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MÓDULO I
1. CLIMA E AMBIENTE ESCOLAR

O CLIMA ESCOLAR e a convivência Respeitosa

Professor Especialista Cleverson Moreira Lima
Especialista em Gestão e Supervisão Educacional

Clima Escolar
▪ Refere-se a atmosfera subjetiva composta
pelas percepções e expectativas que são
compartilhadas
pelos
integrantes
da
comunidade escolar.
▪ Situa-se no âmbito psicossocial provocando
forte influência na dinâmica escolar e na
qualidade do processo de ensino e
aprendizagem.
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1.Introdução - Relações Interpessoais na Escola e Clima Escolar: um Caminho
Possível
- A escola não é um lugar perfeito, onde tudo funciona bem, existem problemas
que precisam ser analisados e resolvidos por sua gestão, precisam ser
identificadas quais são as DEMANDAS SOCIAIS=CONFLITOS existentes nesse
espaço.
- Escola é lugar onde se tem uma grande diversidade de pessoas com historias e
realidades distintas e singulares;
- Muitas são as demandas sociais que podem ser encontradas no ambiente
escolar: o preconceito, a discriminação, desobediência, intolerância, evasão
escolar, violência escolar, bullying, entre outros.
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A Violência Escolar pode ser classificada em três níveis:
- A violência propriamente dita – atos de violência no senso comum:
golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, vandalismos, etc..
- Nível das incivilidades: humilhações, palavras grosseiras, falta de
respeito, etc..
- Violência Simbólica ou Institucional: práticas arraigadas no cotidiano
da escola, como relações de poder em sala de aula por exemplo.
- O BULLYING pode ser apresentado por: agressões físicas,
comportamentos verbais, comportamentos de manipulação social
ou indiretos, comportamentos de maus-tratos psicológicos, etc..
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- As demandas-conflitos não podem ser visualizadas como um
problema interno, mas como um aspecto que se impõe para ALÉM
DOS MUROS DA ESCOLA.
- ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA existe um mundo amplo com
ideologias próprias, pronto para repassar seus valores e preparado
para “adequar” o individuo conforme o seu interesse.
2. Conflitos no Ambiente Escolar
➢Como surgem?
➢Suas consequências?
➢Possíveis alternativas de superação
- Conflitos são fenômenos necessários para a vida humana; não são
bons ou ruins: eles simplesmente existem nas relações!
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- Escola é um ambiente heterogêneo de interações sociais;
- Os sujeitos e atores no ambiente escolar trazem contextos e
individualidades diversificadas.
- Escola é um ambiente com diferentes tipos e frequências de
conflitos;
- A ESCOLA TRADICIONAL – trata conflito sob a ótica negativa e
repressiva.
- A ESCOLA CRITICO-REFLEXIVA – trata conflito como
possibilidade de trabalhar as relações interpessoais dos vários
atores e segmentos envolvidos no ambiente escolar.
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3. Conflitos nas Relações Interpessoais

➢Dialogo com os diferentes segmentos que compõem a comunidade
escolar
(gestores, professores, alunos, pais, demais trabalhadores em
educação, profissionais de outras áreas que atuam na escola, etc );
➢Cada membro da comunidade escolar pode ser um potencial
mediador de conflitos.
4. Perfil do Mediador de Conflitos

➢Guia que leva a uma postura de reflexão;
➢Ajuda na percepção das habilidades pessoais para gerir os próprios
conflitos e reconstruir limites;
➢Reconhece o outro como PESSOA ÚNICA E SINGULAR;
➢Incentiva a liberdade e voluntariedade;
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4. Perfil do Mediador de Conflitos

➢Trabalha a partir da prevenção e para a prevenção de conflitos no
ambiente escolar;
➢Atua sempre com equilíbrio emocional;
➢Possui bom relacionamento interpessoal com todos na escola;
➢Sensível ao sofrimento do outro.
5. Superando os Conflitos: fraternizando e humanizando o ambiente
escolar
➢Papel Mediador do gestor escolar na resolução do conflito;
➢A busca do dialogo e do respeito às condições individuais das partes
envolvidas no conflito;
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5. Superando os Conflitos: fraternizando e humanizando o ambiente
escolar
➢Trabalhando as emoções e sentimentos – inteligência emocional;
➢A internalização dos valores de cooperação, reciprocidade, tolerância ao
diferente(inerente ao outro), abertura ao dialogo;
➢Gestor escolar como mediador deve ter postura de autoridade sem usar o
autoritarismo;
➢Construção de normas e regras coletivas de convivência com o objetivo de
perceber o tipo de escola que queremos construir;
➢Necessário criar oportunidades para a resolução de conflitos na
escola(consensos, apoios e preparação emocional das pessoas
envolvidas);
➢Superar conflitos vai para além do julgamento de valores morais, prevê
exercício dos princípios da tolerância, respeito e solidariedade.

CLIMA E AMBIENTE ESCOLAR

6. Concluindo...
➢Situações de conflitos na escola devem ser entendidas
como momentos ricos para a construção de saberes que
capacitem a cada um e ao gripo encontrar caminhos para
a resolução;
➢A função-missão da escola: desafio de formar “cidadãos
saudáveis”, responsáveis e éticos, em meio a uma
“sociedade gradativamente doentia”.

MÓDULO II
ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE PORTARIA, ZELADOR E PESSOAL DE APOIO
ESCOLAR

A ESCOLA é uma instituição responsável
em EDUCAR

O AGENTE
DE
PORTARIA

O Agente de Portaria da
ESCOLA se torna o guardião
deste espaço educativo. É o
profissional que primeiro
acolhe os alunos, recepciona
professores, servidores e
todos que se dirigem ao
ambiente escolar.

• O ideal é que o PROFESSOR eduque em sala de aula, a
ZELADORA e os AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
eduquem nos corredores da escola, os AGENTES DE
BIBLIOTECA eduquem na Sala de Leitura, a
MERENDEIRA eduque ao servir a alimentação escolar, a
equipe da Secretaria, a Direção e a Coordenação
Pedagógica auxiliem todo o processo educativo e, por
sua vez, o AGENTE DE PORTARIA eduque na recepção
(portão) da escola e nas áreas de circulação. Portanto, o
papel do Agente de Portaria é muito mais profundo do
que se costuma imaginar, pois ele também influencia na
educação dos alunos.

O AGENTE DE PORTARIA É A “PRIMEIRA
IMAGEM” DA ESCOLA
Uma escola que tem um bom Porteiro é bem visto, pois este profissional recebe
cordialmente o aluno, os educadores, os pais, pessoas da comunidade e visitantes
em geral.
Faz muita diferença quando o aluno é recebido na porta da escola, com um
“bom dia!”, “tudo bem?”. Desde a entrada o aluno estará sendo como gente.
ESTA CASA É DE VOCÊS

SEJAM BEM-VINDOS

COM LICENÇA...

MUITO OBRIGADO!

CUIDE DA ESCOLA

NÃO JOGUE LIXO NO CHÃO

A AULA É SEMPRE INTERESSANTE

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE PORTARIA
• Prestar informações
necessárias;
ALÉM DE CONTROLAR O
ACESSO DE PESSOAS, O
AGENTE DE PORTARIA DA
ESCOLA DEVE:

•Ter em mãos os horários e aulas e
controle dos profissionais que estão a
cada momento na instituição;

•Incentivar os alunos sobre os projetos
pedagógicos desenvolvidos na escola;
•Interagir sobre tópicos do conteúdo do REGIMENTO
ESCOLAR e do PROJETO POLÌTICO PEDAGÒGICO;

•Discutir com os demais educadores sobre a disciplina
e a indisciplina escolar;

•Identificar alunos faltosos; entre outras

...

atribuições

SEGURANÇA ESCOLAR
• O Agente de Portaria é responsável pela segurança
escolar nos horários de funcionamento, devido ao
controle de acesso à escola, bem como está prestando
informações aos alunos sobre situações e locais
acidentais que eventualmente existam no ambiente.
• Por questão de segurança, prestação de atendimentos
diversos, gentileza e por demonstrar conhecimento
sobre o ambiente escolar, TODOS os AGENTES DE
PORTARIA devem:

Por questão de segurança, prestação de atendimentos diversos, gentileza e por
demonstrar conhecimento sobre o ambiente escolar...

Conhecer as
chaves de todas
as portas da
escola;

Conferir se todas
as portas e janelas
estão
devidamente
fechadas.

Nunca fechar a
escola deixando
luzes acesas e
aparelhos ligados.
Isso evita
desperdícios e
evita também a
ocorrência de
acidentes;

TODOS os
AGENTES
DE
PORTARIA
devem:

Saber ligar as
torneiras e as
transmissões de
água;

Saber onde liga e
desliga todas as
lâmpadas e
tomadas;

DEVEMOS EVITAR ...

As vezes o
Agente de
Portaria grita
ou fala alto
com os
alunos. Não
deve!

As vezes o Agente
de Portaria cria
relacionamentos
de amizade e se
confunde com
intimidade, com
alunos ou alunas.
Não deve!

As vezes o
Agente de
Portaria fica
muito tempo
fora do seu
posto de
trabalho. Não
deve!

As vezes o
Agente de
Portaria
trabalha com
uniforme
indevido. Não
deve!

As vezes o
Agente de
Portaria fecha
a escola e
esquece luzes
ligadas. Não
deve!

RECOMENDAÇÕES PARA
SEREM SEGUIDAS
Estabelecer a
segurança na
portaria,
mantendo um
contato prévio e
prestando as
devidas
informações aos
que chegam;

Oferecer
condições que
levem o aluno a
crescer em
competência,
tornando capaz
a sua ação na
prevenção de
ocorrências;

Promover a
mudança de
atitudes, com a
criação de
hábitos como
cumprimentar a
todos que
chegam;

Estar atento à
chegada dos
alunos, orientar
na entrada,
receber com
mais atenção os
alunos menores,
está atento
quanto ao
acesso à rua ou
à rodovia;

Elevar o
sentimento de
confiança no
controle da
portaria;

Manter boa e
agradável
comunicação na
Portaria da Escola
com todas as
pessoas. Através
da boa
comunicação
muitos problemas
são evitados e
muitas situações
são resolvidas;

RECOMENDAÇÕES PARA
SEREM SEGUIDAS

Circular as
áreas e o
espaço
escolar
recolhendo
cadeiras e
mesas que
alunos e
servidores
deixam fora
das salas de
aula;

Ter
pontualidad
e no
cumpriment
o dos
horários;

Não
confundir
amizade
com
intimidade;

Evitar
apelidos
com os
alunos e os
funcionários
;

Estar
sempre
limpo e com
o uniforme
devido. Não
usar shorts
e nem
bermudas.

Manter
sempre
um bom
respeito
para com
todos;

Ser
prestativo
e se
colocar á
disposição
para
colaborar;

BOM COMPORTAMENTO PROFISSIONAL
Ser cortês e atencioso;

Saber ouvir os outros;
Ser solícito para com todos (tratar bem as crianças,
moradores e empregados);
Apresentar-se sempre bem humorado, sem ser
inconveniente, limpo, barbeado e uniformizado;
Observar postura condizente com o cargo,
mantendo-se imposição decente;
Manter harmonia coletiva dentro da escola;
Evitar conversas desnecessárias ou comentários que
não digam respeito as suas tarefas;
Manter o máximo de discrição perante os seus
subordinados, tratando-os dignamente, mas sem
liberdade excessiva;
Ter iniciativa;
Capacidade de organização.

DA COMPETÊNCIA DO ZELADOR

Ao zelador compete executar os serviços de
limpeza, conservação e boa ordem de todas
as dependências da unidade escolar.

DAS ATRIBUIÇÕES:
São atribuições do zelador:
I - acatar as orientações dos superiores e tratar com
urbanidade e respeito os funcionários da unidade
escolar e os usuários dos serviços educacionais;
II - zelar pela conservação do mobiliário e dos
equipamentos;
III - usar adequadamente os materiais destinados à
limpeza;
IV - desempenhar a função com competência,
assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade,
zelo, discrição e honestidade;
V - levar ao conhecimento do diretor escolar as
irregularidades detectadas; conhecer e cumprir os
termos do regimento interno da escola.

MÓDULO III
3. Dimensão Legal do Trabalho da Equipe de Apoio Escolar

Dimensão Legal do Trabalho da Equipe de Apoio Escolar
❑ Quem é o profissional de Apoio Escolar?
São os diversos servidores que exercem as funções de apoio para que a aprendizagem
aconteça- eles dão o suporte necessário para acontecer o ensino-aprendizagem. São
funções não-docentes na escola, a exemplo do pessoal da limpeza, os vigilantes, os
auxiliares administrativos, etc.
❑ Integração ao Projeto Politico-Pedagógico da Escola

Os funcionários precisam se sentir parte da escola, para isso, todos devem estar
integrados ao PPP;
Pessoal de apoio são atores implícitos primordiais para assegurar o êxito na magia de
aprender.

Dimensão Legal do Trabalho da Equipe de Apoio Escolar
❑ Até que ponto funcionários e funcionárias de escola
são educadores?

São educadores porque são membros da sociedade
humana, que é essencialmente educadora. Reforçam esse
papel, em muitos casos, por serem pais e mães, a quem
compete educar os filhos, coordenar a missão educativa
da família.

Dimensão Legal do Trabalho da Equipe de Apoio Escolar

Legislação Federal
❑Parecer CNE-CEB nº 16, aprovado em 3 de agosto
de 2005: define a Proposta de Diretrizes
Curriculares Nacionais para a área profissional de
Serviços de Apoio Escolar – qualificação técnica
de nível médio.

Dimensão Legal do Trabalho da Equipe de Apoio Escolar

Legislação de âmbito estadual – Lei Complementar nº 71
de 26-07-2006
Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos carreira e
Vencimentos dos Trabalhadores em Educação Básica do
Estado do Piauí e dá outras providencias.
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Legislação de âmbito estadual – Lei Complementar nº 71 de 26-07-2006
Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos carreira e Vencimentos dos
Trabalhadores em Educação Básica do Estado do Piauí e dá outras
providencias.
Art. 7º Compõem o quadro dos trabalhadores em educação básica do
Estado do Piauí os seguintes cargos:
I - professor;
II - supervisor pedagógico;
III - orientador educacional;
IV - técnico em gestão educacional;
V - agente operacional de serviços;
VI - agente técnico de serviços;
VII - agente superior de serviços.
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Legislação de âmbito estadual – Lei Complementar nº 71 de 26-07-2006
DA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO PESSOAL DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Capítulo I
DOS CARGOS DO PESSOAL DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Art. 25 Compõem o quadro do pessoal de apoio técnico e administrativo da educação básica
do Estado os seguintes cargos com suas especialidades:
I - Agente Operacional de Serviços;
II - Agente Técnico de Serviços;
III - Agente Superior de Serviços
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Legislação de âmbito estadual – Lei Complementar nº 71 de 26-07-2006
Art. 26 Agentes Operacionais de Serviços, em suas diversas especialidades, são os investidos
regularmente em cargo para cujo provimento se exige habilitação em nível de ensino
fundamental para realizar atividades relacionadas à própria denominação da especialidade, tais
como o preparo, a conservação de alimentos, o manejo e a limpeza de cantinas; ou a segurança,
higiene, limpeza, conservação elétrica e hidráulica de imóveis, manutenção e conservação de
equipamentos e condução de veículos.
Art. 27 Agentes Técnicos de Serviços, em diversas especialidades, são os investidos
regularmente em cargo para cujo provimento se exige habilitação em nível de ensino médio
para realizar atividades de caráter técnico - administrativo, de nível intermediário, em
conformidade com habilidades específicas, concernentes ao exercício das competências
constitucionais e legais da Administração Pública e à execução de políticas públicas setoriais.
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Legislação de âmbito estadual – Lei Complementar nº
71 de 26-07-2006
Cargos com novas nomenclaturas da Equipe de Apoio Escolar conforme a LC 71

SITUAÇÃO NOVA ESPECIALIDADE

SITUAÇÃO ANTERIOR

Auxiliar de Serviços de Vigilância
Porteiro, Vigia, Vigilante,
ou Agente de Portaria
Auxiliar de Serviços Gerais

Técnico em Alimentação Escolar

Auxiliar de serviço de limpeza ou zelador

Copeira, Cozinheira, Merendeira, e Auxiliar de Cozinha

Legislação de âmbito estadual – Lei Complementar nº 71 de 26-07-2006

Técnico
de
Administrativo

Secretário, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar
Apoio
Administrativo

Dimensão Legal do Trabalho da Equipe de Apoio Escolar

Concluindo....

“A educação é um corpo gigante composto de pequenas partículas
indispensáveis para si”(Robison Sá)

