecer o histórico, a comunidade e o projeto escolar. 

- Estudo institucional a fim de delimitar as informações básicas que formam a escola, 

para que assim, seja possível fortalecer a proposta de trabalho e futuro projeto, bem 

como apontar indicadores básicos para o mapeamento. 

- Levantamento das necessidades percebidas pela comunidade escolar e 

circundante.  

- Análise dos objetivos da escola dados no serviço solicitado com o levantamento 

acima apontado. 

 Mapeamento (escola, comunidade, organizações, profissionais) 

- Estudo em campo, cuja finalidade é levantar dados e informações relevantes à 

proposta de trabalho referente a escola, a comunidade escolar, a comunidade local, 

bem como as organizações (comércio, fábricas, associações, parques etc.) e os 

profissionais da região. 

 Análise/possibilidades 

- Análise da coleta de dados que subsidiará a proposta de trabalho. 

- Indicadores de possibilidades e/ou melhores caminhos para o estabelecimento de 

parcerias entre a escola e a comunidade. 

 



 Proposta de projeto 

- Elaboração/desenvolvimento do projeto com base em todas as informações 

adquiridas (estudo e proposta institucional, mapeamento e análise) e ainda, com 

detalhamento dos serviços e planejamento a serem feitos para atender o serviço 

solicitado. 

   Projeto 

- Conhecimento e aprovação do projeto pela instituição para seus 

encaminhamentos. 

- Nesta fase do trabalho, de acordo com as necessidades e/ou possibilidades da 

escola, o projeto encaminha-se com a coordenação da gestão escolar ou comissão 

organizada pela escola para o mesmo, ou ainda, segue-se aos próximos passos do 

processo de estabelecimento de parcerias entre escola e comunidade, com serviços 

previamente estipulados da assessoria ou sua posterior solicitação. 

 Implantação 

- Auxílio e/ou orientação na implantação do projeto, com vistas à direciona-lo ao 

exercício prático do que está neste projetado. 

- Participação em nível de assessoramento durante o processo de implantação do 

projeto. 

 Acompanhamento 

- Serviços de acompanhamento e/ou prestação de serviços durante o implantação e 

execução do projeto. 

- Acompanhar os procedimentos e resultados desenvolvidos e adquiridos, por meio 

de relatórios, visitas, reuniões, informações on line entre outros. 

- Disponibilizar serviço de acompanhamento com retorno dos assessores por 

diferentes meios de contato, conforme prestação de serviço acordada e/ou solicitada 

posteriormente. 

 Suporte 

- Disponibilizar suporte aos nossos clientes de forma à atende-los com retorno 

imediato, quando assim for possível, em outros casos proporemos o necessário para 

o atendimento do solicitado, em tempo hábil. 

- Disponibilizar meios de contato para o atendimento necessário aos clientes. 

 
 
 

 



3.4 FONTE DE RECEITAS 
Conforme prescrito anteriormente, a viabilização do negócio virá das receitas 

dos serviços de consultoria, dos projetos em andamento e/ou prestação de serviços 

para os mesmos, bem como, a de outros serviços que surgirem de forma geral. 

 

3.5 PÚBLICO ALVO 
Inicialmente escolas públicas e privadas, seguidas de comunidades, projetos, 

profissionais e outros interessados. 

 

3.6 DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Visitas institucionais, pequenas propostas iniciais, convite a reuniões com 

possíveis interessados, divulgação entre conhecidos da área e internet. 

 

3.7  RECURSOS PREVISTOS 
3.7.1 INFRAESTRUTURA 

Inicialmente não existe intenção de realizar grandes investimentos em 

infraestrutura, justamente para manter a estabilidade da empresa e com 

possibilidade de se adequar rapidamente aos serviços demandado pelo mercado. 

Para os primeiros três anos a empresa pretende alugar num conjunto comercial, um 

espaço dividido em 1 (uma) recepção, 3  (três) salas, 1 (uma) copa, 1 (um) banheiro, 

com linha telefônica ramificada para 3 (três) ramais previamente instaladas. Serão 

adquiridos 3 (três) computadores, 1 (uma) multifuncional, 3 (três) aparelhos 

telefônicos, mobílias e outros a serem arroladas nas referências financeiras. (Planta 

baixa da assessoria na pág. 29). 

 

3.7.2 RECURSOS HUMANOS 
Pretendemos trabalhar com uma estrutura de pessoal enxuta, sendo uma 

assistente administrativa para os serviços do escritório e um auxiliar de serviços 

gerais terceirizada que atua em todo o prédio comercial. Quando da necessidade de 

pessoal especializado de outras áreas ou até mesmo para auxiliar-nos em trabalhos 

maiores, contataremos quando assim ocorrer. 

 

 

 

 



3.7.3 REFERÊNCIAS FINANCEIRAS 
 

CAPITAL INICIAL 
Descrição R$ Observação 
Sócio 1 10.000,  
Sócio 2 10.000,  
Investimento Inicial Total 20.000,  

PESSOAL 
Descrição Quant. R$ unidade Observação  
Especialista 1 x % sobre os serviços prestados 
Especialista 1 x % sobre os serviços prestados 
Assistente administrativo 1 1.200, Suporte administrativo 
Auxiliar serviços gerais 1 400, Empresa terceirizada1

 

INFRAESTRUTURA MATERIAL INICIAL  
Descrição  Informações  Quant. R$ un. R$ total 
Computadores  Equipamentos novos 3 999, 2997,
Telefone s/ fio Equipamento novo 1 99, 99,
Telefone  Equipamentos novos 2 49, 98,
Multifuncional Impressora, copiadora, 

fax e scanner. 
1 600, 600,

Mesa com 8 cadeiras Seminova 1 800, 800,
Mesa p/ computador Seminova 2 150, 300,
Mesa com gavetas  Mod.recepção/Seminova 1 250, 250,
Armário arquivo Seminovo 1 300, 300,
Assessórios p/ instalação Fios, cabos, estabiliz,... 1 200, 200,

subtotal 5.044,
CUSTO FIXO - TRIMENSAL 

Descrição R$ 
Telefone 500,
Internet 150,
Folha pagamento (fixa) 4.800,
Material de Escritório 300,
Despesas transporte coletivo, combustível e táxi. 300,
Despesas copa 150,
Livros, revistas, outros. 300,
Aluguel sala 1.200,

subtotal 8.000,
CUSTOS C/ PROCEDIMENTOS LEGAIS 

Custos c/ Procedimentos Legais 2.000,
Total  15.044,

O saldo restante de R$4.066, (quatro mil e sessenta e seis reais) estará em caixa da 

assessoria e será assim utilizado com os serviços que dele necessitarem. 

 

                                                 
1 O prédio comercial conta com 6 (seis) andares, sendo que cada andar loca-se 4 (quatro) escritórios. 
Onde está previsto pelo conjunto comercial 1 (um) auxiliar de serviços gerais para cada 2 (dois) 
escritório, arcando cada um com 50% do Pró-labore, equivalente a  R$400,. Isto é, mensalmente é 
destinado à empresa terceirizada o valor de R$800, referente ao Pró-labore do referido profissional. 

 



3.8 PLANTA BAIXA DA ASSESSORIA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.9 CONTRATO SOCIAL 
 

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA 

(de acordo com o Código Civil/2002) 

Os sócios desta empresa de serviços residentes no estado de são Paulo da 

República Federativa do Brasil segundo o art. 997, l, CC/2002, constituem uma 

sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial P&E Assessoria e Consultoria 

Educacional Ltda. e terá sede e domicilio na Avenida Mateo Bei, 900, São Paulo – 

08300-100. (art. 997, II, CC/2002). 

2ª. O capital social será R$20.000, (vinte mil reais), dividido em 2 (duas) quotas de 

valor nominal R$20.000, (vinte mil reais), integralizadas, neste ato em moeda 

corrente do País, pelos sócios sob 1 (uma) quota denominada a cada um dos 

próprios, no valor correspondente a R$10.000, (dez mil reais), art. 997, III, CC/2002 

e art. 1.055, CC/2002. 

3ª. O objeto será a prestação de serviços na área de assessoria e consultoria 

educacional. 

4ª. A sociedade iniciará suas atividades em 10 de julho de 2009 e seu prazo de 

duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002). 

5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 

condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 

1.056, art. 1.057, CC/2002). 

6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, 

CC/2002). 

7ª. A administração da sociedade caberá à ambos sócios com os poderes e 

atribuições dos mesmos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade. (artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002). 

8ª. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 

 



inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo 

aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, 

CC/2002). 

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 

sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 

1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)  

10. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  

11. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro 

labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.  

12. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado.  

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)  

14. (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 

de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. (art. 

1.011, § 1º, CC/2002). 

15ª. Fica eleito o foro de Tatuapé localizada na cidade de São Paulo, para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.  

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento os sócios, 

testemunhas e foro. 

 

 

 

 

 

 



VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho considera todo um percurso por mim vivido. O fato de a 

proposta deste trabalho, partir da trajetória educacional do autor é muito significativo. 

E expondo esta trajetória, foi que me permiti compreender minha chegada ao 

tema, que trata das possibilidades de parcerias entre escola e comunidade. 

Com o tema, então, apontado, definiu-se a indagação norteadora deste 

trabalho, que por sua vez direcionou objetivos, fundamentação teórica, 

procedimentos metodológicos e o plano de intervenção, um sempre 

complementando o outro, construindo em um caminho. 

Reconheço que essa caminhada trouxe a mim elucidações sobre a questão 

em discussão e contribuirá para a continuação de seus estudos, numa expectativa 

de que possa contribuir com outros estudos. 

Este trabalho permitiu-me ainda, visualizar algumas perspectivas para com 

meus próximos passos pessoais e profissionais, enfim, o seu processo como um 

todo, o curso de Pedagogia, projeta um sentido, vidas, caminhos. 

(...) durante todo nosso processo de formação e em especial neste ano, percebo a 

importância do trabalho da gestão escolar e suas possibilidades de 

desencadeamento sobre sua relação com a comunidade externa a escola. Noto a 

responsabilidade que a gestão tem, ela tem o poder de estagnar desfavoravelmente 

uma escola, como fazê-la dela a melhor para seus sujeitos, uma gestão 

democrática, que articule suas prioridades, atividades e necessidades junto a toda 

comunidade escolar, e possibilitar o exercício de trabalhos com a comunidade que 

cerca a escola. (Reflexão e sentimento num dos momentos de construção deste 

trabalho, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

ABRANCHES, M. Colegiado Escolar: espaço de participação da comunidade. 

Coleção Questões da Nossa Época. Cortez, SP: 2003. 

 

BRASIL.  Constituição da Republica Federativa, 1988. 

 

_________. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/1996. 

3.ed.º 

 

CONSED,  PROGESTAO: Como promover espaços de participação de 

pessoas e setores da comunidade nas escolas? Mód.II Und.II. 

Brasília: CONSED - Conselho Nacional de Secretários de 

Educação, 2001. Reimpressão: São Paulo, 2004.   

 

FREIRE, P.   À Sombra desta Mangueira. Olho d'Água, SP: 1995. 

 

_________,  Educação e Mudança. trads. Moacir Gadotti, Lílian Lopes Martin. 

8.ed. Paz e Terra, RJ: 1984. 

 

_________,  Essa Escola chamada Vida, 7ªed. Ática, SP: 1991. 

 

GADOTTI, M. O Projeto Político Pedagógico da Escola: na perspectiva de uma 

educação para a cidadania. USP: 2001.  

 

GIOIELLI, M.M.P., POMPEIA, S. e MICHEL, D., Proposta Pedagógica Labor: 

Relação escola-comunidade. Teoria e pratica. Pequeno projeto 

didático. A escola no mundo moderno. Atividades da vida diária. 

Avaliação. Auto-estima. SP: EDUC, COMPED, INEP: 2001. 

 

LAMPARELLI, C.M. “Uma contribuição para o método de planejamento e seu 

ensino”, texto baseado na tese de Celso Monteiro Lamparelli. 

USP/E.E.S. Carlos: 1964. Planejamento. 

 



LUCK, H. Gestão educacional: uma questão paradigmática. Vozes, RJ: 

2006. 

 

MARTINS, S.T.F. Conscientização e Transformação do Processo Grupal. 

UNESP/Bauru: 1998. 

 
MELLUCI, A.  A invenção do presente. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

SEVERINO, A.J.   Metodologia do Trabalho Cientifico. Cortez, SP: 2007. 

 
 
 
 
 
 
SITES VISITADOS 
 

www.espro.org.br (acessado em 07/04/2008). 

 

www.centropaulasouza.sp.gov.br/quemsomos (acessado em 07/04/2008). 

 

www.sebraesp.com.br (acessado em 02/10/2008). 

 

www.ecommerce.com.br/guiapratico (acessado em 17/09/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://espro.org.br/
http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/quemsomos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo, outubro de 2008. 

 

 

 

Caro Gestor, 

 

 

Venho por meio deste, convidá-lo a participar do meu Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC, trabalho este necessário à obtenção do título de Licenciatura Plena em Pedagogia 

com habilitação em Administração Escolar pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - PUCSP.  

 

Este convite é para sua colaboração com o questionário anexo, parte integrante do 

trabalho citado que trata do tema Possibilidades de Parcerias entre Gestão Escolar e 

Comunidade. 

 

Sua participação será de extrema relevância para o desenvolvimento deste trabalho, o 

qual preservará o devido sigilo ao tratar-se de situações que o exigem. 

 

Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários,  

 

 

Vania M.M.Lima 

vaniammedeiros@ig.com.br 

11 8530-8573 (cel) 

11 3670-8512 (com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionário 

 

1 - Quais são os princípios ou modelo de gestão escolar de que parte a gestão desta escola? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2 - A comunidade escolar percebe a importância da construção de parcerias entre si e a comunidade 

externa (pessoas, comércios e outras organizações)? 

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3 - A gestão escolar possibilita e/ou procura meios de estabelecer parcerias com a comunidade 

externa? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4 - A comunidade escolar, em especial, a gestão nota se a comunidade externa sente-se parte da 

escola? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5 – Quais associações, organizações e/ou comércios próximos a escola que você convidaria à 

estabelecer parcerias com a escola? Porquê? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Relate sua experiência ou possibilidades do desenvolvimento deste tipo de trabalho - parcerias entre 

comunidade escolar e externa. 

 

 



_______________ - caso necessário utilize este espaço para respostas - _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS 
 

 
 

GUIA PRÁTICO PARA O REGISTRO DE EMPRESAS 

Caminhos e dicas para tornar esse momento empresarial menos 
complicado: 
Para uma micro ou uma pequena empresa exercer suas atividades no Brasil, é preciso, 
entre outras providências, ter registro na prefeitura ou na administração regional da cidade 
onde ela vai funcionar, no estado, na Receita Federal e na Previdência Social. Dependendo 
da atividade pode ser necessário também o registro na Entidade de Classe, na Secretaria 
de Meio-Ambiente e outros órgãos de fiscalização. A seguir, mostraremos caminhos e 
daremos dicas para tornar esse momento empresarial menos complicado. 
 
Na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica: 
O registro legal de uma empresa é tirado na Junta Comercial do estado ou no Cartório de 
Registro de Pessoa Jurídica. Para as pessoas jurídicas, esse passo é equivalente à 
obtenção da Certidão de Nascimento de uma pessoa física. A partir desse registro, a 
empresa existe oficialmente - o que não significa que ela possa começar a operar. 
Para fazer o registro é preciso apresentar uma série de documentos e formulários que 
podem variar de um estado para o outro. Citamos os mais comuns: 
 
- Contrato Social; 

- Documentos pessoais de cada sócio (no caso de uma sociedade). 
O Contrato Social é a peça mais importante do início da empresa, e nele devem estar 
definidos claramente os seguintes itens: 
- Interesse das partes; 
- Objetivo da empresa; 
- Descrição do aspecto societário e a maneira de integralização das cotas. 
Para ser válido, o Contrato Social deverá ter o visto de um advogado. As micro empresas e 
empresas de pequeno porte são dispensadas da assinatura do advogado, conforme prevê o 
Estatuto da Micro e Pequena Empresa. 
 
Ainda na Junta Comercial ou no Cartório, deve-se verificar se há alguma outra empresa 
registrada com o nome pretendido. Geralmente é necessário preencher um formulário 
próprio,  com três opções de nome. Há estados que já oferecem esse serviço pela Internet. 
 
Se tudo estiver certo, será possível prosseguir com o arquivamento do ato constitutivo da 
empresa, quando geralmente serão necessários os documentos: 
 
- Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou Estatuto, em três vias; 
- Cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios; 

- Requerimento Padrão (Capa da Junta Comercial), em uma via; 
-  

- FCN (Ficha de Cadastro Nacional) modelo 1 e 2, em uma via; 
- Pagamento de taxas através de DARF 
 
Os preços e prazos para abertura variam de estado para estado. Para isso, o ideal é 
consultar o site da Junta Comercial do estado em que a empresa estiver localizada. 
 
Registrada a empresa, será entregue ao seu proprietário o NIRE (Número de Identificação 
do Registro de Empresa).que é uma etiqueta ou um carimbo, feito pela Junta Comercial ou 
Cartório, contendo um número que é fixado no ato contitutivo, 

 



 
CNPJ 
Com o NIRE em mãos, chega a hora de registrar a empresa como contribuinte, ou seja, de 
obter o CNPJ. O registro do CNPJ é feito exclusivamente pela Internet, no site da Receita 
Federal por meio do download de um programa específico. Os documentos necessários, 
informados no site, são enviados por sedex ou pessoalmente para a Secretaria da Receita 
Federal, e a resposta é dada também pela Internet. 
 
Ao fazer o cadastro no CNPJ, é preciso escolher a atividade que a empresa irá exercer. Essa 
classificação será utilizada não apenas na tributação, mas também na fiscalização das atividades da 
empresa. Lembre-se que nem todas as empresas podem optar pelo Simples, principalmente as 
prestadoras de serviços que exigem habilitação profissional. Portanto, antes de fazer sua inscrição no 
CNPJ, consulte os tipos de empresa que não se enquadram no Simples.  
Alvará de Funcionamento: 

 preciso ir à prefeitura ou administração regional para receber o 

aprovada; 

 Social; 
ia, quando necessário. 

scrição Estadual

Com o CNPJ cadastrado, é
alvará de funcionamento. O alvará é uma licença que permite o estabelecimento e o 
funcionamento de instituições comerciais, industriais, agrícolas e prestadoras de serviços, 
bem como de sociedades e associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas físicas 
ou jurídicas. Isso é feito na prefeitura ou na administração regional ou na Secretaria 
Municipal da Fazenda de cada município. Geralmente, a documentação necessária é: 

- Formulário próprio da prefeitura; 
- Consulta prévia de endereço 
- - Cópia do CNPJ; 
- - Cópia do Contrato
- - Laudo dos órgãos de vistor

 
In  

istema tributário estadual deve ser feito junto à Secretaria Estadual da 

 Inscrição Estadual é obrigatória para empresas dos setores do comércio, indústria e 

DUC (Documento Único de Cadastro), em três vias; 
 via; 

ou original; 
como por exemplo o 

a as prestadoras de serviços; 
is de três meses); 

e funcionamento; 

rição estadual deve ser solicitada antes do alvará de funcionamento: 

Já o cadastro no s
Fazenda. Em geral, ele não pode ser feito pela Internet, mas isso varia de estado para 
estado. Atualmente, a maioria dos estados possui convênio com a Receita Federal, o que 
permite obter a Inscrição Estadual junto com o CNPJ, por meio de um único cadastro. 
 
A
serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Também estão incluídos os serviços 
de comunicação e energia. Ela é necessária para a obtenção da inscrição no ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e em geral a documentação pedida para o 
cadastro é: 
 
- 
- DCC (Documento Complementar de Cadastro), em 1
- Comprovante de endereços dos sócios, cópia autenticada 
- Cópia autenticada do documento que prove direito de uso do imóvel, 
contrato de locação do imóvel ou escritura pública do imóvel; 
- Número do cadastro fiscal do contador; 
- Comprovante de contribuinte do ISS, par
- Certidão simplificada da Junta (para empresas constituídas há ma
- Cópia do ato constitutivo; 
- Cópia do CNPJ; 
- Cópia do alvará d
- RG e CPF dos sócios. 
Observação: em alguns estados a insc

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


Cadastro na Previdência Social 
Após a concessão do alvará de funcionamento, a empresa já está apta a entrar em 
operação. No entanto, ainda faltam duas etapas fundamentais para o seu funcionamento. A 
primeira é o cadastro na Previdência Social, independente da empresa possuir funcionários. 
 
Para contratar funcionários, é preciso arcar com as obrigações trabalhistas sobre eles. 
Ainda que seja um único funcionário, ou apenas os sócios inicialmente, a empresa precisa 
estar cadastrada na Previdência Social e pagar os respectivos tributos. Assim, o 
representante deverá dirigir-se à Agência da Previdência de sua jurisdição para solicitar o 
cadastramento da empresa e seus responsáveis legais. O prazo para cadastramento é de 
30 dias após o início das atividades.  
 
Aparato fiscal: 
Agora resta apenas preparar o aparato fiscal para que seu empreendimento entre em ação. 
Será necessário solicitar a autorização para impressão das notas fiscais e a autenticação de 
livros fiscais. Isso é feito na prefeitura de cada cidade. Empresas que pretendam dedicar-se 
às atividades de indústria e comércio deverão ir à Secretaria de Estado da Fazenda.No caso 
do Distrito Federal, independente do segmento de atuação da empresa, esta autorização é 
emitida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
 
Uma vez que o aparato fiscal esteja pronto e registrado, sua empresa pode começar a 
operar legalmente. Antes, no entanto, certifique-se que tudo ocorreu bem durante os 
procedimentos anteriores. Se estiver tudo certo, basta tocar o seu negócio adiante. 
 
Naturezas e tipos de empreendedores 
Nomenclaturas legais para diferentes tipos de empreendedores e suas funções: 
Há diferentes nomenclaturas e enquadramentos legais para os empreendedores. Considera-se 
empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou 
circulação de bens ou de serviços. A pessoa física que atua individualmente, não considerada 
empresário, se refere à figura do autônomo. Produtor rural, por sua vez, é a pessoa física que explora 
a terra visando à produção vegetal, à criação de animais e à industrialização artesanal desses 
produtos primários.  
 
Há diferentes nomenclaturas e enquadramentos legais para os empreendedores, conforme 
o tipo de empreendedor e a natureza do empreendimento.  
 
Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou circulação de bens ou de serviços (art.966 – caput). O empresário é a 
pessoa física, individualmente considerada. Exemplos: costureira; eletricista; encanador; 
comerciante ambulante.  
 
Não é considerado empresário aquele que exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística, mesmo se contar com auxiliares ou colaboradores, salvo se o 
exercício da profissão constituir elemento de empresa (art. 966 – parágrafo único).  
 
A pessoa física que atua individualmente, não considerada empresário, se refere à figura do 
autônomo. Exemplos: engenheiro, arquiteto, contador, professor. Em linhas gerais, o 
empresário engloba as atividades comerciais, industriais e de serviços comuns (não 
intelectuais), exercidas com um mínimo de organização básica e de forma individual.  
 
A Lei Complementar 123/2006 instituiu o regime especial unificado de arrecadação de 
tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte: o 
SIMPLES NACIONAL. 
O Simples Nacional, apelidado de Supersimples, desde o dia 01/07/2007 substituiu o 
Simples Federal (Lei 9.317/1996). É um regime de arrecadação, de caráter facultativo para 

 



o contribuinte, que abrange os seguintes impostos e contribuições: 
1. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; 
2. Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; 
3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 
4. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 
5. Contribuição para o PIS; 
6. Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica; 
7. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; 
8. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 
 
Os tributos e contribuições serão calculados mediante as alíquotas das tabelas integrantes 
da Lei Complementar 123/2006 e recolhidos em guia única. Além de unificar e simplificar o 
recolhimento dos tributos, o Simples Nacional prevê isenção para as exportações, permite o 
desconto dos tributos pagos antecipadamente por substituição tributária e do ISS retido na 
fonte e reduz as obrigações fiscais acessórias exigidas de microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
O Simples Nacional é uma parte do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, também conhecido como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Com a 
Lei Geral os benefícios vão além dos tributários. Vai ficar mais simples obter crédito, 
tecnologia, exportar, vender para o governo, abrir empresas, se formalizar. 
 
Ramos de atividades 
Conheça os vários ramos de atividades para abrir o seu negócio 
Setores de prestação de serviços: 
- alimentação; transporte;  turismo; saúde; educação; lazer, entre outros. 
 

Cuidados ao adquirir um ponto comercial: 
Responsabilidades legais e trabalhistas incluídas na aquisição de um novo ponto comercial. 
Um dos segmentos em franco crescimento no mercado imobiliário é o de compra e venda de 
estabelecimentos e pontos comerciais - juridicamente denominado “fundo de comércio”. A situação é 
motivada pela cultura empreendedora do brasileiro e pela falta de oportunidades no mercado de 
trabalho.  
O fundo de comércio é o conjunto de bens corpóreos (vitrine, máquinas e estoques) ou 
incorpóreos (ponto, nome, marcas e patentes) que facilitam o exercício da atividade 
mercantil. De acordo com o novo Código Civil e o Código Tributário Nacional, quem adquire 
um ponto comercial responde exclusivamente pelos débitos tributários, trabalhistas e 
comerciais do vendedor do ponto comercial. 
 
Veja o que seus textos trazem:  
Código Civil - Art.1.146: "O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos 
débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o 
devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos 
créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento".  
 
Código Tributário Nacional - Art.133: "A pessoa natural ou jurídica de direito privado que 
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão 
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou 
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 1) integralmente, se o alienante 
cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 2) subsidiariamente com o 
alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data 
da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 
profissão”   

 



 
Antes de investir na compra do ponto comercial, o empresário deverá:  
- Verificar se o alvará do ponto comercial está regular. Ele deverá fazer nova consulta comercial na 
prefeitura de sua cidade / município.  
 
- Verificar com o proprietário do imóvel em que está estabelecido o ponto comercial se não 
há impedimento com relação a transferência do ponto comercial e as condições de preço do 
aluguel.  
 
- Levantar o cadastro da empresa que está vendendo o ponto junto à Receita Estadual, à 
Receita Federal, à prefeitura, à procuradoria, ao INSS, ao FGTS, aos cartórios, à Justiça do 
Trabalho e à Justiça Federal.  
 
- Fazer contrato de compra e venda do ponto comercial para assegurar os direitos, 
estabelecer as condições de pagamento e exigência de uma eventual transição do vendedor 
para o bom funcionamento do negocio e de nota fiscal de venda dos estoques e 
imobilizados para legalizar a situação da operação na contabilidade da nova empresa.  
 
- Por fim, procurar um contador de confiança para assessorar o empresário em todos os 
quesitos citados acima a fim de constituir a nova pessoa jurídica.  
 
Outro ponto importante é sobre a duração do contrato de locação. O ideal é que seja para 5 
(cinco) anos. Caso não seja possível, é aconselhável que seja de, no mínimo, 3 (três) anos. 
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