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Um novo Modelo de Gestão, para um novo Modelo de Escola 
 

Para gerenciar os Centros de Ensino Experimentais, o ICE 
concebeu um Modelo de Gestão a partir da experiência da Tecnologia 
Empresarial Odebrecht (TEO) tendo seu processo de concepção, 
maturação e consolidação durante os dois primeiros anos de 
funcionamento dos pioneiros Centros, o CEEGP e CEEETA. 

Denominada, Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE): 
 

A TESE, como seu nome indica, é a adoção de um conjunto de 
técnicas e instrumentos (planos, compromissos, metas, 
resultados, avaliações, incentivos e responsabilização) 
trazidos do mundo empresarial, sistematizados e 
transformados em conhecimentos passíveis de serem 
aplicados à educação e replicáveis em diferentes contextos, 
para tornar mais eficientes a organização e a gestão do 
sistema educacional e de suas instituições e garantir um 
regime de carreira de magistério ‘mais atrativo’ (KRAWCZYK, 
2014). 

 
A TESE1 é definida como “a arte de coordenar e integrar 

tecnologias específicas e educar pessoas por meio de procedimentos 
simples, que facilmente podem ser implantados na rotina escolar” 
(INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004). 
Trata-se de uma filosofia centrada no trabalho e na educação, 
estruturando-se em torno do serviço visando possibilitar a produção 
de bens materiais e imateriais à sociedade. 

                                                 
1 Atualmente a TESE foi redenominada para TGE – Tecnologia de Gestão Educacional 
respeitando os moldes originais e servindo de modelo de gestão educacional para as novas 
Escolas Integrais implantadas pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação em parceria 
com os Governos Estaduais e Municipais. 
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A admissão deste modelo no ambiente escolar se dá de três 
maneiras. O primeiro momento é a partir da absorção de Princípios e 
Conceitos aplicados à Escola Integral, em seguida acontece o 
processo de Macroplanejamento, caracterizado pela construção de 
um Plano de Ação para a instituição e, operacionalmente, o terceiro 
momento é a construção, execução e monitoramento de Programas 
de Ação entre todos os educadores obedecendo as recomendações 
do Ciclo PDCA2. 

Estes procedimentos possibilitam construir o que o ICE 
denomina como “Ciclo de Vida da Escola” que nada mais é, do que as 
etapas que a instituição cumpre no decorrer dos anos para consolidar-
se como uma instituição referência em educação pública. 
 

O Macroplanejamento: O Plano de Ação do CEEETA/EREM de 
Bezerros de 2010: 5 anos de existência3 
 

Para compreender melhor o que o ICE considera como 
Macroplanejamento, foi consultado o Manual Operacional Modelo de 
Gestão – Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE) o qual 
considera o momento de macroplanejamento como um: 

 
(...) momento de reflexão, de discutir com a equipe a política 
e as diretrizes do Programa dos Centros de Ensino em Tempo 
Integral, suas expectativas em relação à própria Escola, 
prazos e responsáveis pelo levantamento de informações e 
dados que servirão de subsídios à elaboração dos 
instrumentos acima mencionados (INSTITUTO DE 
CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004). 

                                                 
2 O Ciclo PDCA foi desenvolvido na década de 1930 pelo físico e engenheiro Walter A. Shewhart, nos Estados 
Unidos, e posteriormente propagado por William Edwards Deming, estatístico norte-americano, ambos 
conhecidos pela dedicação ao desenvolvimento de processos de controle estatístico da qualidade. 
Posteriormente, passou a ser adotado como ferramenta de gestão de negócios. 
3 A continuação se apresentará uma análise do Plano de Ação do CEEETA/EREM de Bezerros referente ao ano 
de 2010, ano em que a instituição completou 5 anos de funcionamento. 
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Parte da apresentação do Modelo de Gestão do CEEETA/EREM de Bezerros para a Secretaria de Educação de Sergipe (2009). 
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A partir do ano de 2008, com a implementação da Lei 
Complementar 125/2008, os Planos de Ação do CEEETA e da EREM de 
Bezerros passaram a ser construídos em conjunto e integrados num 
sistema de cogestão e corresponsabilidade de ambas as instituições 
objetivando, sobretudo, proporcionar à sociedade bezerrense e da 
região uma educação de qualidade. 

Um Plano de Ação sob a ótica das Escolas Integrais é um 
instrumento estratégico que norteia a equipe escolar sob a 
coordenação do Gestor na busca de resultados comuns. Este 
apresenta como componentes: Introdução (diagnóstico local, 
valores, visão de futuro e missão); Premissas; Objetivos; Prioridades; 
Resultados Esperados; Indicadores; estratégias; Macroestrutura e 
Papeis e Responsabilidades. 

Iniciando o processo descritivo e informativo, a Introdução do 
referido Plano apresenta o cenário atual destacando um breve 
diagnóstico e evidenciando a trajetória já trilhada pelo CEEETA/EREM 
de Bezerros. 

 

DIAGNÓSTICO DO CEEETA/EREM DE BEZERROS 
 

O município de Bezerros fica localizado a 98km de Recife e possui aproximadamente 58.000 habitantes. 
É conhecida nacional e internacionalmente como a Terra do Papangu, destacando-se como cidade de grandes 
artistas plásticos e pela riqueza do seu artesanato. Suas principais atividades econômicas ainda são o 
comercio e a agropecuária. 

Culturalmente rica, porém deficitária no ensino público, não se diferencia da realidade das demais 
cidades do país onde, falta qualificação em Nível Médio adequada para que os jovens possam se 
profissionalizar e ingressar no mercado de trabalho. 

É diante deste cenário que o CEEETA/EREM de Bezerros, situada às margens da BR 232, vinculada ao 
Programa de Educação Integral e ao Instituto Alcides D’Andrade Lima (IAAL), vem definindo o seu Plano de 
Ação - um trabalho desafiador que visa suprir a deficiência do ensino público, oferecendo aos estudantes da 
região diferentes perspectivas de vida, há muito almejadas pelas famílias dentre elas: a formação de cidadãos 
íntegros, éticos, competentes, com um futuro promissor. 

O CEEETA/EREM de Bezerros completa cinco anos de funcionamento. Atualmente atende 855 estudantes 
ingressos no Ensino Médio em Tempo Integral, 262 estudantes do curso técnico de turismo e, brevemente, 
oferecerá cursos de qualificação profissional em diversas áreas. 

Dessa forma busca-se garantir, por meio de uma proposta inovadora em conteúdos, métodos e gestão, 
um ensino médio diferenciado, onde a Escola se destaque como modelo de qualidade sobretudo, pelo quadro 
de educadores que contribuem significativamente com resultados exitosos, demonstrando compromisso, 
responsabilidade, espírito de equipe, ética, humildade, abertura para mudanças, para avaliar e serem 
avaliados, competência no domínio dos conteúdos e das novas tecnologias sendo exemplos para todos os 
estudantes. 
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Essa introdução, resultado de uma análise do contexto e 
produzida colaborativamente entre os educadores de ambas as 
Instituições, possibilita a construção dos outros componentes do 
Plano que se organiza como respostas às demandas antes verificadas. 

 

Para o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (2004): 
 

Além do perfil acima referido, a Introdução deve enfatizar os 
valores que servirão de lastro para a formação do jovem 
ético, autônomo, solidário e produtivo, destacando ainda, 
dois elementos de maior importância: visão de futuro e a 
missão do Centro (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE 
PELA EDUCAÇÃO, 2004). 
 

VISÃO 
Ser uma Instituição de excelência e referência para o Ensino Médio público integrado a Educação Profissional, 
atuando como Unidade Educacional inovadora na formação humana, acadêmica e profissional do jovem. 
 

MISSÃO 
Formar jovens qualificados e habilitados para atuar no mercado de trabalho e possibilitar sua inserção no 
mundo acadêmico. 
 

VALORES 
1. A valorização da educação e do conhecimento, historicamente produzidos pela humanidade, afim de 
garantir a construção da aprendizagem e do cidadão preparado para o futuro; 
2. A autonomia como condição para a construção e realização do Projeto de Vida de cada um; 
3. A responsabilidade como forma de garantir o respeito por si mesmo e pelo outro; 
4. A ética, a integridade e a honestidade como valores universais imprescindíveis à formação do ser humano; 
5. O espírito público que efetiva a condição de cidadão. 

 

Apesar dos Valores e da Missão serem elementos estruturantes 
e de relevância - os quais são essencialmente importantes para um 
trabalho sério e verdadeiramente direcionado ao desenvolvimento 
dos estudantes - é a visão de futuro que determina os outros 
elementos do Plano uma vez que, Visão de Futuro é um enunciado e 
“é uma composição de como se deseja que a empresa atue no futuro 
próximo (...)” (UNTERNEHMENSBERATUNG MÜNCHEN GMBH, 
2007). 
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Outro termo presente no macroplanejamento é Premissas que, 
“são princípios ou teorias que servem de base a um raciocínio” 
(FERREIRA, 2008). É nesse caminho que o ICE conceitua exemplifica 
o termo evidenciando que: 

 

As premissas são pontos de partida para se chegar a uma 
conclusão. Se as premissas são falsas, mesmo que o raciocínio 
seja correto, a conclusão ou resultado tende a ser falso, 
incorreto, inesperado (INSTITUTO DE 
CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004). 
 

PREMISSAS 
1. Protagonismo Juvenil: o jovem como ator principal em todas as ações da Escola; 
2. Formação Continuada: formação numa visão integradora, contemplando o ser, o conviver, o conhecer e o fazer; 
3. Atitude Empresarial Socioeducacional: espírito de servir voltado para produzir resultados, humildade necessária 
para trabalhar em equipe, consciência da importância da comunicação e da confiança; 
4. Corresponsabilidade: agentes internos e externos conjugando esforços para a efetivação do projeto escolar; 
5. Integração do Ensino Médio a Educação Profissional: planejamento e execução das atividades de forma 
integrada. 
6. Replicabilidade: Replicabilidade das experiências exitosas, considerando as especificidades de cada local. 

 

Como percebe-se, as premissas são apresentadas como vias 
condutoras para atingir a visão de futuro estimada. A primeira 
premissa descrita é o Protagonismo Juvenil, na perspectiva de que o 
jovem deve ser o agente principal dos projetos, eventos e 
movimentos escolares e sociais, atuando de sua comunidade escolar 
e/ou na sociedade em geral, utilizando-se dos conhecimentos 
adquiridos no âmbito escolar. 

Conseguinte, para que esse protagonismo seja desenvolvido, é 
agregada ao Plano de Ação a premissa Formação Continuada, que 
representa a formação dos educadores, para que estes estejam 
sempre atualizados em virtude da constante modernização das 
tecnologias, das exigências do mundo globalizado e da era do 
conhecimento. Uma vez preparados, os educadores formam e 
incentivam os discentes a se dedicarem a construção de seus projetos 
de vida atuando efetiva e afetivamente no processo de 
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desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para 
sobrevivência em sociedade. 

Ainda, é parte do Plano de Ação a Atitude Empresarial 
Socioeducacional, a qual consiste na incorporação da ideologia 
empresarial na instituição. Seguindo os pressupostos abaixo, a escola 
deve ser: 

 

a) Produtora de riquezas morais e, indiretamente, riquezas 
materiais; 
b) Formadora de cidadãos éticos, aptos a empresariar suas 
competências e habilidades; 
c) Eficiente nos processos, métodos, técnicas; 
d) Eficaz nos resultados, superando a expectativa da 
comunidade e do investidor social, tendo o estudante como 
parceiro na construção de seu projeto de vida e os pais 
como educadores familiares e, também, parceiros deste 
empreendimento; 
e) Efetiva na qualidade de ensino, consciente de sua 
autoridade moral como escola de referência do Ensino 
Médio público no Estado e no país (INSTITUTO DE 
CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004). 

 

Considerando que fazer parte do CEEETA/EREM de Bezerros, 
de forma direta e indiretamente, visa uma atuação protagonista por 
parte de seus atores, estima-se que os mesmos atuem como agentes 
de transformação social. Nessa perspectiva, as premissas seguintes 
fortalecem o compromisso de ambas as Instituições com o 
desenvolvimento social e econômico e Bezerros, bem como da região 
agreste de Pernambuco. 

No que confere à Corresponsabilidade, premissa seguinte, esta 
“representa a importância da parceria entre os poderes público e 
privado, os colaboradores, pais e toda a comunidade local, no intento 
de fortalecer e propiciar aos estudantes a melhor formação possível” 
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(INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004) na 
medida que existe um compromisso mútuo e uma responsabilização 
de todos com a causa da formação de uma geração de jovens 
protagonistas. 

Considerando a cogestão antes descrita, integrar o ensino 
médio oferecido pela EREM de Bezerros e o ensino técnico 
profissional, ofertado pelo CEEETA para os jovens integrantes da 
Escola Integral, está presente na premissa Integração do Ensino 
Médio a Educação Profissional, que visa fortalecer a capacidade de 
formação dos jovens para sua inserção, permanência e ascendência 
na vida acadêmica universitária e paralelamente no mercado 
profissional. 

Por fim, é empregada também a premissa da Replicabilidade 
que, segundo o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação 
(2004) trata-se do momento de reprodução e multiplicação da 
experiência, resultados e aprendizados considerando as 
características inerentes de cada local. 

A partir da concepção de premissas são estabelecidos 
Objetivos a serem alcançados. Em se tratando de um cenário 
desejado, a forma deve retratar o destino, e não o processo, portanto, 
“os objetivos devem expressar o cenário ideal” (INSTITUTO DE 
CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004). 

 
 

OBJETIVOS 
1. Protagonismo Juvenil: jovens autónomos, solidários e competentes, comprometidos com seus projetos de vida e 
sujeitos transformadores da sua realidade; 
2. Formação Continuada: educadores permanentemente comprometidos com sua formação continuada e com 
relacionamentos de qualidade na comunidade escolar e em seu entorno; 
3. Atitude Empresarial Socioeducacional: educadores comprometidos com o êxito de todos os processos da escola 
fazendo uso constante da TESE em suas práticas profissionais; 
4. Corresponsabilidade: Comunidade corresponsável com as ações socioeducacionais da escola; 
5. Integração do Ensino Médio a Educação Profissional: jovens profissionais competentes e portadores de habilidades 
compatíveis com as exigências do mercado de trabalho; 
6. Replicabilidade: difusão à todas as escolas a experiência existente e todas as inovações exitosas. 
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A partir dos objetivos, são identificadas as principais 
Prioridades. 

 

Acredita-se que uma das razões do fracasso das empresas 
na obtenção dos resultados previstos deva-se à perda do 
foco de suas prioridades. Portanto, deve-se criar uma 
sistemática de avaliação das necessidades para ajudar na 
determinação ou alteração do que é prioritário. É 
importante refletir sobre cada um dos objetivos, elegendo 
como prioritários os pontos que provocarão maior impacto 
nos resultados (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE 
PELA EDUCAÇÃO, 2004). 

 

Ponderando esses preceitos, foram definidas para o ano de 
2010 as seguintes prioridades: 

 
PRIORIDADES 
Dar continuidade a: 
1. Formação continuada dos educadores; 
2. Capacitação nas áreas de dificuldades no que diz respeito a aprendizagem dos estudantes; 
3. Nivelamento dos estudantes dos 1ºs anos em todas as áreas; 
4. Garantia de mais de 55% de aprovações em Universidades Públicas e Privadas; 
5. Garantia da Educação Profissional no Ensino Médio e expansiva aos jovens o município e da região; 
6. Garantia de melhoria do ensino-aprendizagem com resultados satisfatórios em todas as turmas; 
7. Continuidade de uma sociedade de confiança entre estudantes, familiares e educadores; 
8. Realização de oficinas par aproximar o estudantes, educadores e familiares do modelo pedagógico; 
9. Utilização dos espaços e das práticas nos laboratórios; 
10. Busca de novos parceiros; 
Busca de recursos para a autossustentabilidade para a manutenção do prédio e para o pagamento dos 
funcionários. 

 

Essas prioridades são transformadas em Resultados Esperados 
que podem se subdividir em três categorias, a saber: 

 
a) Sobrevivência: Os resultados de sobrevivência são 
gerados, sobretudo, nos Centros de Resultados (CRs)4. É 
neste âmbito operacional que as necessidades da 

                                                 
4 Entregas realizadas pelos educadores e estudantes à sociedade. 
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comunidade estão sendo trabalhadas e suas expectativas 
atendidas ou até superadas, pois nele se concentram as 
diversas áreas do saber; 
b) Crescimento: O crescimento não se restringe ao aspecto 
quantitativo: maior número de Centros de Ensino, de salas, 
de estudantes, de equipamentos. Abrange as diversas 
competências: pessoal, social, cognitiva e produtiva; 
c) Sustentabilidade: O Centro tornar-se-á sustentável quando 
contribuir significativamente com o avanço da educação e 
cultura do seu entorno, envolver-se em projetos de inclusão 
social e prestar maior colaboração à formação moral da 
sociedade em que está inserido. Nesta etapa, deve ser capaz 
de fornecer incentivos para o sucesso dos novos centros sob 
seu raio de ação (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE 
PELA EDUCAÇÃO, 2004). 

 
Considerando estas orientações, originalmente provenientes 

da TEO, foram estipulados os seguintes Resultados Esperados assim 
como seus respectivos Indicadores os quais, por sua vez, expressam 
de maneira objetiva a realidade que se planeja para o fim do ano, de 
acordo com as premissas antes apresentadas: 

 

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010 
Protagonismo Juvenil: 
1. A maioria dos estudantes obtendo êxito na capacidade de aprender, expressa na melhoria dos resultados 
de avaliações internas e externas; 
2. A continuidade da formação do jovem protagonista para atingir o perfil desejado. 

INDICADORES 
1. Mais de 30% dos jovens aprovados em Universidades Públicas; 
2. Média do ENEM superior à média estadual; 
3. Mais de 60% dos estudantes com médias iguais ou superiores a seis (6,0) em todas as disciplinas; 
4. 60% dos estudantes participando como replicadores de projetos e clubes juvenis; 
5. 80% dos jovens participando ativamente de olimpíadas e de concursos de conhecimento; 
6. Redução de 30% do índice de reprovação na progressão parcial. 
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Representantes da Secretaria de Educação de Sergipe ao CEEETA/EREM de Bezerros acompanhados do Profº. Paulo Dutra – 
Secretário Executivo de Educação Profissional da SEE e da Profª. Socorro Silva – Gestora do CEEETA, ambos ao centro da foto (2009).   
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É possível afirmar que o Plano de Ação 2010 esteve orientado 
para as faculdades cognitivas (Pilar do Conhecer) dos estudantes sem 
desconsiderar os demais Pilares da Educação (Ser, Conviver e Fazer). 

A proposta de trabalho para o referido ano priorizou, em linhas 
gerais, aumentar os resultados das avaliações internas e externas da 
Instituição objetivando assim alavancar o potencial acadêmico dos 
educandos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010 
Formação Continuada: 
1. Educadores qualificados, atuando em sua prática pedagógica de maneira eficiente e eficaz. 

INDICADORES 
1. 100% dos educadores alinhados com os princípios do modelo pedagógico; 
2. 100% dos guias de aprendizagem estruturados por disciplinas e planos de curso; 
3. 80% dos educadores com domínio de metodologias de pesquisa e de tecnologia da informação e da 
comunicação; 
4. 70% dos educadores com avaliação de desempenho acima da média do Programa. 

 

No que concerne ao perfil desejado dos educadores do 
CEEETA/EREM de Bezerros está bem expresso que espera-se que 
todos os educadores estejam, verdadeiramente, qualificados para o 
desenvolvimento de uma prática profissional comprometida com o 
projeto pedagógico da escola, alinhada com seus princípios 
educativos e focados no desenvolvimento dos estudantes. 

Este perfil também pode ser construído a partir da prática de 
uma postura empresarial sócio-educacional apresentada não apenas 
pelos educadores, mas também pelos próprios estudantes que, como 
já descrito, estes devem “educar pelo exemplo” (COSTA, 2008) e 
também tornar-se protagonistas do processo de desenvolvimento de 
suas competências e consequentemente do projeto escolar. 

 

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010 
Atitude Empresarial Sócio-educacional: 
1. Educadores com postura sócio-educacional e empresarial; 
2. A TESE voltada para resultados no ambiente interno e externo da Escola. 

INDICADORES 
1. 100% dos educadores qualificados para aplicar a TESE em todos os espaços da Instituição; 
2. 100% dos educadores com execução plena de seus Programas de Ação; 
3. Mais de 80% dos educadores com postura empresarial; 
4. Mais de 90% dos estudantes vivenciando a TESE em sala de aula. 
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Nesse contínuo, de acordo com Krawczyk (2014): 
 

A proposta pedagógica busca desenvolver uma cultura 
empresarial nos jovens estudantes, dotando-os de maior 
capacidade de resistência e adaptação a situações novas. Seu 
esforço e o desenvolvimento dessas capacidades permitem-
lhes permanecer com êxito na escola. Isso se materializa 
tanto nos objetivos da proposta pedagógica, quanto na 
transposição progressiva da linguagem do mundo 
empresarial para a escola, identificando-a com a vida na 
empresa e o jovem, com o trabalhador/empreendedor 
(KRAWCZYK, 2014). 

 
Essa postura também está alinhada a outras premissas já 

apresentadas da mesma forma que às subsequentes como a 
corresponsabilidade, a integração do Ensino Médio a Educação 
Profissional e a replicabilidade, como se apresenta a seguir: 

 
RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010 
Corresponsabilidade: 
1. Todos os educadores qualificados para apoiarem as práticas de protagonismo juvenil e a TESE engajados 
com os Projetos de Vida dos jovens em todos os espaços da Escola; 
2. Familiares/responsáveis plenamente satisfeitos e exteriorizando a satisfação diante da comunidade 
mediante os resultados de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal, social e profissionais dos jovens; 
3. A comunidade participando e atuando em projetos desenvolvidos pela Escola; 
4. Aumento de parcerias integradas à Instituição. 

INDICADORES  
1. 80% dos planejamentos dos professores plenamente integrados; 
2. 50% dos professores produzindo materiais para eventos científicos e acadêmicos; 
3. Frequência de 100% dos professores; 
4. Programas de Ação cumpridos; 
5. 80% de satisfação das famílias em relação à Escola; 
6. 70% de participação dos pais nos Encontros de Famílias & Escola e demais projetos desenvolvidos; 
7. Aumento em 10% do número de parceiros externos. 

 

A Corresponsabilidade, outra premissa também transcrita em 
resultados esperados, caracteriza-se como o envolvimento da 
comunidade escolar com o desenvolvimento integral dos estudantes, 
sobretudo, através da atuação dos educadores no processo ensino-
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aprendizagem e dos pais como atores importantes através do 
engajamento nas atividades desenvolvidas pelas Instituições e no 
acompanhamento dos desempenhos dos estudantes uma vez que as 
Escolas Integrais tendem a ser uma expressão viva e instrumento de 
estímulo e disseminação da corresponsabilidade mediante as mais 
diversas formas de participação ativa. 

Vale ressaltar também que a partir de 2008, a Escola Integral de 
Bezerros, dentre as 20 Escolas Integrais criadas entre os anos de 2004 
e 2007 foi a única que continuou a funcionar em caráter de cogestão 
respeitando e honrando o compromisso com a formação profissional 
como vinha sendo desenvolvido pelo CEEETA desde sua inauguração 
no ano de 2005, obedecendo assim, ao modelo de escolas charters. 

Através de acordos entre as equipes gestoras e docentes tanto 
do Centro de Ensino Experimental Escola Técnica do Agreste quanto 
da Escola de Referência em Ensino Médio de Bezerros foram 
expressos no Plano de Ação os seguintes resultados esperados e seus 
respectivos indicadores: 

 

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010 
Integração do Ensino Médio a Educação Profissional: 
1. Estudantes do Ensino Médio integrados e envolvidos no cumprimento das metas e atividades curriculares 
da Educação Profissional. 

INDICADORES 
1. Mais de 70% das ações do Ensino Médio Integral integradas a Educação Profissional; 
2. Mais de 5% dos estudantes do Ensino Médio estudando no Cursos Profissionalizantes e de Formação Inicial 
e Continuada (FIC’s). 

 

A partir do ano de 2010 todas as atividades extracurriculares 
passariam a integrar os estudantes de ambas as Instituições bem 
como, de maneira experimental, novos cursos de formação inicial e 
continuada passariam a ser oferecidos em turno vespertino para os 
jovens do ensino médio os quais, passariam a integrar seu diploma 
escolar como atividades extracurriculares oferecidas pelo CEEETA. 

Desse modo, o CEEETA/EREM de Bezerros continua a garantir 
que o jovem, ao fim de sua trajetória escolar, mediante suas escolhas, 
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possa apresentar competências cognitivas, produtivas, sociais e 
pessoais exercendo seu protagonismo e com um projeto de vida 
estruturado e apto a ser alcançado inovando neste aspecto com a 
continuidade da integração do Ensino Médio a Educação Profissional. 

A última premissa apresentada no Plano de Ação contempla o 
que a TESE denomina como replicabilidade. Em outras palavras, trata-
se da capacidade institucional de contribuir no processo de 
implantação de novas Escolas Integrais e de modificação do contexto 
atual a partir de resultados materiais e imateriais. 

Desse modo, as experiências exitosas e seus aprendizados 
devem ser reproduzidos para outras instituições e demais 
organizações beneficiadas diretamente ou indiretamente por esse 
Modelo de Escolas com o objetivo de beneficiar a comunidade e 
incentivar a mesma a continuar reproduzindo seus ideais, para que a 
qualidade de vida daquela localidade seja melhorada. 

 

RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010 
Replicabilidade: 
1. A maioria dos educadores e estudantes protagonistas preparados para replicar o Modelo de Escolas 
Integrais na Rede Estadual de Pernambuco e, em outros estados e municípios brasileiros; 
2. Criação de uma organização de estudantes egressos para atuação junto aos estudantes ingressos do 
CEEETA/EREM de Bezerros e de outras Escolas em temas como protagonismo juvenil e projeto de vida. 

INDICADORES 
1. 80% dos educadores e estudantes comprometidos com a replicabilidade dos conceitos e princípios bem 
como, das experiências exitosas; 
2. Participação de no mínimo 10 egressos replicando práticas e vivências do protagonismo juvenil e concepção 
de projetos de vida a estudantes ingressos do CEEETA/EREM de Bezerros e em outras Escolas Integrais, 
atuando em parceria com seus educadores e estudantes. 

 

Como apresentado, para o Instituto de Corresponsabilidade 
pela Educação (2004), a “replicabilidade” caracteriza-se nas 
instituições como:  

 

a) Difusão da sua concepção sustentadora por meio dos 
resultados alcançados; 
b) Formação de novos líderes em novas comunidades, 
mediante tutoria aos novos Centros; 
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c) Contribuição para o desenvolvimento social, econômico, 
tecnológico, empresarial e cultural do entorno (INSTITUTO 
DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004). 
 

O último processo de planejamento, após a identificação da 
realidade presente, conceber a realidade estimada e quantificar como 
esta será possível – organizado em introdução, premissas, objetivos, 
resultados esperados e indicadores, é a definição das Estratégias 
necessárias para alcançar este cenário. 

Para Lima (2009) estratégias são: 
 

Conjuntos de decisões conscientes, racionais e coerentes 
sobre ações que permitam alcançar os objetivos da 
organização. É algo deliberadamente selecionado, produto 
de um planejamento sério (LIMA, 2009). 
 

Estas atividades dizem respeito à maneira que a Instituição se 
comportara para alcançar os resultados e objetivos planejados 
partindo de uma posição interna, através de um perceptível 
alinhamento entre seus educadores, para uma atuação em processos 
externos com foco também na replicabilidade do Modelo. 

As primeiras Estratégias planificadas dizem respeito aos 
beneficiários dos serviços oferecidos pelas Instituições. São os 
estudantes e pais que recebem as primeiras atenções considerando 
que todos os processos estão orientados para estes. Em seguida, são 
pensadas estratégias no âmbito da instituição, sua condição 
diferenciadora (integração do Ensino Médio à Educação Profissional) 
e por último a replicabilidade dos princípios e conceitos de forma 
geral. 
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Vale ressaltar que, todas essas atividades, sob a liderança das 

Gestoras Socorro Silva (Gestora do CEEETA) e Ladjane Torres 
(Gestora da EREM de Bezerros), foram distribuídas entre todos os 
atores da comunidade escolar fazendo jus aos preceitos da 
corresponsabilidade em prol de uma educação de qualidade. 

Estas definições têm permitido entregas capazes de satisfazer 
a comunidade (família, sociedade) na medida que melhora as 
condições da Escola, que implicarão em melhores condições para 

ESTRATÉGIAS 
Familiares/Responsáveis 
- Fortalecimento das reuniões de acompanhamento, avaliação e Encontros Família & Escola; 
- Direcionamentos práticos para o acompanhamento dos projetos de vida dos jovens; 
- Incentivo a frequência e assiduidade nos Plantões Pedagógicos; 
- Comissão de Pais para a organização da Festa de Formatura; 
- Fortalecimento da presença dos familiares/responsáveis durante as culminâncias dos projetos 
extracurriculares. 

ESTRATÉGIAS 
Estudantes 
- Acolhimento dos estudantes novatos na EREM de Bezerros e em outras Escolas Integrais; 
- Avaliação diagnóstica das disciplinas da Base Nacional Comum; 
- Acompanhamento psicopedagógico e sócio-educativo; 
- Aulas de Projetos de Vida, Valores, Estudo Dirigido e Práticas Laboratoriais; 
- Grupos de protagonismo: clube do jornal, círculos de leitura, teatro, dança, reciclados, dentre outros; - Oficinas 
Interdisciplinares. 

ESTRATÉGIAS 
CEEETA/EREM de BEZERROS 
- Aplicação da TESE cotidianamente; 
- Realização de um sistema de Co-gestão; 
- Articulação com os familiares/responsáveis; 
- Articulação com lideranças institucionais; 
- Mobilização da sociedade civil para participação de cursos e ações da Escola; 
- Uso dos espaços internos para replicar experiências exitosas; 
- Mobilização de novas parcerias. 

ESTRATÉGIAS 
Integração Ensino Médio à Educação Profissional  
- Mobilização da sociedade para participar de cursos de certificação e qualificação profissional; 
- Palestras e workshops para conhecimento das ações integradas do Ensino Médio Integral e da Educação 
Profissional. 

ESTRATÉGIAS 
Replicabilidade 
- Práticas e Vivências para replicar a proposta; 
- Mobilização de egressos para a criação de uma organização juvenil com foco na multiplicação dos princípios e 
conceitos do Modelo. 
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proporcionar mais jovens protagonistas e com seus Projetos de Vida 
construídos e de certa forma materializam as ações do governo e dos 
parceiros institucionais que aportam recursos para a transformação 
local. 

Este fluxo ocorre através de uma Macroestrutura a qual: 
 

(...) não é um organograma tradicional. Consiste em uma 
representação gráfica da escola e de seu sistema de comunicação, 
demonstrando claramente o fluxo dos processos. A 
macroestrutura abrange também parceiros internos e externos, 
comunidade e investidores sociais, que devem ser representados 
no Conselho Gestor (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE 
PELA EDUCAÇÃO, 2015). 

 
 

 

 
Reunião Geral de elaboração do Plano de Ação do CEEETA/EREM de Bezerros em 2008. 

 
Considerando que a administração da Instituição acontece num 

sistema de cogestão buscando alinhar propostas pedagógicas e 
gerenciais de duas realidades educacionais distintas, porém 
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complementárias, a macroestrutura do CEEETA/EREM de Bezerros se 
configurou da seguinte maneira: 

 

 
Macroestrutura do CEEETA/EREM de Bezerros em 2010 

  

 A Macroestrutura é uma “representação gráfica da 
organização, abrangendo o Ciclo Virtuoso e o Sistema de 
Comunicação. Não é um organograma horizontal” (LIMA, 2009). 
Considerando que da direita para a esquerda acontece o processo de 
investimento e revisão dos processos, três instituições  aparecem 
como os responsáveis por estas ações: a Secretaria Estadual de 
Educação – através do Programa de Educação Integral, 
representando o Poder Público, o Instituto de Corresponsabilidade 
pela Educação (ICE) como Parceiro Institucional e articulador 
intermediário, seguindo do que se é caracterizado pela TESE como 
Investidor Social, neste caso compreendido como o Instituto Alcides 
D’Andrade Lima -IAAL. 
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 Em seguida aparece o Centro de Resultados (CRs) responsável 
pela avaliação, acompanhamento e obtenção dos resultados na 
medida que: 
 

Estes espaços organizacionais constituem a linha do negócio, 
o âmbito de atuação das atividades inerentes à escola, da 
qual se cobram resultados que satisfaçam a comunidade, os 
parceiros e os investidores sociais (INSTITUTO DE 
CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2004). 

 

 Nessa perspectiva, este CRs representa o Ciclo Virtuoso da 
Escola sendo composto pela equipe gestora do CEEETA/EREM de 
Bezerros, seus apoios educacionais (Secretaria Escolar, Gestão 
Administrativa-financeira e seus staffs, Laboratório, Biblioteca, 
Coordenação Pedagógica – na figura da Educadora de Apoio, Apoio 
Pedagógico e de Pátio e professores) servindo àqueles que são os 
beneficiados das atividades sócio-pedagógicas (comunidade) e 
operacionalizando a crença daqueles que acreditam e suportam a 
estrutura escolar (Poder Público, Parceiro Institucional e Investidor 
Social). 
 Essa organização horizontalizada permite uma maior 
descentralização contribuindo para uma maior participação de todo 
PDCA fazendo jus aos Papeis e Responsabilidades de cada integrante 
uma vez que, pretende-se, com a definição destes, “criar um 
ambiente colaborativo com menos gargalos para a execução de 
tarefas” (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 
2004). 
 Desse modo, o último componente do Plano de Ação é Papeis e 
Responsabilidades que possibilitam a delimitação de rotinas dos 
diferentes profissionais presentes na Escola, a saber: 
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PAPEIS RESPONSABILIDADES 

Socorro Silva e Ladjane Torres 
(Gestoras) 

Responsáveis por todos os projetos coordenando os setores pedagógico e administrativo-
financeiro garantindo a integração dos resultados parciais, a fim de se tornarem 
resultados globais, educando e liderando pelo exemplo além de assegurar uma gestão e 
comprometida com a plena construção dos projetos de vida dos estudantes. 

Norma Lúcia e Salete Gomes 
(Gestoras Administrativa-financeira) 

Responsáveis por todos os staffs administrativos e financeiros do CEEETA/EREM de 
Bezerros de modo a garantir que as pessoas da linha de negócio possam focalizar, 
exclusivamente, o seu respectivo negócio sendo transparentes aos gestores da 
SEE/ICE/IAAL e comunidade.  

Laudeir Mendonça 
(Secretária Escolar) 

Responsável por realizar todas as atividades administrativas-pedagógicas relativas à vida 
escolar dos estudantes oferecendo suporte constante à Gestão da EREM de Bezerros. 

Aparecida Xavier 
(Educadora de Apoio) 

Responsável por toda parte pedagógica da Escola. Coordena os docentes e desenvolve 
meios de integrar as ações planejadas acompanhando e avaliando o processo de 
desenvolvimento integral dos estudantes. 

Wuleandro Silva 
(Apoio Pedagógico) 

Responsável por dar suporte à Educadora de Apoio e aos docentes bem como, 
acompanhar os estudantes nas práticas e vivências em protagonismo juvenil.  

José Elinaldo /João Teófilo 
(Apoio de Disciplina) 

Responsáveis pelo acompanhamento da disciplina dos estudantes nas áreas externas da 
Escola contribuindo para o processo de desenvolvimento da autodisciplina, respeito 
mútuo e cooperação entre os estudantes. 

Leandro Gedeão 
(Laboratorista) 

Responsável pela preservação do material e equipamentos dos laboratórios bem como, 
responsável pelo processo ensino-aprendizagem das práticas experimentais. 

Mª do Carmo Alves/Graça Geane 
(Técnicas de Biblioteca) 

Responsáveis pelo acervo da biblioteca, organizando e otimizando o acervo, contribuindo 
para a construção do conhecimento dos estudantes e desenvolvendo ações de incentivo 
e desenvolvimento integral a partir da leitura e escrita.  

Professores 
Corresponsáveis pela formação dos estudantes nas quatro dimensões do humano (razão, 
emoção, corpo e espírito) e pelo conhecimento pessoal, social, cognitivo e produtivo 
atuando como tutores abertos, presentes e comprometidos. 

Staffs 
Responsáveis pela manutenção, segurança, limpeza e provimento de alimentação dos 
estudantes atuando como educadores pelo exemplo com abertura, presença e 
compromisso. 

 
Como se ilustra, a finalidade em estipular papeis e 

responsabilidades para todos os agentes internos da Instituição é 
fomentar a relevância de cada membro para a consecução do Plano 
de Ação, em concordância com as metas planejadas.  

A partir dessa explanação, conclui-se que aplicar a TESE no 
contexto da Escola Integral de Bezerros apresenta-se como um 
verdadeiro compromisso em desenvolver uma nova estrutura de 
educação pública visando o jovem como agentes de mudança e 
construtores de um novo projeto de sociedade.  

De maneira particular e conclusiva, o exemplo do Plano de Ação 
do CEEETA/EREM de Bezerros expõe uma possibilidade clara de 
condução à qualidade educacional não só em aspectos cognitivos, 
mas também, em valores, competências e habilidades para a vida 
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pessoal, social e profissional de educandos e educadores. Através 
dessa tecnologia imprime-se no cenário da educação local e regional 
um verdadeiro compromisso com a qualidade ensino oferecido aos 
jovens e com valores e princípios a serem multiplicados às futuras 
gerações. 
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