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Projeto institucional ou mapa de viagem? 

 
LEANDRO BEGUOCI, 

  

Diretor Editorial e de Produtos 

Nunca gostei de viajar com mapa nem de cozinhar com receita. 

Eu preferia descobrir a estrada quando já estava lá ou decidir, 

por mim mesmo, a quantidade ideal de sal. Eu chamava isso de 

independência, e estava bem com essa história (apesar de a 

omelete ficar salgada com mais frequência do que seria 

recomendado pelo meu médico). Isso mudou no mestrado. 

No meio de uma aula de metodologia, um dos meus professores 

fez uma analogia entre os métodos científicos e os mapas de 

viagens. Ele explicou que os métodos, assim como os mapas, 

abrem um caminho – mas não esgotam a estrada. Eles servem 

como guia do que já existe e canalizam, concentram a 

curiosidade. E curiosidade concentrada sempre ajuda a 

descobrir algo que não sabíamos que não sabíamos. 

Hoje, eu vejo os planos de aula (clique no link para ver a 

edição especial de NOVA ESCOLA)como um mapa para 

conversar com a turma. É possível dar uma aula sem um plano? 

Sim. Mas é recomendável? Eu acho que não. Um plano existe 

para guiar os alunos naquele maravilhoso jardim de caminhos 

http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/63


que se bifurcam, em que uma linha vai puxando a outra, indo 

para outra, até que a pessoa sente... “aprendi!”. A mesma lógica 

se aplica quando pensamos na escola como um todo, com os 

projetos institucionais. Enquanto o plano de aula acontece em 

um espaço da escola, o projeto institucional abrange a escola 

inteira. A escala do mapa cresce, se amplia. 

As crianças e adolescentes vão fazendo suas próprias conexões 

a partir daquele plano de aula que você escolheu ou criou com 

carinho e muito, muito trabalho. Os professores, os funcionários 

e as famílias vão unindo seus esforços num projeto 

institucional. Quando o plano e o projeto funcionam, o 

professor e o gestor viram não só um mestre – eles também são 

o guia de viagem que, em um determinado momento, podem 

soltar a mão das pessoas e permitir que elas andem sozinhas 

mundão afora. A escola deixa de ser apenas um conjunto de 

tijolo e pedra. Vira um espaço em que coisas inacreditáveis, de 

tão boas, acontecem. 

E tudo isso fica mais simples com um bom mapa, um bom 

plano de aula, um bom projeto institucional. 

Por isso, esta edição de GESTÃO ESCOLAR é uma seleção 

dos cinco projetos institucionais mais acessados no nosso site. 

Escolhemos os mais adorados, mais úteis, aqueles que você, 

com seu clique, nos disse “eu uso!”. 

Espero que eles sejam tanto úteis quanto inspiradores para você. 

Use, adapte, reinvente, descubra e cria seus próprios caminhos 

– e depois me conte no emailleandro@novaescola.org.br o 

que você descobriu nessa jornada. É sempre um prazer 

conversar com pessoas que mudam a Educação no Brasil. 

mailto:leandro@novaescola.org.br


Um abraço, 

REPORTAGENS 

PLANEJAMENTO 

Algum problema? Mobilize a comunidade para 

resolvê-lo 

Projeto institucional ajuda a ter clareza dos 

passos a seguir. Veja exemplos e inspire-se 

para criar os seus 

TEXTONAIRIM BERNARDO EDIÇÃO RAISSA PASCOAL 

Primeiro surge o incômodo e, consequentemente, a necessidade 

ou o desejo de mudança. Nem sempre todos os aspectos da 

escola estão funcionando bem, do jeito que foi pensado e 

registrado no projeto político-pedagógico (PPP). Isso é normal e 

faz parte da rotina de quem trabalha com Educação. Quando 

acontece, é hora de pensar numa maneira de diagnosticar bem o 

problema, estabelecer objetivos claros e planejar as ações que 

levarão à concretização das metas e o fim do desconforto 

inicial. 

Não há por que temer esse esforço de planejamento. Inclusive, 

o gestor deve estar sempre pronto para realizá-lo a qualquer 

momento do ano. Já existe uma forma consagrada para 

orquestrar essa tarefa: é o chamado projeto institucional. Nesta 

edição especial de GESTÃO ESCOLAR, separamos cinco 

exemplos para inspirá-lo e ajudá-lo a criar o seu. 

Um documento como esse dá um direcionamento sobre os 

passos a seguir para que os objetivos preestabelecidos pela 



equipe sejam alcançados. Ele funciona como uma receita, na 

qual estão descritos os materiais e os saberes necessários para 

executar as atividades, o tempo despendido para isso, os papéis 

de todos os envolvidos, as etapas do processo e, é claro, a forma 

de avaliar o resultado. E assim como um chef de cozinha atento 

ao seu trabalho coloca uma pitada disso ou daquilo para que a 

comida fique mais gostosa, o diretor também pode – e deve – 

fazer alterações no percurso, para que o incômodo inicial vire 

só uma lembrança no final. 

O projeto não é do gestor, é de todos 

O diretor é, sim, a pessoa que articula do planejamento à 

execução de um projeto institucional, mas ele não é o dono ou o 

único responsável por isso. A comunidade escolar, além de 

usufruir dos resultados, tem o direito e o dever de trabalhar para 

que os objetivos elencados sejam alcançados. “As pessoas 

precisam se sentir pertencentes e também donas daquele 

processo. Dessa forma, elas se corresponsabilizam pelo sucesso 

das ações”, defende Maura Barbosa, consultora de GESTÃO 

ESCOLAR. 

Então, nada de centralizar. Dividir a coordenação das ações é 

primordial. “A mobilização ocorre quando um grupo de 

pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide e age com 

um objetivo comum, buscando, cotidianamente, resultados 

decididos e desejados por todos”, dizem José Bernardo Toro e 

Nisia Maria Duarte Werneck, no livro Mobilização Social: um 

Modo de Construir a Democracia e a Participação. Sem isso, 

há grandes chances de que a equipe realize o trabalho, mas não 

entenda o sentido das ações nem absorva o espírito do projeto. 



Está pronto para arregaçar as mangas? Nas próximas páginas, 

conheça cinco dos melhores projetos institucionais publicados 

por GESTÃO ESCOLAR nos últimos anos. Falamos sobre 

sustentabilidade, gênero, indisciplina, tecnologia e leitura. 

Boa leitura e bom trabalho! 

REPORTAGENS 

PROJETO INSTITUCIONAL | LEITURA 

Formação de professores leitores 

Antes de fazer com que os alunos mergulhem 

no mundo da leitura, os docentes precisam 

dominar esse universo. Incentive essa prática 

Objetivos  

 Gerais: incentivar a comunidade escolar a ler livros 

literários. 

 Para a direção: criar condições institucionais de fomento 

à leitura para os professores e a equipe de funcionários. 

 Para coordenação pedagógica: despertar ou incentivar a 

leitura de livros de literatura pelo professor de modo a 

contribuir para sua formação pessoal bem como para sua 

prática de ensino. 

 Para os professores: ampliar o repertório de histórias e 

autores conhecidos ao participar de situações que 

envolvam diferentes práticas de leitura (roda de leitores, 

ouvir histórias lidas pelo coordenador, troca de 

indicações...). 



 

Conteúdos de gestão escolar  

 Administrativa: fluxo de aquisição, empréstimo, troca e 

reaproveitamento de livros e outros materiais de leitura. 

 Pedagógica: estratégias para a formação do professor 

como leitor literário durante e após os encontros de 

formação continuada. 

 Espaço: organização da biblioteca, salas de leitura, murais 

e demais ambientes dedicados a ler ou divulgar a 

Literatura. 

 Equipe: formação dos professores como leitores 

literários. 

 

Tempo estimado  

O ano todo. 

 

Materiais necessários 

 Livros de literatura. 

 Mural. 

 Questionário para diagnóstico. 

 Textos literários impressos. 

 Barbante. 

 Pregador de roupas. 

 Jornais e revistas. 



 

Desenvolvimento  

1ª etapa – Levantamento de informações  

Faça uma pesquisa por meio de um questionário com os 

professores sobre os livros lidos ultimamente a fim de conhecer 

os hábitos e as preferências em relação a gêneros, autores e 

temas. 

O questionário deve ser respondido individualmente por cada 

professor e conter questões como: 

 Quantos livros você lê por mês? 

 Qual tipo de livro você gosta ou costuma ler? 

 Qual seu autor preferido? 

 De que forma tem acesso aos livros? 

 Quais são os motivos que o impedem de ler? 

 Costuma ir a livrarias, sebos ou bibliotecas? 

 É associado de alguma biblioteca? 

Tabule o resultado para depois apresentar à equipe. 

Faça um levantamento do acervo literário que a escola dispõe, 

assim como de locais de acesso a livros próximos a instituição 

como: biblioteca, sebos, livrarias, sites. 

 

2ª etapa – Compartilhamento de informações e discussão 



Compartilhe com a equipe de professores os resultados obtidos 

na avaliação inicial sobre hábitos de leitura assim como o 

objetivo deste projeto. 

Informe ao grupo algumas ações que farão parte do horário de 

trabalho pedagógico coletivo (HTPCs) durante o ano de modo a 

contribuir para a ampliação de repertório leitor assim como a 

proposta em realizar ao final do projeto um encontro literário 

entre os professores da escola e docentes de uma escola 

próxima. Caso haja espaço, a equipe gestora pode convidar 

alunos e pais para acompanhar esse momento. 

 

3ª etapa –  Leitura em voz alta no início do HTPC 

Solicite ao coordenador pedagógico que leia em voz alta um 

texto literário no início de cada reunião de formação. Pode ser 

conto, poesia, crônica ou qualquer outro que ele queira 

compartilhar. A escolha do texto não precisa ser feita em função 

do conteúdo principal ou do tema do encontro, pois o propósito 

dessa leitura inicial é ampliar o repertório leitor dos adultos e 

criar hábitos de apreciação de textos. Peça ao coordenador que 

explicite alguns comportamentos leitores, como: 

 Antes da leitura: compartilhar informações sobre o autor 

e sobre o contexto de produção da obra, fornecer dados 

significativos que contribuam para o envolvimento e a 

compreensão do texto e compartilhar o motivo pelo qual 

selecionou esse texto. 

 Durante a leitura: cuidar da entonação, do ritmo e das 

pausas. 



 Depois da leitura: incentivar os professores a conversar, 

comentar e dar  opinião sobre o que foi lido.  

Essa atividade deverá ser permanente ao longo do ano.  

 

4ª etapa - Rodas de leitura  

Instrua o coordenador pedagógico a pedir aos professores que 

tragam para o HTPC um livro de um gênero literário que 

tenham lido e que possa ser emprestado a outros do grupo. 

Nessa reunião, é possível solicitar para selecionarem um 

pequeno trecho como o desfecho ou o cenário, a descrição de 

uma personagem, uma frase impactante do livro ou alguma 

informação relevante sobre o autor para compartilhar no 

momento da roda de leitura. 

Gestor, participe desse momento e faça uma roda para que os 

profissionais vivenciem e explicitem diferentes 

comportamentos leitores como conversar, trocar impressões, 

fazer indicações sobre os livros trazidos e as leituras realizadas. 

Incentive o empréstimo entre a equipe. É importante programar 

ao longo do ano algumas rodas de leitura que podem ser 

definidas por temas, finais empolgantes ou autores preferidos. 

 

5ª etapa – Encontro literário  

Organize uma reunião com a equipe e os professores de uma 

escola vizinha a fim de realizar um encontro literário. Para esse 

dia, os professores poderão se inscrever (individualmente, em 

duplas ou trios) para realizar leitura em voz alta, declamar 

poesias ou, ainda, fazer indicações literárias. Este será, 

certamente, um ótimo momento para a sua equipe compartilhar 



o que pôde aprender ao longo do projeto, assim como incentivar 

outros professores a mergulharem no universo da literatura. 

  

OUTRAS AÇÕES QUE PODEM ACONTECER 

PARALELAMENTE DURANTE O ANO 

 Compartilhar dicas para os professores como a programação da cidade 

ou de municípios vizinhos, a fim de trocar informações que podem 

contribuir para a informação e o enriquecimento cultural do grupo. 

Uma indicação de leitura, filme ou site que venha a alimentá-los 

culturalmente também é pertinente.  

 Organizar um passeio com a equipe de professores a uma livraria, 

editora, biblioteca ou museu. 

 Realizar um HTPC na biblioteca do município ou entorno e propor que 

cada professor se associe e retire um livro para ler. 

 Realizar campanha para ampliar o acervo de livros literários da escola 

com doações ou compras e incentivar o empréstimo para os 

professores. 

 Organizar, na sala de professores, uma vez por semana, o café literário. 

Expor no mural da sala alguns textos literários que você encontra 

disponível em diferentes sites especializados. Caso não tenha mural, 

você pode fazer um varal e pendurar com pregador os textos de 

diferentes gêneros, que, além dos professores, estarão também 

disponíveis para os funcionários. 

  

 

Avaliação e manutenção do projeto  

Retome os objetivos do projeto, refaça o questionário inicial a 

fim de comparar os dados obtidos no diagnóstico e avaliar se 

houve mudanças de atitudes em relação aos hábitos leitores 



assim como se ampliaram e diversificaram as leituras 

realizadas.  

Avalie também o envolvimento da equipe e se os professores 

levaram para a sala de aula algumas das práticas vivenciadas 

durante o projeto como a realização de rodas de leitura, a leitura 

em voz alta, se expressam intencionalmente comportamentos 

leitores às crianças com frequência. Conte com a ajuda do 

coordenador pedagógico para analisar se a equipe docente faz 

apreciações sobre livros, relê trechos de interesse ou de difícil 

compreensão, se remete ao índice para localizar um item 

específico, etc. 

Este projeto foi pensado inicialmente para os professores, mas 

pode ser ampliado para os funcionários e a comunidade. 

  

Consultoria 

Renata Frauendorf Formadora do Instituto Avisa Lá 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
REPORTAGENS 

PROJETO INSTITUCIONAL | RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Integração da tecnologia ao ensino 

Atribua sentido aos recursos inseridos na 

rotina e aproveite a oportunidade para criar 

fóruns de discussão sobre o assunto na escola 

Objetivos 

 Geral: integrar, de maneira sustentável, os recursos 

tecnológicos na escola. 

 Para direção e coordenação pedagógica: envolver 

professores e alunos na discussão sobre tecnologia. 

 Para os professores: promover o uso dos recursos digitais 

no dia a dia da instituição. 

  

Conteúdos de gestão escolar 

 Materiais e finanças: levantamento de todos os recursos 

tecnológicos que a escola dispõe e avaliação do que pode 

ser aproveitado, melhorado ou adquirido. 

 Pedagógico: entendimento do papel da tecnologia dentro 

da sala de aula e na vivência da equipe na escola e atribuir 

sentido a seu uso. 



  

Tempo estimado  

O ano todo. 

 

Material necessário 

 Dispositivos móveis (celulares ou tablets) ou 

computadores. Os equipamentos podem ser da escola ou 

dos alunos. 

  

Desenvolvimento  

1ª etapa – Formação do comitê  

Convide estudantes, professores e funcionários e apresente a 

ideia de criar um comitê gestor para o projeto de tecnologia da 

escola. Introduza o tema e pergunte quem se interessa em 

participar e trocar experiências, aprender e ensinar. Defina, com 

o grupo, a composição do comitê. Para isso, é importante 

entender, antecipadamente, como se forma um grupo desse tipo 

e até convidar uma pessoa mais experiente para apoiar nesse 

momento.  

A intenção é que esse grupo se reúna para discutir a integração 

da tecnologia no currículo, sendo que cada participante 

contribui com o que sabe e todos buscam melhorias e soluções.  

Provavelmente, os conhecimentos serão complementares e ao 

gestor caberá o incentivo para que as discussões sobre os 

possíveis usos aconteçam. Os alunos podem contribuir com o 

compartilhamento de seus saberes digitais e os professores 



devem aplicar a experiência como mediadores da 

aprendizagem.  

Após fazer o convite para as pessoas que precisam integrar a 

iniciativa, abra a possibilidade de inscrição para os demais 

interessados. Crie espaços de discussão democrática, como 

fóruns de debate, em que os envolvidos sejam ouvidos de fato. 

Planeje um local e a periodicidade com que os encontros serão 

realizados.  

  

2ª etapa – Diagnóstico e planejamento  

Reúna os líderes do comitê gestor e faça com eles um 

levantamento do que a escola já possui em relação à tecnologia 

(equipamentos, profissionais e práticas educacionais e 

administrativas) e uma sondagem sobre as necessidades da 

instituição nessa área. Para isso, divida a equipe em pequenos 

grupos e peça que discutam as possibilidades de uso das 

ferramentas e os limites técnicos da escola, sem deixar de 

abordar os benefícios para os processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Registre as demandas e os caminhos apresentados, definindo os 

próximos passos e qual será o envolvimento de cada um. Por 

exemplo, se nessa fase observa-se que a conexão com a internet 

é um problema, alguém deve ficar responsável por buscar 

soluções para superar essa dificuldade. Se o espaço onde ficam 

as máquinas precisa ser melhor organizado, outro participante 

pode lidar com isso. Faça um combinado coletivo sobre as 

expectativas e as regras a seguir. 

  



3ª etapa – Organização das informações  

Estabeleça um espaço virtual para que os integrantes do comitê 

possam compartilhar arquivos e realizar o trabalho em rede. 

Verifique se outros professores e alunos gostariam de fazer 

parte de eventos de formação com o objetivo de melhorar e 

intensificar o uso da tecnologia. A intenção é tratar com 

profundidade dos temas apontados como chave. Esses 

encontros, encabeçados pelos participantes do grupo, servem 

também para disseminar informações e decisões do comitê para 

toda a comunidade escolar. Especialistas podem ser convidados, 

caso seja necessário, e outra possibilidade é socializar 

experiências de outras instituições que conseguiram resolver os 

desafios que são enfrentados agora na sua escola. 

  

4ª etapa – Mudanças na sala de aula  

Preveja tempo nos horários de planejamento para que cada 

docente elabore suas aulas e sequências didáticas considerando 

as discussões feitas até então, sempre contando com a parceria 

dos colegas e da equipe gestora. Precisa ficar claro para todos 

que a tecnologia é uma ótima aliada do educador e apresenta 

questões instigadoras e pertinentes para a classe. 

Vale também ressaltar que os equipamentos são sempre um 

meio para alcançar os objetivos de aprendizagem e não um fim. 

Por isso, cabe a você, gestor, orientar a equipe para que 

adaptem as formas de planejamento a essas novas demandas e 

que considerem os combinados coletivos em relação ao tema. O 

professor, mais do que ser o único transmissor do conhecimento 

em sala, deve possibilitar que os alunos busquem respostas, 



selecionem dados e apresentem e discutam os resultados 

encontrados com o restante da turma. A cada aula, conforme o 

contexto e a necessidade, novas estratégias e ferramentas 

podem ser adotadas. 

 

Avaliação 

Promova reuniões periódicas com todos os integrantes do 

comitê gestor para avaliar o andamento do projeto e para que 

sejam apresentadas novas sugestões e soluções. Dê espaço para 

trocas de boas experiências, como mostras coletivas do 

processo de trabalho e dos produtos desenvolvidos. Assim, tais 

práticas serão valorizadas por toda a comunidade. Discussões 

sobre ética na internet e o cuidado com as informações e os 

compartilhamentos também podem ocupar espaço em pautas de 

conversa. Compare as ações implementadas com o combinado 

coletivo estabelecido anteriormente. 

  

Consultoria 

Valdenice Minatel Melo de Cerqueira Doutora em Educação pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e 

coordenadora-geral de Tecnologia do Colégio Dante Alighieri, na 

capital paulista 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
REPORTAGENS 

PROJETO INSTITUCIONAL | COMPORTAMENTO 

Repensar a indisciplina 

Saiba como estimular a equipe a refletir sobre 

a própria postura e orientá-la para atuar 

frente a situações de conflito na escola 

Objetivos  

 Geral: promover uma mudança de olhar em relação à 

indisciplina, estudando conceitos de desenvolvimento 

moral e ético e adotando-os como conhecimento 

necessário ao processo educacional.  

 Para a direção: analisar o regimento da escola e orientar 

a atuação da equipe diante de situações de conflito. 

 Para a coordenação pedagógica: estimular a equipe a 

refletir sobre a própria postura. 

 Para os professores: conhecer os princípios de um 

ambiente de cooperação. 

 

 

Conteúdo de gestão escolar 



 Pedagógico e equipe: conhecimento sobre 

desenvolvimento moral, ética e valores humanos. 

 

Tempo estimado  

No mínimo um ano, com reuniões semanais. Os problemas não 

acabam depois desse período. O objetivo é que todos aprendam 

a lidar com eles. 

  

 

Desenvolvimento  

1ª etapa – O significado da indisciplina 

Para mudar a perspectiva em relação à indisciplina, é 

imprescindível que a escola se responsabilize cotidianamente 

por garantir um ambiente de cooperação, em que o valor 

humano, o respeito, a dignidade e a integridade marquem as 

relações. Essa conquista pode se dar por meio de um percurso 

de formação continuada para todos os funcionários. 

Para começar, levante com a equipe quais as principais 

situações de indisciplina na visão dela. Organize o grupo em 

duplas. Cada uma deverá classificar as situações em categorias 

e apresentá-las. Anote os resultados e guarde-os para retomá-los 

no fim da formação. 

O próximo passo é aproximá-los do significado de indisciplina. 

O que a distingue da violência, por exemplo? Oriente a 

discussão de acordo com os seguintes pontos:  



 A indisciplina escolar é um sintoma de que algo não vai 

bem. Se há conflitos, a falha está na relação e não nas 

pessoas.  

 O comportamento indisciplinado é algo a ser alterado, mas 

isso só vai acontecer se as responsabilidades forem 

divididas entre todos. Não é mais possível dizer que 

"aqueles alunos do professor X são bagunceiros". Os 

alunos são de todos e deve haver parceria para transformar 

a situação.  

 

2ª etapa – A origem da indisciplina 

Desloque o foco da discussão para a origem da indisciplina. 

Questione a equipe sobre as práticas existentes na escola, as 

propostas didáticas, o domínio do professor sobre o conteúdo, 

sua postura perante o aluno e sua ação em situações de conflito. 

Deixe claro para a equipe que o mais importante quando se trata 

de indisciplina é lidar com a causa do conflito e não apenas 

atribuir culpa e impor punições. Pouco importa quem começou 

uma discussão. O fundamental é analisar o que levou as pessoas 

a ter dificuldade de negociar soluções justas e respeitosas. 

  

3ª etapa – Análise do projeto político-pedagógico (PPP) da 

escola 

Para seguir uma regra, é preciso entender sua razão de ser. Se 

não houver explicação que a justifique, a restrição pode e deve 

ser questionada. Com base nisso, a ideia, nesta etapa, é analisar 

o regimento da escola. Proponha a seguinte questão para a 



equipe: os problemas têm mais a ver com as regras morais ou 

com as convencionais? 

Neste ponto, discuta os princípios que fundamentam o PPP. 

Como sugestão, tome como base a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. 

Apresente e converse com a equipe possíveis estratégias de 

lidar com a indisciplina, tais como: 

1. Demonstrar que a honestidade será sempre considerada 

importante. Os alunos devem aprender que o que têm a 

dizer pode, sim, irritar o professor. Mas, em qualquer 

circunstância, em vez de ser punido por ter sido autêntico, 

ele deve ser orientado a perceber que o sentimento de 

bem-estar por ter seguido o valor da verdade é o que mais 

conta. 

2. Não agir de improviso. Manter-se calmo e controlar suas 

reações. Os problemas não precisam ter uma resposta 

imediata por parte da equipe escolar. Agir de improviso 

pode levar a atitudes pouco adequadas. 

3. Reconhecer sentimentos e orientar comportamentos. Ficar 

bravo e com raiva é uma reação natural de qualquer ser 

humano. Dizer ao aluno "você não pode se sentir assim" 

ou "você não pode ficar com raiva do seu amigo" é, 

portanto, inadequado. Oriente-o dizendo algo do tipo: 

"Você deve mesmo ter ficado muito bravo, mas bater no 

colega resolveu o problema?". 

4. Acreditar que o conflito pertence aos envolvidos. Isso não 

significa aceitar qualquer alternativa de resolução ou se 

alienar do problema. Você deve ser um mediador, 

ajudando-os a descrever o problema, incentivar que falem 

http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf
http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf


sobre os sentimentos e as ações e busquem soluções, 

sempre incidindo sobre a causa e respeitando princípios. 

 

4ª etapa – Acompanhamento do trabalho em sala de aula 

Realize o acompanhamento direto da atuação docente, com 

gravação em vídeo ou observação e registro realizado pelo 

coordenador durante as aulas, momentos de recreio, entrada e 

saída, dependendo de onde o problema se localiza. Em seguida, 

o grupo deverá discutir a postura do professor e dos alunos com 

base nos conceitos estudados. Aqui, é obrigatório que o 

observado consinta em ser objeto de análise e discussão.  

  

Avaliação  

Por meio de questionários, peça aos alunos, funcionários e pais 

que analisem se houve avanços. Resgate a listagem feita no 

começo do projeto e peça que a equipe docente altere o que 

achar necessário, revendo as categorias definidas anteriormente. 

Ao mesmo tempo, veja se, à medida que a formação avançou, a 

equipe se sentiu mais segura para resolver os conflitos que 

surgiram na escola. 
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REPORTAGENS 

PROJETO INSTITUCIONAL | SUSTENTABILIDADE 

Escola sustentável 

É hora de cuidar dos recursos naturais da 

escola e do entorno. Promova atitudes e 

implante práticas de respeito ao meio ambiente 

Objetivos  

 Geral: implantar práticas sustentáveis na escola. 

 Para a direção, a coordenação pedagógica, os 

professores e os funcionários:identificar e promover 

atitudes sustentáveis no coletivo e, individualmente, agir 

coerentemente com elas. 

 Para os alunos: desenvolver atitudes diárias de respeito 

ao ambiente e à sustentabilidade, apoiadas nos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. 



 Para a comunidade do entorno: ampliar o interesse por 

projetos ambientais e se integrar em sua organização e 

implantação. 

 

Conteúdos de gestão escolar  

 Administrativo: levantamento da demanda dos recursos 

naturais que entram na escola (água, energia, materiais e 

alimentos), dos resíduos e da situação estrutural do 

edifício (instalações elétricas e hidráulicas). 

 Comunidade: envolvimento na questão ambiental, com 

construção de novas práticas e valores e a realização de 

interferências na paisagem. 

 Aprendizagem: desenvolvimento de habilidades que 

contemplem a preocupação ambiental nos âmbitos de 

energia, água, resíduos e biodiversidade. 

 

Tempo estimado  

O ano todo. 

 

Materiais necessários  

 Contas de luz e água. 

 Plantas do projeto da escola. 

 Planilhas para a anotação de dados sobre o consumo de 

recursos naturais. 

 Cartazes de papel reciclado para a confecção de avisos 

sobre desperdício. 



 Papéis para mapas e croquis. 

 Material escolar em geral.  

 

Desenvolvimento  

1ª etapa – Planejamento em equipe  

Reúna os funcionários e inicie uma conversa sobre a 

importância de criar um ambiente voltado à sustentabilidade 

ambiental. Proponha a formação de grupos que avaliarão como 

a escola lida com os recursos naturais, o descarte de resíduos e a 

manutenção de áreas verdes ou livres de construção. É 

importante que a composição das equipes esteja acordada por 

todos, assim haverá motivação e interesse. Você, gestor, pode 

organizar a formação dos grupos, estimar os tempos e objetivos 

das tarefas e sugerir parcerias. Por exemplo, funcionários da 

secretaria que cuidam da compra de alimentos podem atuar com 

a equipe da cozinha. 

 

2ª etapa – Diagnóstico inicial 

Oriente cada grupo a fazer uma avaliação atenta do assunto 

escolhido. Por exemplo, a equipe que analisará o uso da energia 

deve levantar informações sobre a distribuição de luz natural, os 

períodos e locais em que a energia artificial fica ligada, as 

luminárias usadas e a sobrecarga de tomadas. Já o grupo que 

cuidará da água levantará o consumo médio na escola e 

verificará as condições de caixas-d’água, canos e mangueiras. 

No fim, os resultados devem ser compartilhados com a 

comunidade escolar.  



 

3ª etapa – Implantação  

Com base no diagnóstico inicial, monte com os grupos um 

projeto que contemple os principais pontos a ser trabalhados. 

Algumas soluções são:  

 Energia – Incentivar a todos, com conversas e avisos 

perto de interruptores, a desligar a energia quando houver 

luz natural ou o ambiente estiver vazio. Efetuar a troca de 

lâmpadas incandescentes por fluorescentes, mais 

econômicas e eficientes, e fazer a manutenção periódica 

de equipamentos como geladeiras e freezers.  

 Água – Providenciar o conserto de vazamentos e 

disseminar, com lembretes nas paredes, a prática de fechar 

torneiras durante a lavagem da louça, a escovação dos 

dentes e a limpeza do edifício. Se houver espaço e 

recursos, construir cisternas é uma boa opção para coletar 

a água da chuva, que pode servir para lavar o chão e regar 

áreas verdes.  

 Resíduos – Caso não haja coleta seletiva pelo serviço 

público, deve-se buscar parcerias com cooperativas de 

catadores. Além disso, é possível substituir sulfite, 

cartolina, isopor e EVA por papel Kraft reciclado e trocar 

o cimento pela terra prensada na construção de alguns 

equipamentos, como bancos no jardim. Outras iniciativas 

interessantes são manter composteiras para a destinação 

do lixo orgânico e a produção de adubo, implantar 

programas contra o desperdício de comida e promover o 

uso e o descarte corretos dos produtos de limpeza. 

 Biodiversidade – Investir no aumento da superfície 

permeável e de áreas verdes cria espaços para o 



desenvolvimento de espécies animais e vegetais, além de 

refrescar o ambiente, diminuir a poeira e aumentar a 

absorção de água da chuva. 

 

4ª etapa – Definição de conteúdos disciplinares  

Em reuniões com coordenadores e professores, levante os 

conteúdos pedagógicos que podem receber o apoio do projeto 

ao ser trabalhados em sala, como: 

 A importância da água para a vida na Terra. 

 O desenvolvimento dos vegetais. 

 A dinâmica da atmosfera terrestre. 

 As transformações químicas. 

 Os tipos de poluição. 

 Os combustíveis renováveis e não-renováveis. 

 As cadeias alimentares. 

 Os ciclos do carbono e do nitrogênio. 

 A importância dos aquíferos. 

 O estudo das populações, entre outros. 

 

5ª etapa – Sensibilização da comunidade  

Para aproximar as famílias e permitir que elas também 

apliquem as ações sustentáveis do projeto em seu dia a dia, é 

preciso envolvê-las desde o início. Nesse sentido, você pode 

convocá-las a participar de reuniões e eventos sobre o tema, 



expor as mudanças implantadas na escola em painéis, 

apresentar as reduções nas contas de água e de luz e convidá-las 

a ver de perto a preocupação ambiental aplicada nos diferentes 

locais da escola. 

 

6ª etapa – Manutenção permanente das ações  

Acompanhe o andamento das mudanças, anotando os resultados 

e as pendências. Reúna os envolvidos para fazer as avaliações 

coletivas das medidas adotadas. Não hesite em reforçar os 

princípios do projeto sempre que julgar necessário e procure 

levar em consideração novas sugestões e soluções propostas por 

alunos, educadores e familiares. É importante ter em mente que 

essa manutenção deve ser permanente e não apenas parte 

isolada do projeto. 

 

Avaliação 

Retome os objetivos do projeto, recordando o que a escola 

espera alcançar, e questione se eles foram atingidos, total ou 

parcialmente. Monte uma pauta de avaliação sobre cada item 

trabalhado e retome aqueles que merecem mais 

aprofundamento. Avalie também o envolvimento da equipe e 

dos alunos, se todos estão interessados na questão ambiental e 

se eles mudaram as atitudes cotidianas em relação ao 

desperdício e ao consumo. 

  

Consultoria 
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