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FORMAÇÃO CONTINUADA

Desenvolvimento e
aprendizagem na rotina
escolar

APRESENTAÇÃO
Ao discutir o conceito de escola de qualidade, o educador José Carlos Libâneo pensou em um
espaço pelo qual se assegure “condições organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas
para o bom desempenho de professores e alunos em sala de aula, de modo a se obter
sucesso nas aprendizagens”, mas também “a formação da personalidade” desses atores. 1
Para o aprofundamento do processo reflexivo sobre esse tema, Libâneo propôs as seguintes
perguntas:
1. Como assegurar dispositivos de estruturação da gestão da escola (o planejamento, as
ações organizacionais, a gestão, a direção, a avaliação, a atribuição de
responsabilidades aos membros da equipe etc.) e, ao mesmo tempo, instituir práticas
colaborativas numa comunidade democrática de aprendizagem?
2. Que formas de organização e gestão transformam a escola no seu conjunto em espaço
de formação e de influência na aprendizagem de professores e alunos, para além de
uma visão meramente administrativa e burocrática?

Partindo dessa provocação, o texto desse FOCO 2 abre a reflexão sobre como a qualidade da
escola pode ser construída a partir de uma rotina escolar estruturada em elementos de gestão
mas que esteja também conectada com as necessidades do aluno do século 21, caracterizado
por mudanças tecnológicas extremamente rápidas e enorme volume de informações.
Trata-se de um novo olhar sobre a educação, um olhar preocupado com uma formação que
promova oportunidades de conhecimento e facilite o desenvolvimento de inúmeras habilidades
essenciais para a vida do século 21. Significa avançar para o campo das competências
socioemocionais, aquelas ligadas à capacidade de interação consigo mesmo e com o outro, de
gerenciar emoções e pensamentos, de estabelecer metas e projetos de vida, enfim, do exercício
da liberdade de ser, pensar, decidir e agir de modo saudável, responsável e ético.
Investir no desenvolvimento dessas dimensões traz benefícios que transcendem a vida escolar,
pois são elas as principais determinantes dos fatores de bem-estar na vida adulta, como mente
e corpo saudáveis, estabilidade familiar, empregabilidade, participação cidadã, entre outros.
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publicado na Presente! Revista de Educação, CEAP-Salvador (BA), 2009, jan/abr 2009.
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PLANEJANDO A ROTINA
Planejar envolve estabelecer um conjunto coordenado de ações para atingir um objetivo. Será
impossível construir um planejamento efetivo sem o conhecimento daquilo que precisa ser
trabalhado. A eficiência, neste caso, certamente será deficitária, já que o não saber para onde ir
impede o traçado das melhores rotas, e a chegada poderá ser a lugares não desejados e com
custos mais elevados. Planejamento, portanto, é a ação determinante do sucesso ou do fracasso
de uma gestão. É por meio dele que se estabelece a identificação das necessidades e dos
recursos disponíveis (físicos, humanos, materiais e financeiros). É nele também que se definem
as estratégias para a execução das ações, com destaque para registros e avaliações, e
momentos de análise e reflexão para os ajustes do projeto original, sempre que necessário.
Para os gestores escolares, conhecer o potencial dos recursos organizacionais é o primeiro
passo. Estabelecer planos e metas é o passo seguinte. Colocar em ação o planejado, vem
depois. Mas como fazer com que isso aconteça, levando-se em conta a grande e variada
demanda de eventos que acomete uma escola diariamente? Como administrar a diversidade de
personalidades, de formações humana e profissional, de
convicções e experiências que compõem a equipe escolar?
No dia a dia da escola, todos os atores são obrigados a
conviverem com:
•
•
•

demandas não esperadas;
falta de tempo para cumprir com suas atribuições;
dependência de outras pessoas sob suas lideranças
ou que sejam seus superiores.

Olha o trabalho com
as competências
socioemocionais
aqui!

E o sucesso acontecerá, desde que consigam estabelecer rotinas e otimizar o tempo, levando
em conta as características particulares da escola e do meio que a cerca. Ao planejar a rotina
escolar, tanto nos aspectos de gestão quanto pedagógicos, devem ser observadas agendas
próprias que se articulam no cotidiano da escola a partir de normativas governamentais, do Plano
Municipal/Estadual de Educação, do Projeto Político Pedagógico, do Regimento Escolar, sempre
tendo como referência o desenvolvimento do aluno em sua integralidade.
A rotina é fundamental para a organização das atividades escolares e serve como baliza para a manutenção
de um clima escolar tranquilizador. Alguns pontos a serem considerados nesse planejamento da rotina são:
Gestão do Ensino e Aprendizagem: currículo e gestão da aprendizagem e do ensino que deem sentido
às necessidades atuais dos alunos;
Atividades escolares: sintonizadas com competências e habilidades, atitudes e valores pessoais e
coletivos;
Tecnologias de comunicação e informação: disponíveis e a serviço da aprendizagem e do ensino, e
instrumentos de qualificação da prática pedagógica;
Colaboração intra e extraescolar: professores, alunos, pais e comunidade escolar corresponsáveis pela
qualidade da educação.
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AS TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO ESCOLAR
“Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda
não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. 2
A partir do planejamento da rotina, começa então o movimento de “como ir aonde precisa”,
envolvendo todos os atores da escola, em especial o diretor, que deve assumir um papel de
articulador de ações de cooperação recíproca, protagonismo, responsabilização solidária,
pertencimento e identificação, valores que devem fazer parte da cultura escolar. Essa postura
de compromisso ético faz com que os profissionais se tornem, cada vez mais, capacitados e
aptos a exercer a autonomia a que têm direito. Entretanto, nenhum deles deixa de pertencer a
uma rede de ensino e, portanto, devem assumir a política pública educacional como uma
opção própria. Tal projeto lhes confere o papel de serem agentes de transformação social.
O diretor, com apoio da equipe de gestores, inclusive da Secretaria de Educação, precisa
mobilizar, prover e articular condições técnicas, físicas, materiais e práticas na escola para
apoiar as atividades do ensino e da aprendizagem: equipamentos; biblioteca organizada;
instalações físicas adequadas, organizadas e limpas; ambiência pedagógica estimuladora e
agradável; apresentação de resultados dos indicadores educacionais; organização de estudos
e seminários, a partir da análise dos resultados de avaliações processuais e formativas.
Observar, avaliar, monitorar, intervir, aprimorar e rever a prática de ensino e a dinâmica
desenvolvida nas salas de aula e nos outros espaços escolares, os métodos e as tecnologias
utilizados no ensino, entre outros aspectos, integram a rotina da gestão do ensino e da
aprendizagem.
Quanto maior o conhecimento e a reflexão dos atores escolares sobre a real situação da
unidade em relação às políticas educacionais, maiores serão suas chances de modificar seu
comportamento e suas atitudes.
Algumas indagações podem ajudar no processo de mediação para a construção da rotina:
⇒
⇒
⇒

Que sujeitos nossa escola pretende formar?
Quais são as expectativas que os alunos trazem em relação à escola?
Quais demandas sociais espera-se que venham a ser atendidas no futuro pela
população em formação escolar no presente?

Se os professores não entenderem os processos e não participarem das decisões, eles podem
diminuir seu interesse pessoal para se mobilizarem. Na elaboração da rotina, o docente deve
levar em conta as decisões tomadas com o coletivo da escola e as contempladas no
planejamento das aulas a partir do currículo; a organização do material de apoio inovador e
atrativo para os alunos; a preparação das atividades de suporte pedagógico e a disposição
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adequada do tempo escolar, incluindo o uso de novas tecnologias que ampliam o conceito de
espaço e tempo na sala de aula, ao construir “pontes novas entre o presencial e o virtual”. 3
Em relação ao coordenador pedagógico, que tem competências específicas, inerentes à sua
função de apoiar, orientar, acompanhar, monitorar e avaliar o processo pedagógico da escola
junto ao professor, oferecendo-lhe oportunidades de reflexão sobre a própria prática
pedagógica, é preciso que ele saiba lidar com as necessidades e prioridades da gestão das
rotinas do ensino e da aprendizagem, pois muitas vezes assumem responsabilidades por
tarefas administrativas ou burocráticas.
A equipe precisa estar sintonizada para, em colaboração, elaborar todo esse processo. Uma
linha orientadora para garantir unidade e alinhamento é a proposta pedagógica.

PROPOSTA PEDAGÓGICA
A primeira incumbência da escola, definida na LDB, é precisamente a elaboração e a execução
da sua proposta pedagógica, com a participação de todos os profissionais da educação. É com
ela que se garante a própria autonomia no universo da rede.
Com a proposta pedagógica, a escola define a sua política de gestão do processo de ensino e
aprendizagem, trabalha o currículo, a avaliação, a relação com a família e com a comunidade,
apresenta seus objetivos e metas. Não se trata, pois, de um documento meramente formal, uma
vez que sua origem está nos momentos privilegiados de reflexão da equipe sobre suas práticas
e resultados, muitas vezes resultando em redefinições e reposicionamentos.
É na proposta pedagógica que a escola cumpre a sua função social mais importante, ou seja, a
de garantir a todos o direito à educação. Dado que esse direito só será completo se o aluno
ingressar, permanecer na escola, aprender e desenvolver as competências básicas para o
exercício da cidadania, a proposta pedagógica precisa garantir qualidade e quantidade.
Para tanto, é importante que:
1. A escola se conheça e se dê a conhecer
Olha o trabalho com
(autoconhecimento e transparência). Alunos e
as competências
educadores são sujeitos reais que têm nomes,
socioemocionais
história, conhecimentos, aspirações e sonhos que
aqui!
precisam ser levados em conta na elaboração da
proposta pedagógica.
2. A proposta pedagógica leve em conta o que está
previsto na LDB: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela.” A base nacional comum 4 garante o
acesso aos conhecimentos básicos necessários a todos os cidadãos; a parte
diversificada corresponde a conteúdos da realidade regional e local, de forma a tornar o
processo de aprendizagem mais adequado aos interesses dos alunos. A proposta
pedagógica oferece, então, oportunidade para a integração nacional/local.
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Moran, J. .M., Masetto, M. T. & Behrens, M. A., As novas tecnologias e a aprendizagem, Campinas, Ed. Papirus,
2000.
4
A Base Nacional Comum definirá o que todos os alunos têm o direito de aprender na escola. A partir do dia 23 de
junho de 2016, começam os seminários estaduais para discussão da segunda versão da Base Nacional com
professores, secretários e dirigentes municipais. A ideia é que em agosto retorne ao MEC. Saiba mais
http://movimentopelabase.org.br/ .
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3. A avaliação seja uma prática constante na rotina escolar, para além da aprendizagem
dos alunos e da ação docente. É preciso avaliar o efeito que as ações definidas terão
sobre o sucesso do aluno, já que este deve ser o objetivo central de todo o trabalho
desenvolvido na escola.
4. A relação com as famílias dos alunos e com a comunidade em que a escola está inserida
seja reconhecida como um dos elementos determinantes no processo de aprendizagem
dos alunos. Elas devem ser motivadas a conhecer a escola, participar de momentos de
integração, conhecer pessoalmente os professores, frequentar reuniões de pais e
mestres, participar do Conselho Escolar, acompanhar a execução do Projeto Político
Pedagógico da escola etc.
5. O ambiente escolar transpire educação e valores tais como respeito às diferenças,
tolerância, colaboração, solidariedade, cuidado com as diversas formas de vida etc.
Esses elementos fundamentam o clima propicio à aprendizagem prazerosa e convidam
a todos para adentrarem à escola e participarem da vida que nela acontece.
A escola, como toda instituição social, possui regras de convivência contidas no seu regimento
escolar, elaborado a partir da proposta pedagógica. Quanto maior for a participação coletiva em
sua elaboração, com a presença das famílias, da equipe escolar e dos alunos, tanto maior o
acolhimento às suas ideias e a adesão e o respeito às normas internas da escola.
O regimento escolar permite, então, que todos os envolvidos no processo educacional, direta ou
indiretamente, conheçam seus direitos e deveres, o que os corresponsabilizam pelo poder
transformador da educação na unidade escolar. Além do regimento conter regras internas da
unidade escolar, ele deve dar corpo à política da Secretaria de Educação; isto é, à política
educacional, estrategicamente definida pelo governo local.

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E TEMPOS ESCOLARES
Apesar de ser lugar comum pensar a escola como um espaço organizado, projetado para
determinados períodos de tempo, tomando o termo rotina como algo burocratizado, estanque,
repetitivo e enfadonho, é possível entende-la como um movimento integrador de processos
abertos à inovação, à novos arranjos de tempos e espaços escolares.
Isso significa que os ambientes de aprendizagem devem favorecer efetivamente o
desenvolvimento integral do aluno e a superação de todos os tipos de barreira, principalmente
as de ordem social.
A concepção de educação integral do Instituto Ayrton Senna considera os contextos
contemporâneos e tem como meta favorecer o desenvolvimento da autonomia dos alunos,
entendida em seus âmbitos pessoal, intelectual, social e político, a partir do desenvolvimento
intencional de competências cognitivas e socioemocionais fundamentais para viver no século 21.
A rotina escolar deve estar articulada à organização eficaz do espaço e do tempo pedagógico e,
ao mesmo tempo, prever um clima de respeito e harmonia no ambiente escolar. Ao matricular as
crianças na escola, as famílias esperam que ela transmita a seus filhos os conhecimentos
necessários a uma convivência social harmoniosa, e que se incorporem a eles, não apenas o
saber acumulado pelo corpus social, como também novos saberes, valores e preceitos sociais.
O processo educacional é, portanto, o responsável pela sistematização, apropriação,
modificação, transmissão e perpetuação de tais valores, saberes e preceitos.
Cada vez mais as escolas procuram construir estruturas coletivas que propiciem a diminuição de
diferenças de desempenho entre diferentes grupos de alunos (evidencia-se aí maior equidade).
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A questão da indisciplina escolar, um enorme problema para
muitas escolas, será minimizada se os alunos forem
Olha o trabalho com
convidados a participar na definição e elaboração de
as competências
“combinados”, ou de expressar seus pontos de vista, em
socioemocionais
assembleias escolares 5. Isso se torna fácil quando a direção
aqui!
e os docentes encaram os alunos como sujeitos em
processo de formação para a cidadania. Assim, a escola
torna-se um local onde crianças e jovens tomam contato
com os bens e o imaginário coletivo, preocupando-se com a
qualidade do espaço a eles oferecido. Essa experiência marcará a elaboração dos conceitos
público e privado na consciência infanto-juvenil.
Sob essa ótica, a distribuição das dependências do prédio, e o cuidado que elas merecem, além
da formação das turmas, adquirem importância pedagógica, pois fazem parte da formação e
desenvolvimento da cidadania, pois estão além de meras questões administrativas ou de
engenharia.

Lidar com imprevistos
O planejamento das rotinas deve prevenir problemas, dar respostas para as dúvidas que
surgirem, disponibilizar informações e infraestrutura necessária para o desenvolvimento,
conhecimento, segurança e confiança entre o público envolvido.
No entanto, crises inesperadas podem acontecer e exigem ações imediatas e específicas.
Compete à equipe escolar estabelecer padrões para administrar essas situações, através de:
a. Diagnóstico da crise: acreditar que o problema é consequência e não causa. Isso lhe
permite aprofundar a investigação e aproximar-se de sua origem, além de escutar e
analisar, de forma neutra, as explicações dos profissionais envolvidos e/ou afetados
pelo problema.
b. Escolha de caminhos: os profissionais participantes da crise devem ser convidados
a fazer parte da busca da solução, pois envolvimento implica em comprometimento.
Não desprezar nenhuma alternativa de antemão, olhar primeiro para as mais simples
e antever sua operacionalização, antes de se decidir, já que o custo da execução
pode pôr abaixo boas ideias.
c. Tomada de decisão: os processos de identificação e de busca de solução são
coletivos, compartilhados com os membros do Conselho Escolar.
d. Sistematização da solução: não existe receita para se organizar boas práticas. O
importante é que elas respondam às necessidades da escola, de alunos, famílias e
profissionais, e evitem desgastes e perda de tempo. A sistematização envolve
pessoas (quem faz), normas (quando fazer), formulários (como fazer) e
acompanhamento (verificação e ajustes).
e. Comunicação: uma vez definidas as estratégias, cumpre informar a todos os que,
direta ou indiretamente, delas deverão participar. Ninguém pode ser esquecido ou,
o que é pior, ser mal informado. A clareza e objetividade das informações
contribuirão para a qualidade do resultado. A seleção sobre o quê, para quem,
quando e como uma informação deve ser dada, requer do diretor sensibilidade e,
acima de tudo, profissionalismo. De nada valerá o processo anterior se o fluxo das
informações relativas à intervenção não acontecer a contento.
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Veja exemplos em: Projeto institucional: assembleias escolares. Passo a passo de um projeto para promover a
participação dos alunos nas decisões da escola. Acesse http://gestaoescolar.org.br/comunidade/projeto-institucionalassembleias-escolares-726076.shtml e http://www.dominiopublico.gov.br/download/video/me003832.mp4 (vídeo)
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No entanto, emergência que se repete de forma cíclica deixa de ser uma emergência e passa a
ser uma espécie de “tragédia anunciada” que deveria ter sido prevista e, portanto, evitada.

Uso de tempos
É importante que todos os atores da escola saibam como o seu tempo é gasto e como poderia
ser melhor empregado, para garantir os resultados estipulados na proposta pedagógica e se
adequar às atividades definidas na rotina. Para isso, algumas medidas podem ser adotadas:
Descobrir em quais atividades seu tempo é empregado
Fazer uma relação das atividades realizadas e do tempo que cada uma demandou, e avalie
se foram essenciais para atingir sua meta e o que aconteceria se não tivessem sido realizadas,
ou se o fossem em outro momento. O registro permite atribuir valores aos compromissos e
identificar o que é prioridade de fato.
Organizar a agenda
Identificado o quanto de tempo cada atividade exige, é hora de organizar a agenda, de maneira
a garantir o período necessário para cada atividade, em respeito às suas prioridades e
significâncias. Por exemplo, se forem necessárias duas horas para determinada atividade, é
importante dedicar-lhe isso de uma só vez, pois o tempo fracionado implica em tempo além
do necessário.
Respeitar os prazos
Prestações de conta não feitas ou fora de prazo comprometem novo recebimento financeiro,
envio da frequência de professores e funcionários fora de prazo comprometem os salários,
avaliações do processo de aprendizagem não aplicadas comprometem as possíveis
intervenções de superação, reuniões de planejamento não realizadas comprometem o apoio
ao professor e, consequentemente, o sucesso do aluno, e assim por diante.
Descobrir se suas atividades promovem o bom rendimento da equipe
Muitas atividades podem se revelar importantes para você, mas podem não ser significativas
para o rendimento da equipe como um todo. É importante saber o que seus pares esperam e
ter um feedback sobre isso.
Adaptação de contextos
É preciso que a agenda seja periodicamente avaliada e adequada, pois pode haver problemas
de diversas ordens para serem superados, tais como: volume de trabalho incompatível com o
tamanho da equipe; reuniões sem direcionamento e objetividade; dispersão das
responsabilidades e falhas no fluxo das informações.

A questão do tempo, e sua otimização, são altamente relevantes para a qualidade da escola,
principalmente porque ele é limitado, não pode ser estocado e nem transferido a ninguém, como
também não está à venda. O Plano Nacional da Educação, ao adotar o Ideb como termômetro
da qualidade educacional, desafiou cada unidade escolar a vencer, no menor tempo possível,
com prazo máximo até 2024, a “distância” entre seus atuais resultados e o valor mínimo ideal,
que é a nota 6. Por isso, é importante todos os atores envolvidos no processo educacional
saberem como o seu tempo é gasto e como poderia ser melhor empregado, para garantir os
resultados de qualidade que todo aluno tem direito.
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LIDAR COM A DIVERSIDADE
A diversidade de conhecimentos e de personalidades
caracteriza uma boa equipe e pode enriquecer o trabalho de
todos, permitindo chegar a resultados positivos. Daí a
importância de unir as pessoas e possibilitar que trabalhem
de forma complementar e solidária, em uma interação pela
qual emoções e sentimentos estarão presentes em todos os
momentos, e poderão impactar, positiva ou negativamente,
o desenvolvimento dos trabalhos.

Olha o trabalho com
as competências
socioemocionais
aqui!

É importante que toda pessoa tenha espaço para se expressar, pois cada uma quer participar
das ações de planejamento e execução, e precisa ter a oportunidade de ser parte da solução.
No início do processo, a adesão poderá ser pequena, mas, à medida que se percebam o “clima”
de respeito e camaradagem, e seus resultados positivos, os demais profissionais se
transformarão em membros da equipe.
O sucesso é estratégico para elevar a autoestima de todos, desde a sala de aula até a sala do
diretor. Portanto, é importante começar com as dificuldades significativas e que permitam vitórias,
para, gradativamente, serem enfrentadas as mais difíceis. Equipes bem lideradas sabem como
decidir se determinada questão, por exemplo, deve ser resolvida pelo consenso, pelo voto da
maioria ou por uma minoria apaixonada pela coisa. E aprenderão a trabalhar em conjunto.

PARTICIPAÇÃO DO ALUNO
Uma das orientações propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais é a importância da
participação ativa do aluno na escola, com a intervenção atenta do professor, para que a
aprendizagem favoreça o desenvolvimento de competências.
A capacidade de gerir a si próprio deve ser estimulada desde o primeiro momento em que o
aluno ingressa na escola. É importante que crianças e jovens saibam o que irá acontecer em
cada dia letivo, para que possam comprometer-se com seu desenvolvimento e aprendizagem
e, assim, preparar-se devidamente para sua jornada. Para tanto, é preciso repensar o modelo
de organização rígida e introduzir novas formas de responsabilidade e participação de toda
escola.
O aluno faz a gestão da sua aprendizagem na medida em que:
•
•
•
•
•

conhece suas forças e suas fraquezas, facilidades e dificuldades;
busca e utiliza as informações de que necessita;
trabalha tanto de forma individual quanto coletiva;
avalia-se constantemente;
(re)posiciona-se positivamente frente aos desafios;
• organiza adequadamente seu tempo para dar conta das atividades e compromissos,
dentro e fora da escola.

No cotidiano escolar, todos os envolvidos são considerados agentes transformadores e sujeitos
ativos no processo de administração e organização, dividindo-se responsabilidades,
conjugando-se esforços, otimizando-se procedimentos. O aluno não pode ficar fora disso.

PARA FINALIZAR
Lançamos a proposta de vincular a qualidade da escola a uma rotina construída a partir de
critérios alinhados com a contemporaneidade do mundo, que disponibiliza informações em
tempo real, mudando rumos, processos, pesquisas, enfim... um vasto mundo a ser conhecido e
descoberto a cada dia por professores e alunos, dentro ou fora da escola.
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Em entrevista realizada para a TV Escola, em 2001, o educador português Antonio Nóvoa falou
sobre o professor pesquisador e reflexivo. A uma pergunta sobre quais competências são
necessárias para a prática escolar, ele respondeu:
“Eu tenderia a valorizar duas competências: a primeira é uma competência de organização. Isto
é, o professor não é, hoje em dia, um mero transmissor de conhecimento, mas também não é
apenas uma pessoa que trabalha no interior de uma sala de aula. O professor é um organizador
de aprendizagens, de aprendizagens via os novos meios informáticos, por via dessas novas
realidades virtuais. Organizador do ponto de vista da organização da escola, do ponto de vista
de uma organização mais ampla, que é a organização da turma ou da sala de aula. Há aqui,
portanto, uma dimensão da organização das aprendizagens, do que eu designo, a organização
do trabalho escolar e esta organização do trabalho escolar é mais do que o simples trabalho
pedagógico, é mais do que o simples trabalho do ensino, é qualquer coisa que vai além destas
dimensões, e estas competências de organização são absolutamente essenciais para um
professor.
Há um segundo nível de competências que, a meu ver, são muito importantes também, que são
as competências relacionadas com a compreensão do conhecimento. Há uma velha brincadeira,
que é uma brincadeira que já tem quase um século, que parece que terá sido dita, inicialmente,
por Bernard Shaw, mas há controvérsias sobre isso, que dizia que: "quem sabe faz, quem não
sabe ensina". Hoje em dia essa brincadeira podia ser substituída por uma outra: "quem
compreende o conhecimento". Não basta deter o conhecimento para o saber transmitir a alguém,
é preciso compreender o conhecimento, ser capaz de o reorganizar, ser capaz de o reelaborar e
de transpô-lo em situação didática em sala de aula. Esta compreensão do conhecimento é,
absolutamente, essencial nas competências práticas dos professores. Eu tenderia, portanto, a
acentuar esses dois planos: o plano do professor como um organizador do trabalho escolar, nas
suas diversas dimensões e o professor como alguém que compreende, que detém e
compreende um determinado conhecimento e é capaz de o reelaborar no sentido da sua
transposição didática, como agora se diz, no sentido da sua capacidade de ensinar a um grupo
de alunos.”

Nesse contexto, as rotinas escolares precisam estar comprometidas com as transformações
pessoais, sociais e tecnológicas, para motivar alunos, professores e gestores a compreenderem
o conhecimento, se reinventando a cada dia. É preciso projetar a vida desejada para daqui a 10
ou 15 anos e planejar o caminho, mas com pausas regulares para avaliações, tomando “fôlego”
para continuar a jornada. E, por último, não esquecer que é sabedoria admitir que sempre haverá
algo para se aprender.
Equipe da Área de Gestão de Políticas de Aprendizagem
Instituto Ayrton Senna
Junho de 2016
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PARA REFLETIR

1. Em que sentido estabelecer rotinas escolares favorece o desenvolvimento de
competências socioemocionais em todos os atores da escola? Aponte alguns
comportamentos para que o processo das rotinas seja inclusivo e eficiente, favorecendo
o diálogo e a busca compartilhada de resultados (p.e.: demonstrar empatia e capacidade
de mudanças, ser assertivo etc.).
2. Na elaboração da rotina escolar, como você conciliaria o desafio de implementar
inovações e lidar com a complexidade da realidade das escolas brasileiras?
3. De que forma a escola comunica a alunos, professores, gestores e outros profissionais
que fazem parte do contexto escolar, o que se espera deles no processo de ensino e de
aprendizagem? E com a comunidade extraescolar — familiares, lideranças comunitárias,
organismos de proteção infanto-juvenil?
4. Como os gestores asseguram o comprometimento de todos os atores escolares com o
processo de rotinas, ao longo do ano letivo?
5. Como são usados os espaços e equipamentos escolares e que significado é atribuído
para esse uso?
6. De que forma se manifestam as limitações do cotidiano escolar? Quais medidas são
adotadas em sua equipe para superá-las?
7. “Diante das crises, é preciso alterar as relações estabelecidas de poder”. Comente essa
frase, diante da sua experiência dentro das escolas e em relação às Secretarias de
Educação.
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