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Apresentação

Prezado(a) participante do Profuncionário,

O Ministério da Educação(MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica(SEB), fortalece e amplia
neste ano de 2008 o Programa Nacional de Valorização dos
Trabalhadores (Profuncionário). Esse programa do Governo
federal que tem como objetivo desenvolver ações capazes de
criar estruturas promotoras da valorização, visando contribuir para
reverter a dívida histórica do Estado brasileiro para com o segmento
de funcionários da educação.

O MEC propôs ao Conselho Nacional de Educação(CNE) a inclusão, nas
DWXDLV'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVSDUDD(GXFDomR3URÀVVLRQDO7pFQLFDGH1tYHO0pGLRGHXPDiUHDHVSHFtÀFDGHHGXFDomRQmRVySDUDDDTXLVLção das competências necessárias para o bom desenvolvimento das atividades educacionais, mas também como instrumento importante para a construção da identidade dos funcionários da educação e sua valorização. Em atenção
à solicitação do MEC, o Conselho Nacional de Educação optou por incorporar
jV'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVXPDÉUHD3URÀVVLRQDODGH6HUYLoRVGH
Apoio Escolar, com habilitações em Gestão Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e Meio Ambiente e Manutenção da Infra-estrutura Escolar.
23DUHFHU&1(&(%QDSURYDGRHPHKRPRORJDGRSHOR0Lnistro da Educação em 26/10/2005, contribuiu efetivamente para a realização do
Profuncionário – Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação,
e busca unir as dimensões técnicas e pedagógicas imprescindíveis para a formaomRKXPDQDFRPSURPHWLGDpWLFDHSURÀVVLRQDOPHQWHFRPDFRQVWUXomRGHXPD
educação de qualidade para todos.
A implantação do Profuncionário consolida-se desde 2006 em regime de colaboração com os sistemas de ensino e com a participação de entidades como o CONSED, a Undime, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação(CNTE)
e os Conselhos Estaduais de Educação(CEE).
&RPRHPWRGRFXUVRRXHPTXDOTXHUVLWXDomRQRYDKDYHUiPRPHQWRVGHVDÀDdores. Mas não tenha dúvida: todos encerram experiências que foram longamente pensadas e planejadas para gerar um efeito positivo e direto na sua atuação
como educador.
Esperamos que o desenvolvimento do Profuncionário, o convívio com as equipes
de trabalho e os materiais propostos tragam momentos proveitosos a você.
Um excelente curso!

São os votos do Governo Federal/Ministério da Educação
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INTRODUÇÃO
Este documento foi construído com o objetivo de situar todos
os sujeitos envolvidos com o Profuncionário na sua proposta
político-pedagógica.
Proposta político-pedagógica refere-se aos princípios que
orientam as escolhas conceituais e metodológicas feitas para
R SODQHMDPHQWR GR SURFHVVR GH IRUPDomR SURÀVVLRQDO GRV
funcionários da educação. Abrange a concepção de técnico
em educação, isto é, o objetivo que se pretende alcançar, bem
como as concepções de todos os elementos envolvidos no
processo formativo, tais como: competências, valores, conhecimentos, habilidades, aprendizagem, currículo, experiência prática, avaliação.
Portanto, a proposta político-pedagógica é um plano de formação orientado por certos princípios, concepções e métodos. Sendo um plano, a proposta orienta, constitui-se em referência, mas não determina as ações a serem realizadas nem
as experiências a serem vividas a partir dele.
Esta proposta, é claro, não foi elaborada do nada. Ela foi construída em certas condições contextuais em relação às quais
se situa, envolvendo aspectos sociais, políticos, econômicos,
culturais e legais.
Ter notícias sobre o contexto de construção ajuda a compreender a proposta. As orientações contextuais do Profuncionário constituem, assim, a primeira parte deste documento.
Em relação ao contexto, a modalidade em que o Profuncionário é oferecido, educação a distância – EAD, é um elemento
que o diferencia. Ter noção sobre o que é a EAD, como funciona e que atores estão envolvidos e organizados em torno da
proposta, também é importante para compreendê-la. Essas
noções são encontradas na segunda parte do documento.
Na terceira e na quarta partes, encontra-se a proposta políticopedagógica propriamente dita.
Na terceira, situam-se os objetivos da proposta, os princípios
que a orientam, as competências e os conhecimentos previstos
para uma formação consistente e coerente com os objetivos,
como se pensa o processo de aquisição e construção de competências e conhecimentos, por meio de que material e como
esse material foi elaborado. Além disso, é claro, encontram-se
na terceira parte os princípios e as orientações sobre o processo de avaliação do desempenho do cursista.

Na quarta e última parte, encontra-se o ementário do curso
pelo qual se indicam os conteúdos sugeridos para cada um
dos trinta e sete módulos que compõem as quatro habilitações previstas no Profuncionário: Técnico em Gestão Escolar,
Técnico em Multimeios Didáticos, Técnico em Alimentação
Escolar e Técnicos em Meio Ambiente e Manutenção de Infraestrutura Escolar.
Além de saber do objetivo e da organização deste documento,
pLPSRUWDQWHTXHVHWHQKDPXLWRFODURRVHXVLJQLÀFDGRKLVtórico: este documento expressa as orientações político-pedagógicas do primeiro Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação, com abrangência nacional e a ação de
uma política do Governo Federal.
Então, todos os que precisam ler este documento (cursistas,
tutores, professores orientadores, equipes de coordenação estaduais e outros) para se situarem sobre a proposta e para torná-la realidade, devem estar conscientes de que vão construir
FRQFUHWDPHQWHR3URIXQFLRQiULRWHFHQGRRVÀRVGDKLVWyULDGD
SURÀVVmRGHWpFQLFRHPHGXFDomREHPFRPRSDUWLFLSDQGR
das transformações na história da educação brasileira.
Talvez, daqui a poucas décadas, nenhum de nós esteja aqui
para contar esse pedaço de história que estamos vivenciando
aos nossos netos. Mas é bem possível que alguns deles estejam estudando para serem técnicos em educação e, ao estuGDUDKLVWyULDGDSURÀVVmRYmRHVWXGDUHVWHGRFXPHQWRHQWUH
muitos outros, além das pesquisas que se realizarem sobre a
concretude do Profuncionário, para entender quando e como
os funcionários da educação conquistaram e concretizaram o
GLUHLWRjSURÀVVLRQDOL]DomRHTXHWUDQVIRUPDo}HVRFRUUHUDP
de agora até lá.

Neste primeiro momento, pretende-se situar o Profuncionário
no contexto das orientações legais que o fundamentam.
Essas orientações, contudo, estão inspiradas em outras experiências formativas conhecidas (municipais e estaduais), que possibilitam perceber com clareza como vem sendo construída hisWRULFDPHQWHDSURÀVVLRQDOL]DomRGRVIXQFLRQiULRVGDHGXFDomR
Assim, aqui se encontram os principais elementos contextuais,
incluindo acontecimentos, atores, entidades e legislação, que
podem ajudar a compreender a construção da proposta político-pedagógica do Profuncionário.

2XWUDVH[SHULrQFLDVFRPIRUPDomRSURÀVVLRQDOGRVIXQFLRnários da educação
O Profuncionário não é a primeira experiência na formação proÀVVLRQDOGHIXQFLRQiULRVGDHGXFDomRHPERUDVHMDDSULPHLUD
como política de governo, no caso, do Governo Federal.
Antes dele, e ainda hoje, existiram e existem outras experiências
que serviram e servem de inspiração tanto à legislação e normaWL]DomRGDSURÀVVmRTXDQWRjSURSRVWDGHIRUPDomRSURÀVVLRQDO
aqui apresentada.
(VVDVH[SHULrQFLDVGL]HPUHVSHLWRDRVFXUVRVSURÀVVLRQDLVGH
nível médio para a formação em serviço dos funcionários da
HGXFDomRIUXWRGHORQJDGLVFXVVmRLQLFLDGDQRÀPGDGpFDGD
de 1980, em Mato Grosso, no Sindicato dos Trabalhadores em
Educação – SINTEP (antiga Associação Mato-grossense dos
3URÀVVLRQDLVGD(GXFDomR HUHDOL]DGRVHPTXDWURH[SHULrQFLDV
de cursos presenciais:
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E &XUVRV3URÀVVLRQDLVGD5HGH0XQLFLSDOGH&XLDEiTXHIRUmaram cerca de 1.000 funcionários entre 1995 e 2005;
F &XUVRV3URÀVVLRQDLVGD5HGH(VWDGXDOGR$FUHTXHKDELOLWDUDPFHUFDGHIXQFLRQiULRVHQWUHH
G &XUVRV3URÀVVLRQDLVGD5HGHGR'LVWULWR)HGHUDOTXHWLYHUDP
uma versão coordenada pelo SAE em 1996-97-98, que habilitaram cerca de 100 funcionários em três cursos técnicos, e
RXWUDFRRUGHQDGDSHOD($3(LQWHUURPSLGDQRÀQDOGH
quando foi oferecida para 600 funcionários.
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a) Projeto Arara Azul, em Mato Grosso, que habilitou mais de
5.000 funcionários da rede estadual, de 1992 a 2005;

As quatro experiências foram construídas em consonância com
a concepção da soma de três blocos de ensino-aprendizagem:
XPSHGDJyJLFRRXWURWpFQLFRHXPWHUFHLURGHSUiWLFDSURÀVsional.
Partia-se do pressuposto de que os cursos formavam educadores de nível médio e, portanto, abrangiam um conjunto de
disciplinas pedagógicas oferecidas pelo curso normal, com exceção da Didática e das Metodologias de Ensino, próprias da
formação de professores.
Além de educadores, os cursos formavam técnicos em quatro especialidades: alimentação, gestão, multimeios didáticos
e manutenção de infra-estrutura escolar, motivo pelo qual era
imprescindível a oferta de um conjunto de disciplinas com o
FRQWH~GRWpFQLFRHVSHFtÀFRHFDUJDKRUiULDVXEVWDQFLDOGHSUiWLFDTXHOHYDVVHPjVQRYDVLGHQWLGDGHVSURÀVVLRQDLV(VWDVVH
baseavam e, ao mesmo tempo, iam além dos papéis tradicionais de merendeira, escriturário, agente administrativo, agente
de biblioteca ou laboratório, auxiliar de limpeza ou vigilância.
'DtDDÀUPDomRGHTXHVHWUDWDYD²QDPRGDOLGDGHGHIRUPDomR
em serviço – de um processo de transformação, mais do que
de formação.

UNIDADE 1 – Orientações Contextuais

16

&RPRDLQGDQmRKDYLDVLGRDSURYDGDD/HLQ²/HL
de Diretrizes e Bases – LDB e muito menos publicado o Decreto nº 2.208/1997, cada curso foi proposto em três blocos:
GRLVFRPXQVGHHGXFDomRJHUDOHSHGDJyJLFRHXPHVSHFtÀFR
para cada habilitação. A sugestão era de que o primeiro bloco
fosse formado por oito disciplinas: Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Matemática, Ciências Físicas, Químicas
H%LROyJLFDV*HRJUDÀD+LVWyULD$UWHVH(GXFDomR)tVLFDFRP
um mínimo de 900 horas. Que o bloco de formação pedagógica
WLYHVVHFLQFRGLVFLSOLQDVFRPXPPtQLPRGHKRUDV+LVWyULDGD(GXFDomR6RFLRORJLDH(FRQRPLDGD(GXFDomR)LORVRÀD
e Antropologia da Educação, Psicologia e Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. O bloco de formação técnica, com
 KRUDV IRVVH IRUPDGR SHODV GLVFLSOLQDV HVSHFtÀFDV 
horas) e pelo Estágio Supervisionado (400 horas).
Em cada bloco de formação técnica, existia uma disciplina introdutória da habilitação que “puxava” as demais e fazia o nexo
FLHQWtÀFRFRPDiUHDGHFRQKHFLPHQWRWpFQLFRFRUUHVSRQGHQWH
Assim apareciam “Teorias Administrativas”; “Teorias da Comunicação”; “Teorias da Nutrição” e “Teorias do Espaço Escolar”,
que fundamentavam e orientavam as demais disciplinas.

As experiências de oferta dos cursos, citadas anteriormente,
mostraram que, na área técnica, algumas disciplinas poderiam
ser comuns às quatro habilitações, como “Informática” e “Direito Administrativo e Trabalhista”. Em cada um dos cursos,
sentiu-se a necessidade de mudar, por acréscimo, supressão
ou substituição, as disciplinas propostas, mantendo-se sempre a “disciplina teórica introdutória e fundante”.
Além dessas experiências, também deve ser citado o Projeto
Pé de Cedro. O Pé de Cedro, como projeto, foi mais um avanço do ponto de vista da proposta curricular para a constituição
GDVLGHQWLGDGHVSURÀVVLRQDLVGRVIXQFLRQiULRVHVSHFLDOPHQWH
em relação ao conjunto de disciplinas de formação pedagógiFDDVVLPFRQVWLWXtGR+LVWyULDH3ROtWLFDGD(GXFDomR)LORVRÀD
da Educação, Sociologia da Educação, Psicologia e Organização da Educação Básica no Brasil. As cargas horárias propostas foram reduzidas de forma a compor 1.000 horas para todo
o curso técnico, excluída a educação geral. A “Prática SuperYLVLRQDGDµSDVVRXDVHUGHKRUDVPHVPRQ~PHURH[LJLGR
SHOD/'%QDIRUPDomRGHWRGRVRVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomR
Embora a proposta do Pé de Cedro não tenha sido concretizada, foi base de inspiração e orientação ao projeto do curso
Técnico em Gestão Escolar para formação de funcionários da
rede estadual do Mato Grosso do Sul.

O Módulo I é composto por: Psicologia Aplicada, Informática, Gestão de Pessoal, Gestão Financeira, Teorias da Administração e Redação. O Módulo II por: Escrituração Escolar,
Informática, Gestão de Pessoal, Gestão Financeira, Teorias
GD $GPLQLVWUDomR 6RFLRORJLD H )LORVRÀD 3RU ÀP R 0yGXlo III é constituído por: Escrituração Escolar, Teorias da CoPXQLFDomR *HVWmR GH %LRVVHJXUDQoD +LVWyULD GD (GXFDção, Políticas Educacionais e Tecnologia de Informação e
Comunicação(TIC´s).
Esse acúmulo de experiências se desenvolve sobre uma base
que prevê três momentos diferentes na formação: a formação
pedagógica inspirada nos fundamentos da educação do curso
QRUPDO SDUD IRUPDomR GH SURIHVVRUHV D IRUPDomR HVSHFtÀFDFRQIRUPHDKDELOLWDomRSURÀVVLRQDOVHPSUHRULHQWDGDSRU
XPDWHRULDHDSDUWHGHSUiWLFDSURÀVVLRQDOVXSHUYLVLRQDGD
Em relação a essa base curricular, a proposta de formação do
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(VVHFXUVRMiIRUPRXSURÀVVLRQDLVeRIHUHFLGRQDPRGDOLdade presencial e seu currículo está organizado em três módulos, com uma carga horária total de 800h, para habilitação de
7pFQLFRHP*HVWmR(VFRODURXKSDUDTXDOLÀFDomRFRPR
Assistente em Gestão Escolar, não prevendo carga horária
para prática supervisionada.

Profuncionário é um novo momento, de acúmulo e diferenciação, no processo de construção das referências para a formaomRSURÀVVLRQDOHGHUHFRQVWUXomR1GDVLGHQWLGDGHVSURÀVVLRnais. Processo no qual tanto o Ministério da Educação quanto
o Conselho Nacional de Educação se inspiraram para propor
HGHÀQLUDV'LUHWUL]HV&XUULFXODUHVGDÉUHDFRPRVHUiYLVWR
na seqüência deste documento.

1.2 Fundamentação legal: legislação e normatização
2V SULQFtSLRV JHUDLV GD SROtWLFD GH IRUPDomR SURÀVVLRQDO GR
Técnico em Educação estão contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação /HLQ HQR3ODQR1DFLRQDOGD(GXFDção - PNE - (Lei nº 10.172/2001) como se segue:
Na Constituição Federal encontram-se os seguintes princípios:
Art. 205 A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
R H[HUFtFLR GD FLGDGDQLD H VXD TXDOLÀFDomR SDUD R
trabalho.
Art. 206 O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
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I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
[...]
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9²YDORUL]DomRGRVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomRHVcolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira
com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade.
9,,,²SLVRVDODULDOSURÀVVLRQDOQDFLRQDOSDUDRVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomRHVFRODUS~EOLFDQRVWHUPRV
da lei federal .
1

$SDODYUDUHFRQVWUXomRpXVDGDQHVWHGRFXPHQWRFRPLQVSLUDomRHP+DEHUPDV  7UDWD
se, aqui, de um processo de desmontar para depois remontar de modo novo. Esse processo
possibilita tanto a conservação como a transformação do que existe, além de possibilitar a
criação de algo novo.

Na Lei de Diretrizes e Bases - LDB, encontram-se os seguintes
princípios:
Art. 1 A educação abrange os processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
[...]
$UW2HQVLQRVHUiPLQLVWUDGRFRPEDVHQRVVHguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
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IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabeleciPHQWRVRÀFLDLV

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extra-escolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho
e as práticas sociais.
$UW  $ IRUPDomR GH SURÀVVLRQDLV GD HGXFDomR
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9,,²YDORUL]DomRGRSURÀVVLRQDOGDHGXFDomRHVFRlar;

de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de
cada fase do desenvolvimento do educando, terá
como fundamentos:
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive
mediante a capacitação em serviço;
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades.
[...]
$UW  $ IRUPDomR GH SURÀVVLRQDLV GH HGXFDomR
para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação
básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a
base comum nacional.
Já no Plano Nacional de Educação - PNE, encontram-se as
seguintes metas e objetivos:
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,GHQWLÀFDUHPDSHDUQRVVLVWHPDVGHHQVLQR
as necessidades de formação inicial e continuada do
pessoal técnico-administrativo, elaborando e dando
início à implementação, no prazo de três anos a partir
da vigência deste Plano, de programas de formação.
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&ULDUQRSUD]RGHGRLVDQRVFXUVRVSURÀVVLRQDlizantes de nível médio destinados à formação de pessoal de apoio para as áreas de administração, multimeios
e manutenção de infra-estruturas escolares, inclusive
para alimentação escolar e, a médio prazo, para outras
áreas que a realidade demonstrar ser necessário.
O Decreto 6.094/2007, que dispõe sobre o Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação estabelece,
como uma das diretrizes desse plano, “a instituição de
programa próprio ou em regime de colaboração para
IRUPDomRLQLFLDOHFRQWLQXDGDGHSURÀVVLRQDLVGD(GXcação” (Art. 2º-XII).
Assim, para contextualizar o Profuncionário em relação à legislação
e à normatização que o regulamentam, pode-se dizer o seguinte:
(PGHGH]HPEURGHIRLVDQFLRQDGDD/HLQD
/'%3RUHODIRUDPGHÀQLGRVRVGRLVQtYHLVGDHGXFDomRHVFRODU

²REiVLFRHRVXSHULRU²HÀ[DGDDHGXFDomRSURÀVVLRQDOFRPR
modalidade, que, “integrada às diferentes formas de educação,
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente
GHVHQYROYLPHQWRGHDSWLG}HVSDUDDYLGDSURGXWLYDµ $UW 
Uma das articulações com a educação básica, já tradicional
QRSDtVPHUHFHXRWH[WRGRGRDUW´RHQVLQRPpGLR
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo
SDUDRH[HUFtFLRGHSURÀVV}HVWpFQLFDVµ
Entretanto, o Decreto nº 2.208/1997 separou os cursos proÀVVLRQDLV GR FXUVR ´FRPXPµ GH HQVLQR PpGLR H[LJLQGR GR
HVWXGDQWHGXDVPDWUtFXODVVHQGRDSURÀVVLRQDOFRQFRPLWDQWH
ou subseqüente à do ensino médio.
Ora, quem conclui o ensino médio, culturalmente, se dispõe
mais a ingressar no ensino superior do que a “voltar” à busca
GHXPGLSORPDQRQtYHOMiDWLQJLGRDLQGDTXHSURÀVVLRQDO2
resultado foi a desvalorização dos cursos técnicos, tanto na
rede federal como nas redes estaduais.
Daí a revisão da concepção pelo Decreto nº 5.154/2004. Por
ele, volta-se a admitir (como sempre aconteceu no caso do
curso normal de nível médio, para formação de professores)
DRIHUWDGHFXUVRVSURÀVVLRQDLV´LQWHJUDGRVµRXVHMDFRPGXSODFRPSRVLomRHWHUPLQDOLGDGHPDVFRPFXUUtFXORXQLÀFDGR
1mRVHQHJDDSRVVLELOLGDGHGHFXUVRVSURÀVVLRQDLVFRQFRPLtantes ou subseqüentes ao ensino médio, mas recomenda-se
a oferta de cursos integrados, com o cuidado de não aligeirar,
como aconteceu de 1971 a 1996, a formação geral. Assim, volta-se a encarecer o currículo de jornada integral ou de quatro
anos.
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Do Parecer pode-se extrair três pequenas passagens que resuPHPRSHQVDPHQWRVREUHRFXUUtFXORGDHGXFDomRSURÀVVLRnal, aplicável inicialmente a vinte áreas de trabalho, às quais
se somou a 21ª Área, a dos Técnicos em Educação, criada
pela Resolução nº 5/2005. Seguem as passagens:
As presentes diretrizes são o conjunto articulado de
SULQFtSLRVFULWpULRVGHÀQLomRGHFRPSHWrQFLDVSURÀVVLRQDLV JHUDLV GH WpFQLFR SRU iUHD SURÀVVLRQDO H
procedimentos a serem observados pelos sistemas
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ejOX]GDHYROXomRGHVWHVGLVSRVLWLYRVOHJDLVTXHWHPRVGH
entender o Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação nº 16/1999 e a Resolução nº 4/1999,
que o acompanha.

de ensino e pelas escolas na organização e no planeMDPHQWRGDHGXFDomRSURÀVVLRQDOGHQtYHOWpFQLFR.
$V'LUHWUL]HVGHYHPSRVVLELOLWDUDGHÀQLomRGHPHtodologias de elaboração de currículos a partir de
FRPSHWrQFLDV SURÀVVLRQDLV JHUDLV GR WpFQLFR SRU
área; a instituição deve poder construir seu currículo pleno de modo a considerar as peculiaridades
GRGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRFRPÁH[LELOLGDGH
e atender às demandas do cidadão, do mercado de
trabalho e da sociedade.
3DUDHIHLWRGHVWH3DUHFHUFRPSHWrQFLDSURÀVVLRQDO
é a capacidade de articular, mobilizar e colocar em
ação valores, conhecimentos e habilidades necesViULRVSDUDRGHVHPSHQKRHÀFLHQWHHHÀFD]GHDWLvidades requeridas pela natureza do trabalho.
No complexo mundo do trabalho do século XXI, encontramse duzentas mil escolas no Brasil, nas quais trabalham mais de
um milhão de funcionários “ditos não-docentes”, que são conYLGDGRVSRUXPDSROtWLFDGHYDORUL]DomRSURÀVVLRQDODWUDQVLtar de suas tarefas subalternas e desvalorizadas para funções
educativas de crescente complexidade.
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Além do dito acima, do ponto de vista legal e normativo, o
Profuncionário, como ação para formação inicial e em serviço
GH HGXFDGRUHV HVWi QD FRQÁXrQFLD GH FLQFR GHWHUPLQDo}HV
FXUULFXODUHVpXPFXUVRSURÀVVLRQDOGHQtYHOPpGLRSDUDFDpacitação de educadores, oferecido a jovens e adultos, a distância. Por isso, ao ousar não somente listar conteúdos de seu
currículo pleno, mas oferecer material didático que os desenvolve, o Profuncionário precisa atender tanto aos dispositivos
constitucionais e da LDB como às diretrizes curriculares da
etapa e das modalidades que o constituem.
Finalmente, o ”norte” que orienta a organização e o desenvolvimento das quatro habilitações propostas pelo Profuncionário, é a qualidade da educação pública, feita pela valorização
dos educadores, pela participação democrática de toda a comunidade escolar e pela construção de novas competências
dos técnicos que serão formados.
As bases legais do Profuncionário derivam, portanto, dos preceitos constitucionais (art. 205 a 214), dos dispositivos da Lei
GH'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR1DFLRQDOQGR
Decreto nº 5.154/2004, bem como das Diretrizes Curriculares

Nacionais emanadas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, em especial:

a) Relativas ao Ensino Médio
Parecer CNE/CEB nº 15/1998, aprovado em 1º de junho de 1998:
Regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;
Resolução CNE/CEB nº 3, de 26 de junho de 1998: Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;
Resolução CNE/CEB nº 1GHGHIHYHUHLURGH$WXDOL]DDV
'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVGHÀQLGDVSHOR&RQVHOKR1DFLRQDO
GH(GXFDomRSDUDR(QVLQR0pGLRHSDUDD(GXFDomR3URÀVVLRQDO
Técnica de nível médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004;
Resolução CNE/CEB nº 4, de 16 de agosto de 2006: Altera o
DUWLJRGD5HVROXomR&1(&(%QTXHLQVWLWXLDV'LUHtrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

b) Relativas ao Ensino Médio na Modalidade Normal
Parecer CEB nº 1, aprovado em 29 de janeiro de 1999: Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores na
Modalidade Normal em Nível Médio;
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Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de abril de 1999: Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da
Educação Infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental,
nível médio e modalidade Normal.

c) Relativas à Educação de Jovens e Adultos

Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000: Estabelece
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos;
Parecer CNE/CEB nº 20, aprovado em 15 de setembro de
2005: Inclusão da Educação de Jovens e Adultos, prevista no
Decreto nº 5.478/2005, como alternativa para a oferta da EduFDomR3URÀVVLRQDO7pFQLFDGHQtYHOPpGLRGHIRUPDLQWHJUDGD
com o Ensino Médio.
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Parecer CNE/CEB nº 11, aprovado em 10 de maio de 2000:
Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos;

d) Relativas à Educação a Distância
Parecer CNE/CEB nº 41, aprovado em 02 de dezembro 2002:
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação à
Distância na Educação de Jovens e Adultos e para a Educação
Básica na etapa do Ensino Médio.
H 5HODWLYDVj(GXFDomR3URÀVVLRQDOGH1tYHO0pGLR
Parecer CEB nº 16, aprovado em 5 de outubro de 1999: Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EducaomR3URÀVVLRQDOGH1tYHO7pFQLFR
Resolução CNE/CEB nº 4, de 8 de novembro de 1999: Institui
DV'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVSDUDD(GXFDomR3URÀVVLRnal de Nível Técnico;
Resolução CNE/CEB nº 4, de 27 de outubro de 2005: Inclui
novo dispositivo à Resolução CNE/CEB nº 1/2005, que atualiza
DV 'LUHWUL]HV &XUULFXODUHV 1DFLRQDLV GHÀQLGDV SHOR &RQVHOKR
Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação
3URÀVVLRQDO7pFQLFDGHQtYHOPpGLRjVGLVSRVLo}HVGR'HFUHWR
nº 5.154/2004.
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I 5HODWLYDVjÉUHDQD(GXFDomR3URÀVVLRQDO
3DUHFHU &1(&(% Q  DSURYDGR HP  GH DJRVWR GH 
Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a área proÀVVLRQDOGH6HUYLoRVGH$SRLR(VFRODU
Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de novembro de 2005: Inclui, nos quadros anexos à Resolução CNE/CEB nº 4/99, de
FRPRÉUHD3URÀVVLRQDODiUHDGH6HUYLoRVGH
Apoio Escolar.
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1.3 Construção da proposta do Profuncionário
&RPRVHYrDÉUHDQD(GXFDomR3URÀVVLRQDO6HUYLoRVGH
Apoio Escolar, foi criada pela Resolução CNE/CEB nº 5/2005
que, por meio do Parecer CNE/CEB nº 16/2005, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação nessa Área ProÀVVLRQDO
$ OHJLVODomR H D QRUPDWL]DomR HVSHFtÀFDV VREUH D IRUPDomR
SURÀVVLRQDO GH IXQFLRQiULRV GD HGXFDomR SRUWDQWR VmR PXLto recentes e estão inseridas no contexto dos princípios que
RULHQWDPDHGXFDomRSURÀVVLRQDOHPJHUDO
&RQWXGRVLPEROL]DPRUHFRQKHFLPHQWRVRFLDOGDSURÀVVmRGH

WpFQLFRHPHGXFDomRHJDUDQWHPRGLUHLWRjSURÀVVLRQDOL]DomR
dos funcionários da educação em efetiva atividade e de outros
FLGDGmRVTXHDGHVHMDUHP5HFRQKHFLPHQWRGDSURÀVVmRHGLUHLWRjSURÀVVLRQDOL]DomRTXHVmRUHVXOWDGRVGHXPSURFHVVR
GH OXWD H FRQVWUXomR SROtWLFD GRV WUDEDOKDGRUHVSURÀVVLRQDLV
da educação que dura décadas, senão séculos. Uma história
que ainda não terminou e que merece ser conhecida e construída com a participação de todos. Porém, infelizmente, não
cabe contá-la em detalhes agora2.
e LPSRUWDQWH HQWUHWDQWR FRQKHFHU RV DFRQWHFLPHQWRV PDLV
UHFHQWHVSDUDTXHVHÀTXHEHPVLWXDGRHPUHODomRDR3URIXQcionário e ao contexto em que cada um está inserido como
participante protagonista.
Em 2004, o Ministério da Educação – MEC, por meio do Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas
de Ensino – Dase, tomou como uma de suas políticas a valorização dos funcionários da educação.
(VVDSROtWLFDVLJQLÀFDDFRQTXLVWDGRVWUDEDOKDGRUHVHPQHJRciação com os poderes públicos e com suas entidades representativa, acolhida e levada a sério pelo MEC, que passou a
concretizá-la a partir do Seminário Nacional sobre Política de
Valorização de Trabalhadores em Educação – em cena os funcionários de escola, que foi o acontecimento que possibilitou
a elaboração de um documento orientador das ações dessa
política de abrangência nacional.
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A política de valorização dos funcionários da educação constitui um programa de ações articuladas em três frentes:
a) reconhecimento das novas identidades funcionais;
b) oferta de escolarização, formação inicial e continuada;

Considerando essas três frentes de ações, nota-se que, em
relação à primeira, algumas conquistas já foram alcançadas,
DTXHODVFLWDGDVVREUHRUHFRQKHFLPHQWRVRFLDOGDSURÀVVmRH
DQRUPDWL]DomRGRGLUHLWRjIRUPDomRSURÀVVLRQDO
2
Para saber um pouco dessa história, ver MONLEVADE, João Antônio C. Funcionários das
escolas públicasHGXFDGRUHVSURÀVVLRQDLVRXVHUYLGRUHVGHVFDUWiYHLV%UDVtOLD,GHDH
NASCIMENTO, Francisco das Chagas Firmino. Funcionários da educação: da constituição da
identidade à ação como co-gestores de escola. Brasília: FE-UnB, 2006. (Dissertação Mestrado)

O documento intitulado “Por uma política de valorização dos trabalhadores em educação
– em cena, os funcionários de escola”, foi publicado pelo MEC no mesmo ano e disseminado
pelo Brasil.
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c) estruturação de planos de carreira e implementação de piso
salarial.

&RPDFRQTXLVWDGRGLUHLWRjIRUPDomRSURÀVVLRQDOEXVFDGDSHOR
MEC, essa instituição pôde tomar a iniciativa de produzir um Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação, com
as quatro habilitações previstas, como forma de concretizar uma
das ações relativa à frente de oferta de escolarização, formação
inicial e continuada dos funcionários da educação.
Bem entendido, o curso oferecido pelo MEC tem o objetivo de
LQGX]LUHFULDUFRQGLo}HVSDUDDDFROKLGDGDIRUPDomRSURÀVVLRnal dos funcionários pelos sistemas de ensino do país, em especial dos estados e do Distrito Federal, responsáveis pela oferta
GRHQVLQRPpGLRSURÀVVLRQDO
Nesse sentido, o Profuncionário é uma das expressões da disposição política do Governo Federal em adotar medidas e ações
concretas de intervenção voltadas para a reconstrução da identiGDGHSURÀVVLRQDOGDFXOWXUDHGDVLPDJHQVGHVVHVWUDEDOKDGRUHV
em todo o país.
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O MEC estabeleceu interlocução com a União Nacional dos Dirigentes Municipais(Undime), com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação – CONSED, com Conselhos Estaduais de
Educação(CEE) e com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação(CNTE), visando construir as condições para a
realização do Profuncionário em nível nacional.
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Essa interlocução se deu por meio de seminários nacionais que
resultaram em um projeto piloto nos estados de Mato Grosso do
Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí e Tocantins, iniciado no ano de
2005.
-iIRUDPUHDOL]DGRVFLQFRVHPLQiULRVHPGHÀQLomRGDSROttica; em 2005, apresentação do Curso Técnico de Formação para
os Funcionários da Educação (Profuncionário) e formalização do
Projeto Piloto para cinco estados da Federação(cerca de 5 mil
funcionários) ; em 2006, apresentação e formalização do Projeto de Expansão para mais 12 estados(cerca de 18 mil funcionários); em 2008, o MEC promoveu, nos dias 25 e 26 de março,
o IV Seminário Nacional do Programa de Formação Inicial em
6HUYLoRGRV3URÀVVLRQDLVGD(GXFDomR%iVLFDGRV6LVWHPDVGH
Ensino Público (Profuncionário), com o objetivo de promover a
troca de experiências entre os principais atores envolvidos na
implementação e apresentar o novo arranjo institucional para o
seu desenvolvimento. Esse novo arranjo incluiu, a partir do segundo semestre de 2008, a participação dos Centros Federais de
Educação Tecnológica(Cefet’s) o que possibilitou a ampliação da
oferta de vagas para cursistas.

Nos dias 11 e 12 de agosto de 2008 ocorreu em Brasília/DF
o Seminário Nacional de Professores Formadores de tutores do
Profuncionário, com participação dos Professores Formadores
de Tutores(PFT) dos Cefets, dos coordenadores executivos do
Profuncionário nos estados e dos conteudistas dos módulos do
programa.
O projeto piloto, por sua vez, foi construído conjuntamente pelo
MEC e a Universidade de Brasília(UnB), por meio do Centro de
Educação a Distância(CEAD) e professores da Faculdade de Educação/FE, que constituíram, no desenvolvimento da proposta, a
equipe de Coordenação Pedagógica.
Essa equipe foi responsável pela produção inicial de materiais didático-pedagógicos do Profuncionário, nas quatro habilitações,
além de realizar a capacitação didático-pedagógica com as equipes de Coordenação Estaduais.

Por meio de reuniões de trabalho entre a Coordenação Nacional de Valorização dos Trabalhadores em Educação e as
Coordenações Estaduais, formadas por Secretaria Estadual de
Educação, CEE, Undime e Sindicatos, fomentou-se iniciativas
para que os estados assumissem essa política concreta de valorização dos trabalhadores da educação, o que de fato está
acontecendo.
Depois disso, organizaram-se e realizaram-se as capacitações
GDVHTXLSHVHVWDGXDLVFRPDÀQDOLGDGHGHGHVFRQVWUXLUHUHconstruir visões, imagens e concepções sobre a identidade
SURÀVVLRQDOGRVIXQFLRQiULRVGDHGXFDomRHDVQRYDVGHPDQdas exigidas para os técnicos em educação.
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A Coordenação Pedagógica, durante meses, junto com o
'DVHSURÀVVLRQDLVHVSHFLDOLVWDVQDVPDLVGLYHUVDViUHDVHQvolvidas no curso (enfermeira, nutricionista, engenheiro, arTXLWHWRÀVLRWHUDSHXWDDUWLVWDHQWUHRXWURV HIXQFLRQiULRVGD
educação articularam e desenvolveram discussões, análises e
UHÁH[}HVVREUHSULQFtSLRVÀORVyÀFRVHSHGDJyJLFRVGHVWDIRUPDomRSURÀVVLRQDOVREUHRVFRQWH~GRVHFRPSHWrQFLDVTXH
seriam construídos e adquiridos pelos funcionários. Esse trabalho resultou no conjunto de dezesseis módulos para cada
XPGRVHVSDoRVSURÀVVLRQDLV JHVWmRPXOWLPHLRVDOLPHQWDção e meio ambiente e infra-estrutura), sendo seis da formação
SHGDJyJLFDHGH]GDIRUPDomRHVSHFtÀFDLQFOXLQGRVXJHVW}HV
SDUDDWLYLGDGHVGHSUiWLFDSURÀVVLRQDOVXSHUYLVLRQDGD

1mRpGLItFLOQRWDUSRUWDQWRTXHDOXWDSHORUHFRQKHFLPHQWRSURÀVVLRQDOGRVWUDEDOKDGRUHV
incluindo experiências formativas, os princípios de política educacional contidos na LDB, a
FRQTXLVWDGRGLUHLWRjSURÀVVLRQDOL]DomRHDVRULHQWDo}HVOHJDLVVREUHDIRUPDomRSURÀVVLRnal, de abrangência nacional, além da experiência do projeto piloto, são as coordenadas que
situam no contexto histórico a proposta político-pedagógica do Profuncionário, apresentadas
neste documento.
3RUPHLRGDÀJXUDTXHVHJXHSURFXUDVHDSUHVHQWDUHVTXHPDWLFDPHQWHRSURFHVVRGHFRQVtrução da política e da proposta de curso acima descrito.

Dado o primeiro passo, o de se situar no contexto de construção da proposta do Profuncionário, pode-se apresentar as
condições da oferta a distância, sobretudo aquelas relativas
aos aspectos pedagógicos, de acesso, organizacionais e estruturais.
O que se pretende, primeiro, é esclarecer em que consiste a
Educação a Distância - EAD e que diferenças fundamentais ela
apresenta em relação à educação presencial, tanto do ponto
de vista pedagógico quanto da acessibilidade. Depois, apresenta-se a estrutura da oferta, mostrando como os atores se
relacionam e que atribuições cabem a cada um. Mais adiante,
indica-se que instituição, e em que condições, emitirá o certiÀFDGRGHFRQFOXVmRGRFXUVR1DTXDUWDSDUWHDSUHVHQWDVHR
SHUÀOGHVHMiYHOSDUDRWXWRUUHVSRQViYHOSHODSHUPDQrQFLDGR
FXUVLVWDQRFXUVRHSRUÀPRULHQWDVHRFXUVLVWDVREUHFRPR
estudar a distância.

2.1 Aprender a distância
A proposta do Profuncionário é inovadora do ponto de vista da modalidade de ensino-aprendizagem. Uma experiência
que, sendo a primeira para muitos, deve ser tomada como
GHVDÀDGRUDHPRWLYDGRUD
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eSUHFLVRGL]HULVVRSRUTXHVHGHYHHQWHQGHUTXHRSURFHVVR
de ensino-aprendizagem, com o qual se está acostumado e
que se conhece desde criança, necessita ser repensado.

Basta estar aberto a essa nova experiência que, sem dúvida,
se verá o grande salto que pode ser dado em termos de formação.
Mas do que é que se está falando realmente?
Todo funcionário acompanha o processo de aprendizagem
na escola. Embora não tão diretamente ligado a ele, como o
professor, mas o acompanha de perto dentro daquela função
determinada que desempenha e que lhe possibilita um certo
olhar sobre a educação.
Sem dúvida, o funcionário percebe que as crianças ou os jo-
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A educação a distância - EAD, nesse sentido, torna mais acessível a educação formal e ajuda a repensar a tradição pedagóJLFDFRQÀJXUDQGRVHFRPRLQRYDomRQDRIHUWDGR3URIXQFLRnário.

vens se dirigem ao mesmo local, em determinados horários,
para estudar. Durante cinco dias na semana os estudantes entram em sala de aula, onde os professores conduzem o seu
DSUHQGL]DGR HP PDWpULDV HVSHFtÀFDV FRP WHPSR FRQWDGR
pela campainha ou pela sineta. Ali na sala de aula é que acontece a aprendizagem.
Nota-se que, nessa situação rotineira, existem duas restrições
que condicionam o processo de aprendizagem: um espaço
À[RHXPWHPSRÀ[R
,PDJLQHDJRUDVHIRVVHSRVVtYHOÁH[LELOL]DUHVVHVGRLVIDWRres: que conseqüências isso poderia ter para o aprendizado?
Imagine se fosse possível estudar na hora que se pode, ou
que se quer, ou que se tem disposição? Ou em outros espaços
mais agradáveis ou mais produtivos que o da sala de aula?
Um outro aspecto importante a ser levado em consideração,
para entender-se a oferta a distância, é o de que os cursistas do Profuncionário não são mais crianças, embora sempre
possam manter esse espírito. No entanto, o fato é que, nesse
momento, se está aprendendo na condição de adulto.
2TXHLVVRVLJQLÀFD"
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Estudos mostram que o adulto apresenta determinadas características que devem ser levadas em consideração para obter
um aprendizado mais efetivo.
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4XDLVVHULDPHODV"
Diferente da criança e do jovem, cujas personalidades estão ainda em formação, com grandes inquietações e a perspectiva de futuro encontra-se ainda muito aberta, o adulto já
apresenta a possibilidade de ser uma pessoa mais autônoma, com capacidade de realizar uma escolha responsável e
SUHYHUDVFRQVHTrQFLDVGHVXDGHFLVmReFDSD]GHDVVXPLU
e cumprir compromissos. Esses elementos criam uma persSHFWLYDTXHVHPG~YLGDGHYHLQÁXHQFLDUQRPRGRFRPRR
adulto aprende.
Nessas condições, o aprendizado pode ser conduzido por
aquele que assim o deseja e se compromete, o próprio cursista, bastando, além do desejo e do compromisso, ter à sua
disposição as condições necessárias para tal.
Ao lado dessas características, existem outros fatores que podem condicionar todo esse processo e que o diferenciariam

da criança e do jovem. Por exemplo, seguramente o adulto
é um trabalhador para quem estudar é secundário em relação ao trabalho e ao emprego. A necessidade de priorizar a
sua condição de existência (o emprego e o trabalho) torna a
possibilidade de estudar mais difícil e escassa. Nesse sentido,
é natural que apresente um certo cansaço devido às horas
trabalhadas.
Supõe-se que os cursistas do próprio Profuncionário vivam
HVVDGLÀFXOGDGHHWHQKDPLVVRHPPHQWHDJRUDTXHHVWmRVH
preparando para essa nova empreitada de estudo para formaomRSURÀVVLRQDO
Ao mesmo tempo, em função da idade, o adulto já traz uma
FDUJDGHH[SHULrQFLDGHYLGDTXHVHPG~YLGDLQÁXHQFLDHP
sua motivação e em sua capacidade para estudar e aprender,
que tem a ver, também, com o peso de suas experiências escolares anteriores. Se elas foram positivas ou negativas, e se
VXD FDSDFLGDGH SDUD HQIUHQWDU GHVDÀRV S{GH VHU H[HUFLGD
sem dúvida são elementos importantes a considerar no enIUHQWDPHQWRGHVVHGHVDÀRTXHpDSUHQGHUDGLVWkQFLD
O adulto também é mais suscetível e sensível a observações
críticas, pois já possui personalidade e padrões de conduta
estabelecidos. Qualquer situação diferente pode ter implicações sobre seus limites e possibilidades no aprendizado.
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Então, com isso que foi considerado até agora, pode-se entender melhor a escolha de realizar o Profuncionário na modalidade a distância, pois o cursista do Profuncionário é um
DGXOWRTXHMiWHPH[SHULrQFLDGHYLGDHSURÀVVLRQDOLGHQWLÀcado com uma função dentro da escola e da educação, que
TXHUDPSOLDUVHXFDPSRGHFRQKHFLPHQWRVHLGHQWLÀFDUVHHP
alguma função, bem como quer ver garantida a sua oportuniGDGHGHDFHVVRjSURÀVVLRQDOL]DomR
Nessa direção, a modalidade a distância é a mais adequada,
SRLVSHUPLWHDÁH[LELOL]DomRGDTXHOHVGRLVHOHPHQWRVMiFLWDdos no início, ou seja, poder aprender em diferentes espaços
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Uma outra característica ainda é a de que o adulto busca conseqüências práticas associadas à sua realidade para dar sentido ao seu aprendizado. No Profuncionário mesmo, quem o
cursa deve estar interessado em aprender mais para poder
pensar e fazer de outra forma aquilo que já vem fazendo ao
ORQJRGHVXDH[SHULrQFLDSURÀVVLRQDO$OpPpFODURGHPHlhorar as suas condições de existência.

e em diferentes tempos.
A idéia é a de que o cursista trabalhador não precise se desloFDUFRQVWDQWHPHQWHDXPHVSDoRHVSHFtÀFRSDUDWHUFRQWDWR
com o professor e aprender.
Dentro do Profuncionário, condições estão sendo criadas para
que um adulto autônomo possa aprender da melhor forma
possível. Para isso, foram produzidos materiais didáticos adequados, haverá acompanhamento a partir do trabalho de um
tutor e de um calendário de encontros presenciais estabelecido dentro do processo.
No início do curso, no primeiro encontro presencial com colegas e tutor, haverá um tempo para compreender a proposta e
e se preparar para aprender na modalidade a distância.

2.2 Atores envolvidos: compromissos e atribuições
A Coordenação Geral do Profuncionário está a cargo da Diretoria de Políticas de Formação, Materiais Didáticos e de Tecnologias para a Educação Básica/SEB/MEC.

34

A Universidade de Brasília(UnB) foi, por meio do Centro de
Educação a Distância(CEAD), responsável pela produção inicial do curso: elaboração do material didático, orientação presencial de professores orientadores e tutores.
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Cada estado organiza sua coordenação. À Secretaria de Educação cabe designar o coordenador executivo. Professores
orientadores e tutores são selecionados e designados pela
própria coordenação estadual. Dependendo da participação
de funcionários da educação das redes municipais, também
as prefeituras poderão indicar tutores.
A Coordenação Estadual é formada pela Secretaria de Estado da Educação, por representações da Undime Estadual, do
Conselho Estadual de Educação(CEE), do Sindicato dos Trabalhadores da Educação e de outros atores sociais envolvidos
no processo.
O Coordenador Executivo, que deve ter a dedicação de 40h
semanais, é encarregado de gerenciar o curso no estado, desGHVHXSODQHMDPHQWRDWpDFHUWLÀFDomRGRVDOXQRV3DUDLVVR
deverá fazer as mediações necessárias: coordenar o trabalho
dos professores orientadores, elaborar relatórios periódicos de
suas atividades e da equipe, promover a avaliação institucio-

nal do curso no estado e gerenciar o Pólo Central de Tutoria
– PCT.
Os professores orientadoresWHUmRFDUJDKRUiULDVHPDQDOGHÀnida no planejamento estadual. São responsáveis pela organização e funcionamento do curso quanto aos aspectos administrativos e pedagógicos. Precisam ter domínio das concepções,
princípios e conteúdos dos módulos do Profuncionário. Para
coordenar a equipe de tutores, o professor-orientador deverá
conhecer as ferramentas, os recursos e a metodologia da educação a distância, os mecanismos de avaliação da aprendizaJHPHRVDVSHFWRVOHJDLVTXHLQFLGHPVREUHDFHUWLÀFDomRGRV
alunos.
Tutores e Cursistas: todos os módulos do Profuncionário, tanto
GDIRUPDomRSHGDJyJLFDTXDQWRGDIRUPDomRHVSHFtÀFDHTXLvalem a 60 horas de estudos. Sugere-se que, desse total, no mínimo 20%, ou seja, 12 horas de cada módulo, sejam realizadas
de forma presencial, em encontros organizados pelo professor
RULHQWDGRUHWXWRUFRPXPDWXUPDGHQRPi[LPRFXUVLVWDV
(por tutor), de acordo com as normas de cada estado.
Assim, o curso terá, no máximo, 80% de sua carga horária oferecida na modalidade a distância. Recomenda-se que cada
módulo seja desenvolvido em um mês, com apoio da tutoria
e planejamento de atividades complementares, conforme juízo
de tutores e cursistas.
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O acompanhamento do cursista pelo tutor será feito tanto nos
encontros presenciais, realizados no Pólo Central de Tutoria –
PCT, quanto a distância por meio das tecnologias disponíveis.
O cursista receberá os módulos impressos, sendo estes a base
para o estudo individualizado. Os módulos também serão disponibilizados via internet, em ambiente virtual de aprendizagem.
No ambiente virtual de aprendizagem, será possível acessar os
conteúdos e as informações relativas ao curso. Para os cursistas
que têm acesso à internet, será possível aproveitar o potencial
pedagógico do computador, por meio da troca de mensagens,
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Entretanto, no planejamento do curso, pode-se prever que alguns módulos sejam desenvolvidos em concomitância com
outros, em particular, os módulos de Informática Básica, de Produção Textual na Educação Escolar e de Direito Administrativo
e do Trabalho, cujos saberes são imprescindíveis às atividades
GRFXUVRHjIRUPDomRSURÀVVLRQDO

da oferta de materiais complementares de estudo, da participação em bate-papo e em fóruns de discussão, além da troca de
questionamentos e orientações. Assim, o ambiente virtual será
mais uma opção pedagógica para o relacionamento do aluno
com o seu tutor e com os outros atores envolvidos no curso.
Os tutores estimulam a aprendizagem dos cursistas por meio
de materiais didático-pedagógicos, dos conteúdos, de encontros presenciais, bem como por meio do planejamento e do
DFRPSDQKDPHQWRjVDWLYLGDGHVGD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUvisionada. Mantêm informados os professores orientadores e
a Coordenação Estadual sobre o andamento do curso, encaminhando a eles a avaliação da aprendizagem dos cursistas.
1DÀJXUDGDSiJLQDpSRVVtYHOYLVXDOL]DURIXQFLRQDPHQto e as relações entre os atores no Profuncionário.
2V &HQWURV )HGHUDLV GH (GXFDomR 3URÀVVLRQDO
Tecnológica(Cefet’s) desenvolverão ações voltadas para:

H


)RUPDU WXWRUHV H SURIHVVRUHV RULHQWDGRUHV TXH DWXDrão na formação técnica, em nível médio, dos funcionários da
educação pública.
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$ FDSDFLWDomR GRV WXWRUHV MXVWLÀFDVH SHOR IDWR GH TXH HOHV
desempenham um papel central no Profuncinário. Realizam,
além da formação, o acompanhamento, a orientação da práWLFDSURÀVVLRQDOVXSHUYLVLRQDGDEHPFRPRRDSRLRDRVFXUsistas em suas práticas coletivas e individuais ao longo do
curso.Para tanto, os tutores receberão auxílio dos Professores
Formadores de Tutores (PFT) que serão designados pelo Cefet. Esse apoio deverá ser realizado por meio de encontros
presenciais (seminários) e a distância, via correio eletrônico,
telefone ou plataforma virtual de ensino, quando houver.
 $FRPSDQKDUHDWHVWDUDIUHTrQFLDGRVWXWRUHVHSURfessores orientadores nos encontros presenciais.
Os comprovantes de participação dos encontros de formaomRVmRQHFHVViULRVSDUDDFHUWLÀFDomRHPFXUVRGHH[WHQVmR
ofertado pelo CEFET.

'LVSRQLELOL]DU H HYHQWXDOPHQWH FRQWUDWDU SURIHVVRUHV
formadores de tutores(PFT).
$SUHVHQoDGHVVHVSURÀVVLRQDLVSHUPLWHDOpPGDIRUPDomRR
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos nos estados,
tanto em seus aspectos pedagógicos quanto administrativos.

As observações, as intervenções e os relatórios por eles produzidos contribuem para um acompanhamento sistemático
das ações implementadas.

$VVHVVRUDURVVLVWHPDVGHHQVLQRQDVDWLYLGDGHVGHGLYXOgação, de implantação e de regularização do Curso Técnico de
Formação para os Funcionários da Educação(Profuncinário).
Atribuições dos Estados, por meio das Secretarias Estaduais
de Educação (Seduc’s)

&RRUGHQDUDFRPSDQKDUPRQLWRUDUHH[HFXWDUDVDWLYLdades pertinentes, conforme as orientações da Coordenação
Geral;

&HUWLÀFDURVUHTXLVLWRVGHDGPLVVLELOLGDGHGRVVHUYLGRres para a inscrição no curso;

'HÀQLUHPFRQMXQWRFRPD6(%0(&DORFDOL]DomRGRV
Pólos Centrais de Tutoria, considerando a distribuição geográÀFDRQ~PHURGHVHUYLGRUHVFXUVLVWDVHDVFRQGLo}HVWpFQLFDV
necessárias à execução;

(VWDEHOHFHU SDUFHULD FRP RV PXQLFtSLRV SDUWLFLSDQWHV
do curso;

'LVSRQLELOL]DU UHFXUVRV KXPDQRV WpFQLFRV H PDWHULDLV
indispensáveis ao bom funcionamento da Coordenação Estadual e Pólos Centrais da Tutoria;
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'LVSRQLELOL]DU &RRUGHQDGRU GD &RRUGHQDomR (VWDGXDO
para o desenvolvimento de todas as atividades pertinentes ao
curso, com carga horária de 40 horas semanais;

'LVSRQLELOL]DUWUDQVSRUWHGXUDQWHDVYLVLWDVGRVFRPSRnentes da Coordenação Estadual do Profuncionário;

0DQWHU WpFQLFR GH LQIRUPiWLFD GLVSRQtYHO H WUDQVSRUWH
para que este possa dar suporte técnico de hardware e software à Coordenação Estadual e Pólo Central de Tutoria;

*DUDQWLUDPDQXWHQomRGRVHTXLSDPHQWRVLQFOXLQGRUHposição de peças e atendimento no local;


'LVSRQLELOL]DUOLQKDWHOHI{QLFDQR3yOR&HQWUDOGH
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'LVSRQLELOL]DU3URIHVVRUHV2ULHQWDGRUHVH7XWRUHVGHYLdamente formados, para o desenvolvimento de todas as atividades pertinentes ao curso, com carga horária mínima de 20
horas semanais;

tutoria ou chamada a cobrar;

'LVSRQLELOL]DUSURYHGRUGH,QWHUQHWHHQGHUHoRHOHWU{QLco para a Coordenação Estadual;

'LVSRQLELOL]DU RV VHJXLQWHV HTXLSDPHQWRV QHFHVViULRV
para o funcionamento do curso na Coordenação Estadual e
Pólo Central de Tutoria em parceria com os municípios: vídeo,
televisão, impressora e computadores com capacidade técniFDVXÀFLHQWH PHPyULDID[PRGHPSODFDGHUHGH&'520
além de todos os aplicativos e cursos desenvolvidos pela Coordenação Geral do Curso;

5HVSRQVDELOL]DUVHSHORVPDWHULDLVGLGiWLFRVGRFXUVR
disponibilizados pela SEB/MEC à Coordenação Estadual e Pólos Centrais de Tutoria;

6XEPHWHUDUHJXODPHQWDomRGRFXUVRDR&RQVHOKR(Vtadual de Educação para obter autorização de funcionamento,
em consonância com a legislação vigente;

$UWLFXODU DV Do}HV GHVHQYROYLGDV SHORV FRPSRQHQWHV
nacional e estadual, de modo a assegurar a unidade do curso
em todas as instituições que dele participam;
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7RPDU PHGLGDV FRUUHWLYDV LPHGLDWDV SDUD D H[HFXomR
do curso em âmbito municipal e estadual, a partir dos resultados dos dados do monitoramento e da avaliação recomendada pela Coordenação Geral;

&ULDU PHFDQLVPRV TXH DVVHJXUHP R FXPSULPHQWR GR
cronograma de implementação proposto;
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5HVSRQVDELOL]DUVHSHODHPLVVmRGRVFHUWLÀFDGRVHGLplomas de conclusão do curso;

'LVSRQLELOL]DUPHLRVGHWUDQVSRUWHDOLPHQWDomRHKRVpedagem para os servidores/cursistas e tutores da sua rede
de ensino para as visitas e frases presenciais.

Figura 2 – Organograma para o funcionamento do curso a distância

&HUWLÀFDomRLQVWLWXLomRFHUWLÀFDGRUDGLSORPDHKLVWyULFR
escolar
$V LQVWLWXLo}HV FHUWLÀFDGRUDV VHUmR HVFRODV DXWRUL]DGDV D
oferecer o curso pelos respectivos Conselhos Estaduais de
Educação(CEE), as quais expedirão e registrarão, sob sua responsabilidade, os históricos e os diplomas de técnico, para
ÀQVGHYDOLGDGHQDFLRQDOREVHUYDGRVRVUHTXLVLWRVGHFRQFOXsão do ensino médio.
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3DUDÀQVGHFHUWLÀFDomRHH[SHGLomRGHGLSORPDVFDEHjVHVcolas observarem o cumprimento da integralidade das atividades dos dezesseis módulos propostos, num total de 960
horas, e da 3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGDGHKRUDV
como será detalhado mais adiante, na terceira parte deste documento. Em relação à carga horária e aos conteúdos, nada
obsta a que cada estado enriqueça a proposta do Profuncionário com outros módulos adequados à sua realidade.
Constituem processos de avaliação, para efeito de aprovação,
todas as atividades desenvolvidas ao longo do curso, registradas, acompanhadas e vivenciadas pelo tutor e pelo cursista. Os
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Os históricos e os diplomas deverão explicitar a respectiva forPDomRSURÀVVLRQDO7pFQLFRHP*HVWmR(VFRODURX7pFQLFRHP
Alimentação Escolar ou Técnico em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-estrutura Escolar, ou Técnico em Multimeios Didáticos, mencionando a Área 21, à qual as mesmas se vinculam.

documentos/instrumentos que materializam a avaliação são o
MemorialRUHJLVWURGDVKRUDVGHFDUJDKRUiULDGDPrática
3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD²HPIRUPXOiULRHVSHFtÀFR²HR
5HODWyULR)LQDO. Esses documentos/instrumentos serão esclarecidos mais adiante, no ponto Processo de Avaliação.
3DUD ID]HU MXV j FHUWLÀFDomR ÀQDO R FXUVLVWD GHYHUi WHU LQWHJUDOL]DGR WRGDV RV HVWXGRV GRV GH]HVVHLV PyGXORV H DV 
KRUDVGD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGDEHPFRPRGHYH
ter entregue o Memorial e o Relatório Final concluído, com o
SDUHFHUGRWXWRUTXHHQFDPLQKDUiRVUHVXOWDGRVÀQDLVjFRordenação estadual que, por sua vez, tomará as providências
SDUDDHPLVVmRGRFHUWLÀFDGRGHFRQFOXVmRGRFXUVR

3HUÀOHDWULEXLo}HVGRVWXWRUHV
1. Os tutores têm como principais atribuições o acompanhamento do processo de aprendizagem e de construção de
competências e conhecimentos pelos cursistas, bem como a
VXSHUYLVmRGDSUiWLFDSURÀVVLRQDO3DUDWDQWRGHYHPFRQGX]LU
junto com o cursista, o processo de avaliação, fazendo o registro e encaminhando os documentos às instâncias responsáveis.
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2. Para o acompanhamento da aprendizagem, sugere-se enFRQWURVSUHVHQFLDLVFRPXPJUXSRGHDWpFXUVLVWDVHFRmunicação virtual contínua. A freqüência dos encontros preVHQFLDLVSRGHVHUGHÀQLGDFRQIRUPHDVFRQGLo}HVGHFDGDHVtado, desde que não descaracterize a modalidade de oferta a
distância. Os tutores deverão ler os textos dos módulos antes
GRV DOXQRV SDUD VHQWLU SRVVtYHLV GLÀFXOGDGHV GH FRPSUHHQsão, de forma que, ao distribuí-los nos encontros presenciais,
procedam as explicações preliminares. Nos mesmos encontros e pelos contatos individuais, orientarão as atividades de
SHVTXLVDUHÁH[mRHSURGXomRGHWH[WRV(PFDVRGHRVWXWRUHVVHQWLUHPGLÀFXOGDGHVHPUHODomRDRVPyGXORVGHYHPVH
comunicar com o professor orientador.
3DUDDSUiWLFDSURÀVVLRQDOVXSHUYLVLRQDGDRVWXWRUHVGHYHP
seguir os seguintes passos: a) planejar com o cursista as atividades, os locais, a carga horária e o cronograma; b) visitar o
cursista em seu local de trabalho e em outros locais possíveis
para a prática; c) apreciar e dialogar com o cursista sobre a proGXomRHVFULWDHVREUHRVHQWLGRGDSUiWLFDUHDOL]DGDG YHULÀFDU

LQVWLWXLo}HV DÀQV SDUD D SUiWLFD SURÀVVLRQDO VXSHUYLVLRQDGD
quando for o caso.
4. Para a avaliação da aprendizagem dos cursistas, os tutoUHVGHYHPRULHQWiORVQDFRQVWUXomRSURFHVVXDOHUHÁH[LYDGR
memorial, o qual incluirá a descrição do processo de aprendizagem, das atividades previstas nos módulos, das análises
das questões propostas em cada módulo ou das perguntas
adicionais formuladas pelo tutor. Sobretudo, o memorial deve
VHUXPGRFXPHQWRGHUHÁH[mRGRFXUVLVWDVREUHRVHXPRYLmento no curso.
5. Os tutores devem fazer todos os registros do processo de
avaliação de cada cursista, passo a passo: a) Memorial; b) ReJLVWURGDVKRUDVHPIRUPXOiULRDGHTXDGRGHDFRPSDQKDPHQWRGDFDUJDKRUiULDGD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGDF 5HODWyULRÀQDO
3HUÀOHVSHUDGRGRVWXWRUHVSDUDR3URIXQFLRQiULR
a) ter formação em nível superior, licenciatura ou bacharelado,
SUHIHUHQFLDOPHQWHHP3HGDJRJLDRXHPJUDGXDomRDÀPFRPDV
habilitações oferecidas (nutrição, administração, comunicação,
engenharia);
b) preferencialmente ser professor ou funcionário da rede pública estadual ou municipal, admitindo-se também a possibilidade
de trabalhar em universidades ou Centros Federais de Educação
Tecnológica(Cefet’s);
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c) ter conhecimento do Profuncionário e compromisso com a
proposta de valorização de todos os educadores no âmbito das
escolas e dos sistemas de educação;

e) ter experiência de gestão educacional e empatia com seus valores e suas práticas democráticas.

2.5 Orientações para os cursistas
O empenho do cursista no processo de formação a distância
é determinante para que sejam alcançados os objetivos de ensino-aprendizagem.

UNIDADE 2 – Orientações Sobre Oferta a Distância

d) ter disponibilidade para se locomover até os locais de trabalho
HGDSUiWLFDSURÀVVLRQDOGRVFXUVLVWDV

eQHFHVViULRTXHRFXUVLVWDVHFRQVFLHQWL]HHFRPSUHHQGDTXH
existe uma grande diferença entre estar na sala de aula presencial e estudar em casa, ou no trabalho, distante de seu professor, como já foi dito na parte 2.1 - Aprender a distânciae
preciso que ele esteja, em todo o seu percurso, relacionando
as teorias e os conceitos apresentados nos módulos às situao}HVGHVXDYLGDSHVVRDORXSURÀVVLRQDO
Para fazer um curso bem feito, o cursista terá de desenvolver ou
aprimorar determinadas habilidades e características, além de
estabelecer rotinas para aprender a aprender com autonomia.
O cursista de educação a distância precisará:
VHUDXWRPRWLYDGRRXVHMDEXVFDUHPVLPHVPRUD]}HVH
objetivos pessoais para a realização do curso;
VHUFDSD]GHDXWRRUJDQL]DUVHXWHPSRHPIXQomRGRFURnograma do curso (estabelecer horários, esquemas e rotinas
de estudo);
VHURUJDQL]DGRFRPRVPDWHULDLVGHHVWXGR
VDEHUHVWXGDUGHIRUPDLQGHSHQGHQWHHDXW{QRPDUHFRQKHcendo seu ritmo e estilo de aprendizagem;
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VHUFXULRVRHVDEHUSHVTXLVDULQIRUPDo}HVTXHFRPSOHPHQtem, aprofundem ou, até mesmo, contradigam conhecimentos trabalhados pelo Profuncionário em outras fontes;
VDEHU WUDQVIRUPDU DV LQIRUPDo}HV REWLGDV QRV PyGXORV H
em materiais complementares, em conhecimentos;
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WHULQLFLDWLYDSUySULDSDUDDSUHVHQWDULGpLDVTXHVWLRQDPHQtos e sugestões;
VHU FDSD] GH WUDEDOKDU HP JUXSR GH IRUPD FRODERUDWLYD H
cooperativa, sempre que necessário;
VHUGLVFLSOLQDGRDÀPGHFXPSULUFRPRVREMHWLYRVTXHHVWDbeleceu para si mesmo;
VHUUHVSRQViYHOSRUVHXSUySULRDSUHQGL]DGR
HVWDUFRQVFLHQWHGDQHFHVVLGDGHGHDSUHQGL]DJHPFRQVWDQWH
O Profuncionário prevê, além do material impresso, a utilização do computador e da internet para realizar algumas atividades do curso. Assim, também é desejável que o cursista:

WHQKD RX DGTXLUD IDPLOLDULGDGH FRP R XVR GH FRPSXWDGRres;
WHQKD DFHVVR UHJXODU D XP FRPSXWDGRU TXH SHUPLWD FRQHxão com a internet;
WHQKDRXDGTXLUDQRo}HVEiVLFDVGHQDYHJDomRQDLQWHUQHW
VDLEDRXDSUHQGDDHQYLDUHUHFHEHUe-mails, bem como trabalhar com anexos nas mensagens.
O que se pretende é a construção e aquisição de conhecimentos e de competências que permita ao cursista, por meio das
habilitações do Profuncionário, construir sua identidade proÀVVLRQDO3RUWDQWRDPHWRGRORJLDDRUJDQL]DomRHDRIHUWDGR
curso visam à aprendizagem autônoma, com auxílio de tutores, professores orientadores, coordenadores e professoreselaboradores, formando uma equipe que busca, na combinação de tecnologia, meios de comunicação e material didático,
XPSURFHVVRSHGDJyJLFRHÀFLHQWHHHÀFD]
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A partir daqui entra-se na proposta político-pedagógica propriamente dita, que pressupõe o contexto histórico e a modalidade de oferta apresentados, anteriormente, nas partes 1 e 2.
Encontram-se nesta terceira parte, portanto: os objetivos; os
princípios orientadores; as competências e os conhecimentos
previstos para uma formação consistente e coerente; como foram elaborados os módulos; além dos princípios, dos instrumentos e das orientações sobre o processo de avaliação da
aprendizagem do cursista.

3.1 Objetivos
Objetivo geral
2IHUHFHU IRUPDomR SURÀVVLRQDO HP QtYHO PpGLR D GLVWkQFLD
aos funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública.

2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV
1. Formar técnicos em Gestão Escolar.
2. Formar técnicos em Multimeios Didáticos
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)RUPDUWpFQLFRVHP$OLPHQWDomR(VFRODU

Entende-se, no Profuncionário, que a formação técnica consiste em um conjunto de atividades teórico-práticas, investiJDWLYDVHUHÁH[LYDV7DLVDWLYLGDGHVDSRQWDPSDUDDDTXLVLomR
e construção crítica de conhecimentos, habilidades e valores
que podem contribuir para que os funcionários da educação
VH WRUQHP HGXFDGRUHV FRPSHWHQWHV H VH TXDOLÀTXHP FRPR
pessoas, como cidadãos e como gestores de um determinado
HVSDoRHVFRODUGHÀQLGRHPQRYRVSHUÀVSURÀVVLRQDLVVHJXQdo a proposta político-pedagógica aqui apresentada e à luz do
Parecer CNE/CEB nº 16/2005.

3ULQFtSLRVÀORVyÀFRVSROtWLFRVHSHGDJyJLFRV
Entende-se por princípios as noções gerais que orientam sobre onde se quer chegar com o Profuncionário e como fazer
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4. Formar técnicos em Meio Ambiente e Manutenção da Infraestrutura Escolar.

para chegar lá.
Diz-se que os princípios são ÀORVyÀFRV porque expressam
conceitualmente o sentido da proposta. São políticos porque
expressam escolhas feitas entre alternativas possíveis. Por
ÀPVmRSHGDJyJLFRV porque expressam uma intenção e um
planejamento educativos.

Conforme orientação legal, os planos de formação devem ser
HODERUDGRVFRPEDVHQDGHÀQLomRGRSHUÀOSURÀVVLRQDOGHFRQFOXVmR2SHUÀOpGHÀQLGRSHODVFRPSHWrQFLDVTXHRFXUVLVWD
deve adquirir e/ou construir ao longo do curso.
Assim, para apresentar os princípios, começa-se aqui por perguntar: como compreender competências no Profuncionário?
Conforme o Parecer CEB/CNE 16/1999, já citado neste docuPHQWR´HQWHQGHVHSRUFRPSHWrQFLDSURÀVVLRQDODFDSDFLGDGH
de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimenWRV H KDELOLGDGHV QHFHVViULRV SDUD R GHVHPSHQKR HÀFLHQWH H
HÀFD]GHDWLYLGDGHVUHTXHULGDVSHODQDWXUH]DGRWUDEDOKRµ.
7URFDGD HP PL~GRV HVVD GHÀQLomR TXHU GL]HU TXH D FRPSHWrQFLDGHXPSURÀVVLRQDOpYLVWDSHORXVRTXHID]GHYDORUHV
conhecimentos e habilidades adquiridos na sua formação.
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Mas, é preciso compreender que se aprende a usar um conhecimento, por exemplo, quando se o constrói. Logo, a aquisição
de competência (saber usar) acontece na justa medida da construção do conhecimento que lhe é necessário.
Nesse sentido, a aquisição de competência não se reduz ao
mero saber fazer técnico, como, por exemplo, instalar e deVLQVWDODUXPFRPSXWDGRU(VVDDWLYLGDGHHVWiUHODFLRQDGDDÀQV
educativos que envolvem aspectos políticos, éticos, estéticos
HFLHQWtÀFRVUHODWLYRVjFRPSUHHQVmRGRVHQWLGRGRXVRSHGDgógico/educativo do computador na escola. Será competente
DTXHOH SURÀVVLRQDO TXH VRXEHU SODQHMDU H SRWHQFLDOL]DU R XVR
educativo do computador na escola.
Essa relação entre competência e conhecimento remete ao
princípio da indissociabilidade entre teoria e prática.
'L]HUTXHWHRULDHSUiWLFDVmRLQGLVVRFLiYHLVVLJQLÀFDGL]HUTXH
a teoria tem duplo valor: é por meio dela que se pode compreender e, ao mesmo tempo, reconstruir criticamente a prática
que, por sua vez, se caracteriza como saber fazer planejado.
A prática, portanto, só acontece com teoria, mas não neces-

sariamente com base nela. A exigência teórica da prática é
compreensão e crítica, que possibilitam sua reconstrução e
UHVLJQLÀFDomR7HRULDHSUiWLFDVmRFRQGLo}HVFUtWLFDVXPDGD
outra.
Portanto, não se aprende teoria para aplicar e usar na prática,
mas se aprende e se constrói teoria transformando o saber
fazer da vivência em prática.
Considerando-se isso, no Profuncionário, propõe-se que as
competências sejam compreendidas como um lugar desejado, a ser alcançado, buscado. Algo que ainda não existe e
QmR H[LVWLUi VHP YDORUHV FRQKHFLPHQWRV H KDELOLGDGHV DVsim como a teoria não existe sem a prática.
Por ser desejo e busca, as competências caracterizam a utopia
a ser criada e construída por todos que estão envolvidos no
processo de formação. Sobretudo, por aqueles de quem se
exige competência: os cursistas, que buscam se tornar técnicos em educação e que devem planejar as suas experiências
FRPÀQVHGXFDWLYRVÉ o princípio da co-construção, da colaboração e co-operação.
Nessa busca, é preciso contar com as surpresas e o imprevisível da construção permanente e do inacabamento histórico
do humano como humano, bem como com o inacabamento
SURÀVVLRQDOWDPEpPeRSULQFtSLRGRKXPDQRFRPRVHUKLVWyULFRLQDFDEDGRHPFRQVWUXomR
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Por isso, entende-se que não é com uma lista de competênFLDVGHÀQLGDGHDQWHPmRTXHVHGHWHUPLQDUiDSURÀVVmRGH
WpFQLFRHPHGXFDomR0XLWRPHQRVVHIRUPDUmRSURÀVVLRQDLV
TXDOLÀFDGRVSDUDH[HUFHUHPQDHPERUDHVVDOLVWDVHMDLPSRUtante como referência na busca e planejamento formativo/
transformador que se propõe aqui.

O primeiro elemento a ser considerado é o sujeito da e em
formação: os cursistas. São pessoas adultas, funcionários e
funcionárias em efetivo exercício na educação, com larga vivência nas rotinas de suas funções. São pessoas que sabem
um saber construído na vivência cotidiana de seu fazer. Sabem um saber fazer que exprime competências adquiridas e
construídas no próprio fazer.
Esse aspecto da vivência e do saber fazer dos cursistas, que
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Nesse sentido, para planejar a busca de competências é preciso considerar pelo menos três elementos.

lhes dá uma identidade atual, precisa ser desconstruído e reFRQVWUXtGRSDUDTXHXPDQRYDLGHQWLGDGHSURÀVVLRQDOSRVVD
ser criada, se for o caso.
A desconstrução e reconstrução a que se propõe o Profuncionário supõe o SULQFtSLR GD FRQVWUXomR GH FRQKHFLPHQWRV H
FRPSHWrQFLDVSHODSUREOHPDWL]DomRLQYHVWLJDomRHUHÁH[mR
FRPRSUiWLFDSURÀVVLRQDO
Em outras palavras, os conhecimentos historicamente produzidos a serem apropriados nos estudos do Profuncionário devem ser reconstruídos pelos cursistas com base nas necessidades situacionais deles próprios e dos projetos pedagógicos
GRVORFDLVHPTXHWUDEDOKDPeSUREOHPDWL]DQGRVXDYLYrQFLD
e as práticas escolares que o cursista poderá sentir e perceber
os conhecimentos de que precisa para compreender e fazer
de outro jeito o que faz todos os dias.
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3UREOHPDWL]DU VLJQLÀFD FRQIURQWDU FRQKHFLPHQWRV YDORUHV H
habilidades já presentes no fazer cotidiano com outras conFHSo}HV YLV}HV WHRULDV SURSRVWDV H SDUDGLJPDV 6LJQLÀFD
estranhar e questionar o óbvio, a rotina, aquilo que é tido
FRPRGDGRHDFDEDGR6LJQLÀFDDEULUVHHVDEHULQWHUDJLUFRP
as inovações. Conduzir situações complexas e lidar com os inventos. Interpretar e distinguir as informações disponíveis, saEHUHVDWLWXGHVHFRQFHSo}HV6LJQLÀFDVDEHUID]HUHVFROKDV
(QÀPVLJQLÀFDH[SHULPHQWDUID]HUGHPDQHLUDGLIHUHQWHDTXLORTXHVHHVWiDFRVWXPDGRDID]HU6LJQLÀFDSHQVDUGHPRGRV
diferentes o que se está acostumado a pensar.
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Trata-se da busca de uma formação que se caracteriza como
transformação dos “funcionários” em educadores e co-gestores da educação na escola. Transformação que, como processo de desconstrução e reconstrução de si por meio de atividades teórico-práticas, caracteriza-se como autoformação. Temse aí, portanto, o princípio da formação como autoformação
ou transformação de si mesmo em outro.
O segundo elemento a ser considerado, quando se planeja a
busca de competências e conhecimentos, diz respeito à idenWLGDGH SURÀVVLRQDO ensejada pelo Profuncionário, e que não
se reduz apenas às competências técnicas nas habilitações
SUHYLVWDVPDVWDPEpPDRSHUÀOKXPDQRFLGDGmRHJHVWRU
TXHFDGDSURÀVVLRQDOGDHGXFDomRSUHFLVDWHU
Esse segundo elemento remete ao princípio da transversalidade temática.

A transversalidade temática diz respeito ao modo de compreender competências e conhecimentos que não se encontram
LVRODGRV QD UHDOLGDGH HVFRODU 6LJQLÀFD TXH R SURÀVVLRQDO
educador, co-gestor e cidadão, o técnico em educação, deve
compreender as competências e conhecimentos de que precisa relativamente a outras competências e conhecimentos.
Por exemplo, no Profuncionário entende-se que as competências do técnico em educação exigem conhecimentos sobre a
escola. Contudo, conhecer a escola implica em problematizáOD H UHÁHWLU VREUH D VXD IXQomR VRFLDO VREUH R VHX WUDEDOKR
educativo, sobre a produção de cultura e de identidade, sobre
a formação da cidadania, sobre a participação, sobre a conservação ambiental e do próprio prédio, sobre o projeto políticopedagógico, entre muitos outros elementos.
Assim, esses temas se atravessam uns aos outros no estuGRGDHVFRODHH[LJHPFRQKHFLPHQWRVWpFQLFRFLHQWtÀFRVTXH
possam ajudar a compreendê-los. Da mesma maneira, também os conhecimentos são atravessados uns pelos outros:
VRFLROyJLFRVSVLFROyJLFRVÀORVyÀFRVDQWURSROyJLFRVKLVWyricos, pedagógicos, políticos, ambientais, arquitetônicos, administrativos, nutricionais, etc.
3RUÀP, o terceiro elemento a ser considerado na compreenVmR DTXLVLomR H FRQVWUXomR GDV FRPSHWrQFLDV SURÀVVLRQDLV
do técnico em educação refere-se às relações entre as comSHWrQFLDVLQGLYLGXDLVHDVFRPSHWrQFLDVSURÀVVLRQDLV
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-iDVFRPSHWrQFLDVGDSURÀVVmRVmRDTXHODVTXHXQLÀFDP
H GLVWLQJXHP RV LQGLYtGXRV HP FDWHJRULDV SURÀVVLRQDLV
aceitas e reconhecidas socialmente. Essas competências
VmR DGTXLULGDV FRQVWUXtGDV UHFRQVWUXtGDV PRGLÀFDGDV H
aprendidas nas práticas e vivências sociais e relacionais
com o trabalho. São processuais, mutáveis, culturais e históricas e se desenvolvem na medida do modelo econômico
HGDVLQRYDo}HVWHFQROyJLFDVTXHDIHWDPDVSURÀVV}HV
Nesta direção, entende-se que é preciso potencializar o técQLFRHPHGXFDomRWUDEDOKDGRUSURÀVVLRQDOQDVFRPSHWrQ-

UNIDADE 3 – Orientações Pedagógicas

Entende-se, no Profuncionário, que as competências individuais são aquelas que constituem a condição humana. São
aquelas que constituem o humano como ser capaz de proGX]LUUHÁHWLUPRGLÀFDUDSUHQGHULQYHQWDUGHFLGLUHVRQKDU
Estão relacionadas ao existir, à vida. De cada um e do gênero
humano.

FLDV SDUD SUREOHPDWL]DU HVWXGDU UHÁHWLU H YDORUL]DU R VHX
fazer na escola como condição para a construção de novos
conhecimentos e modos de agir. Que saiba proceder de
modo a tornar o saber fazer advindo das vivências e experiências escolares, mediadas por conhecimentos teóricos,
conceitos e paradigmas de interpretações culturais e cientíÀFDVRXWUDVSRVVLELOLGDGHVGHID]HURTXHHVWiDFRVWXPDGR
a fazer: transformar o saber fazer da vivência em prática
educativa, para a construção de outras relações sociais,
PDLVKXPDQL]DGDV.

3HUÀOJHUDOGR7pFQLFRHP(GXFDomR
Considerando os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos, o Profuncionário leva em conta as competências
gerais atribuídas ao técnico em Serviços de Apoio à Educação pela Câmara de Educação Básica – CEB do Conselho Nacional de Educação –CNE, por meio do Parecer nº
16/2005, a saber:
LGHQWLÀFDU R SDSHO GD HVFROD QD FRQVWUXomR GD VRciedade contemporânea;
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DVVXPLUXPDFRQFHSomRGHHVFRODLQFOXVLYDDSDUWLU
de estudo inicial e permanente da história, da vida
VRFLDOS~EOLFDHSULYDGDGDOHJLVODomRHGRÀQDQFLDmento da educação escolar;
LGHQWLÀFDUDVGLYHUVDVIXQo}HVHGXFDWLYDVSUHVHQWHV
na escola;
UHFRQKHFHUHFRQVWLWXLULGHQWLGDGHSURÀVVLRQDOHGXcativa em sua ação nas escolas e em órgãos dos
sistemas de ensino;
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FRRSHUDU QD HODERUDomR H[HFXomR H DYDOLDomR GD
proposta pedagógica da instituição de ensino;
IRUPXODUHH[HFXWDUHVWUDWpJLDVHDo}HVQRkPELWR
das diversas funções educativas não-docentes, em
articulação com as práticas docentes, conferindolhes maior qualidade educativa;
GLDORJDUHLQWHUDJLUFRPRVRXWURVVHJPHQWRVGDHVcola no âmbito dos conselhos escolares e de outros
órgãos de gestão democrática da educação;

FROHWDURUJDQL]DUHDQDOLVDUGDGRVUHIHUHQWHVjVHcretaria escolar, à alimentação escolar, à operação
de multimeios didáticos e à manutenção da infraestrutura material e ambiental;
UHGLJLU SURMHWRV UHODWyULRV H RXWURV GRFXPHQWRV
pertinentes à vida escolar, inclusive em formatos legais, para as diversas funções de apoio pedagógico
e administrativo.
$FUHVFHQWDPVHQDWHQWDWLYDGHWRUQDUPDLVHVSHFtÀFDDSURÀVVmRDVVHJXLQWHVFRPSHWrQFLDV
LGHQWLÀFDUHUHFRQKHFHUDHVFRODFRPRXPDGDVLQVWLWXLo}HV
sociais e nela desenvolver atividades que valorizem as funções da educação;
GHVFUHYHURSDSHOGRWpFQLFRHPHGXFDomRQDHGXFDomRS~blica do Brasil, de seu estado e de seu município;
DWXDUHSDUWLFLSDUFRPRFLGDGmRWpFQLFRHGXFDGRUHJHVWRU
em educação nas escolas públicas, seja da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios;
FRPSUHHQGHUTXHQDHVFRODWRGRVRVHVSDoRVVmRHVSDoRVGH
vivência coletiva, nos quais deve saber atuar como educador;
SDUWLFLSDUHFRQWULEXLUQDFRQVWUXomRFROHWLYDGRSURMHWRSRlítico pedagógico da escola em que trabalha de maneira a
fazer avançar a gestão democrática;
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UHSUHVHQWDUQRVFRQVHOKRVHVFRODUHVRVHJPHQWRGRVIXQFLRnários da educação;

HODERUDUHDUWLFXODUFRPRVGRFHQWHVGLUHomRFRRUGHQDGRUHV
estudantes e pais, projetos educativos que assegurem a boa
qualidade da educação na escola, bem como o cumprimento
dos objetivos pactuados em seu projeto político-pedagógico;
GLDJQRVWLFDUHLQWHUSUHWDURVSUREOHPDVHGXFDFLRQDLVGRPXnicípio, da comunidade e da escola, em especial quanto aos
DVSHFWRV GD JHVWmR GRV HVSDoRV HGXFDWLYRV HVSHFtÀFRV GH
VHXH[HUFtFLRSURÀVVLRQDO
PDQXVHDUDSDUHOKRVHHTXLSDPHQWRVGHWHFQRORJLDFRORFDQdo-os a serviço do ensino e das aprendizagens educativas e
formativas;
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FRPSUHHQGHUHDVVXPLUDLQFOXVmRVRFLDOFRPRGLUHLWRGHWRdos e função da escola;

LQYHVWLJDUHUHÁHWLUVREUHRYDORUHGXFDWLYRGDVVXDVDWLYLGDdes no contexto escolar, para poder criar melhores e mais
consistentes condições para realizá-las;
WUDQVIRUPDURVDEHUID]HUGDYLYrQFLDHPSUiWLFDHGXFDWLYD
para a construção de outras relações sociais, mais humanizadas.
Contudo, para não esquecer, no desejo e na busca de alcançar
essa utopia, muitas outras competências entram em jogo e precisam ser valorizadas. Algumas delas já adquiridas pelos cursistas na sua longa experiência nas escolas e outras que serão
criadas e adquiridas no percurso deste curso e depois dele.

3.4 Estrutura curricular

52

O currículo do Profuncionário leva em conta as orientações
OHJDLVHRXWUDVH[SHULrQFLDVGHIRUPDomRSURÀVVLRQDOGHIXQcionários da educação apresentadas na parte 1 deste documento, porém diferencia-se delas em alguns aspectos. Primeiro, como já se viu na parte 2 destas Orientações Gerais, sua
oferta é a distância; segundo, porque o currículo é modular e
não-disciplinar e, terceiro, porque os módulos são elaborados
levando-se em conta eixos de formação que se cruzam.
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O cruzamento dos eixos acontece, contudo, em decorrência
dos princípios apresentados anteriormente (indissociabilidade entre teoria e prática; construção de competências e conhecimentos por meio de problematização, investigação e
UHÁH[mRQDYLYrQFLDHQDSUiWLFDWUDQVYHUVDOLGDGHWHPiWLFD 
os quais garantem que certos temas, certos procedimentos e
certas atitudes transitem de um eixo para outro por conta das
competências dos sujeitos em formação: tutores e cursistas.
Especialmente a competência de:
transformar o saber fazer da vivência em prática
educativa, para a construção de outras relações sociais, mais humanizadas.
6HQGR HL[RV VmR ÁH[tYHLV H QHQKXP p PDLV LPSRUWDQWH GR
TXHRRXWUR(FRPRVHSRGHYHUQDÀJXUDDVHJXLURSRQWR
onde os três se encontram forma um nó, que, pode-se dizer,
é o nó da formação. Esse nó, materialmente falando, são os
módulos por meio dos quais os cursistas apropriam saberes
historicamente construídos e são remetidos a experimentar
e pensar novas práticas. A partir desse contato com outros

saberes, o saber fazer da vivência poderá ser problematizado,
FRPSUHHQGLGRUHVLJQLÀFDGRUHFRQVWUXtGRQDVSUiWLFDVGHWUDbalho na escola.

)LJXUD²&UX]DPHQWRGRVHL[RVGHIRUPDomR

2

1

3
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2WUrVHL[RVHQWmRVmRRVGD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGDGD)RUPDomR3HGDJyJLFDHGD)RUPDomR(VSHFtÀFDTXH
HVWmR DUWLFXODGRV HP PyGXORV R TXH VLJQLÀFD TXH FRQKHFLmentos e competências são adquiridos, construídos e experimentados por meio da problematização teórico-prática de
temas e situações, que constituem os conteúdos do curso.

Os módulos não são livros, mas, no Profuncionário, estão expressos em livros. Os módulos problematizam temas, trazem conhecimentos historicamente produzidos, orientam a leitura e as atividades a serem realizadas tanto para compreender os conceitos
como para fazê-los funcionar na experiência. Ou seja, a leitura dos
PyGXORVUHPHWHjLQYHVWLJDomRHPStULFDDQDOtWLFDHUHÁH[LYDWDQto para compreensão de conhecimentos e de experiências como
para propor outras formas de se posicionar nas práticas: sugere
DWLYLGDGHVGH3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD
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2TXHVmRRVPyGXORV"

$VVLP QR HL[R GD 3UiWLFD 3URÀVVLRQDO 6XSHUYLVLRQDGD 336 
não se vai somente aplicar ou usar (ter competência para) conhecimentos adquiridos nos eixos da Formação Pedagógica e
GD)RUPDomR(VSHFtÀFD$RFRQWUiULRD336pXPOXJDUHXP
momento em que o aplicar e usar conhecimentos se tornam
problemáticos, críticos, exigindo compreensão, explicação,
construção e reconstrução do saber e do saber fazer.
&DGDXPGRVPyGXORVWHPFRPHoRPHLRHÀPLVWRpHOHV
QmRSUHVVXS}HPRHVWXGRGHPyGXORVSUHFHGHQWHVSDUDVHrem estudados.
$SHVDUGRVPyGXORVVHUHPDXWRH[SOLFDWLYRVHQmRUHPHWHUHP
a pré-requisistos, no Profuncionário, eles guardam relações
uns com os outros e, portanto, obedecem a uma certa ordem
estabelecida pelos elaboradores, que pode se tornar diferente
conforme as condições de realização do curso nos estados, de
modo que a sequência de estudos pode ser alterada.
Os módulos do Profuncionário não são livros didáticos para
cursos presenciais, embora possam ser usados como fonte
de estudos em quaisquer situações.
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Cada uma das habilitações do Profuncionário é composta por
16 módulos: seis da Formação Pedagógica e dez da Formação
(VSHFtÀFD
8PPyGXORHTXLYDOHDK$VVLPWHPVHKQRHL[RGD)RUPDomR3HGDJyJLFDHKQRHL[RGD)RUPDomR(VSHFtÀFDSHUfazendo um total de 960h. Essas 960h dos módulos somam-se
DKQRHL[RGD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD UHODFLRQDdas com os estudos dos módulos), totalizando 1.260h de curso.
$VHJXLUVHUmRHVSHFLÀFDGDVDVSURSRVWDVGHFDGDXPDGRV
eixos de formação e como uns se relacionam com os outros.
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(L[RGD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD
Antes de qualquer coisa, é preciso entender que em se tratando de prática educativa, todos os momentos relativos a ela,
desde o planejamento até a avaliação das atividades podem
ser considerados prática. A atividade de construir um plano
de ação educativo, portanto, pode ser considerada como PráWLFD3URÀVVLRQDOQR3URIXQFLRQiULRGHYHQGRLQLFLDUMXQWRFRP
os estudos do primeiro módulo.
Integrante da carga horária total de 1.260 horas de cada forma-

omRSURÀVVLRQDOGR3URIXQFLRQiULRDGXUDomRPtQLPDGD3UiWLFD
3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD 336 pGHKRUDVHPDQDORJLD
ao que estabelece a LDB para as habilitações docentes.
As atividades que a constituem, integradas ao estudo dos módulos do eixo de Formação Pedagógica e do eixo de Formação
(VSHFtÀFDGHYHPVHUSODQHMDGDVFRQMXQWDPHQWHSHORFXUVLVWD
e pelo tutor, sendo este o responsável pela supervisão e orientação dialógica daquele.
O eixo da PPS é concebido no Profuncionário como aquele em
TXHRFXUVLVWDVHVLWXDQDUHGHÀQLomRGRVHXID]HUSURÀVVLRQDO
transformando atividades rotineiras em práticas educativas intencionais. São momentos de problematização da rotina e de
criação de outras possibilidades práticas com base nos estudos
dos módulos e das necessidades educativas da escola.
Objetivamente, o estudo dos módulos remete à PPS e aos saEHUHVQHFHVViULRVDHOD VXJHULQGRDWLYLGDGHVGHUHÁH[mRLQvestigação e práticas), e ambos se remetem um ao outro, mesmo que nem todas as atividades sugeridas nos módulos sejam
abrangidas pelo plano a ser elaborado para a PPS.
Nesse sentido, considerando o potencial formativo e transformaGRUGDSURÀVVmRGRSURÀVVLRQDOHGDSHVVRDVXJHUHVHTXHD336
se realize tanto na escola em que o cursista trabalha como em
outras instituições e ambientes favoráveis ao enriquecimento das
competências exigidas para os técnicos em educação, respeitadas
DVQRUPDVGDHVFRODFHUWLÀFDGRUD3URÀVVLRQDLVGHVVDVLQVWLWXLo}HV
e ambientes poderão colaborar também na supervisão, embora a
avaliação seja de responsabilidade do tutor e dos cursistas.
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As atividades normais de trabalho do cursista, assim, integram
o conjunto da PPS, porém é necessário que sejam planejadas
em relação às atividades propostas nos módulos de estudos e
GHVGHTXHFRQWULEXDPSDUDDFRQVWUXomRGRSHUÀOGHFRQFOXVmRFRQVLGHUDGRVRVSULQFtSLRVÀORVyÀFRVSROtWLFRVHSHGDgógicos do Profuncionário.
Assim, por exemplo, o técnico em alimentação escolar deverá participar de atividades não simplesmente para enriquecer
HGLYHUVLÀFDURVFDUGiSLRVGHPHUHQGDPDVSDUDDUWLFXOiORV
com os projetos desenvolvidos na escola e nas práticas de ensino-aprendizagem, tais como de educação alimentar (ciências
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No caso de acontecer em outros ambientes que não a escola em
que o cursista trabalha, é aconselhável programar atividades em
grupo e celebrar convênios com as instituições receptoras.

da natureza), de composição de dietas, soberania alimentar e
alimentos saudáveis, de produção de grãos, áreas de plantio
e preços dos alimentos nas estações do ano (matemática) e
VREUHDGLYHUVLGDGHpWQLFRFXOWXUDO KLVWyULDHJHRJUDÀD 
Além disso, é preciso atentar que o cursista esteja regularmente matriculado para que, ao ser encaminhado a alguma
LQVWLWXLomRUHFHSWRUDSDUDUHDOL]DomRGD336SRVVDVHRÀFLDOLzar a relação institucional, sem criar vínculo empregatício de
qualquer natureza.
Sugere-se, então, que o cursista possa planejar os estudos do
Profuncionário, especialmente as atividades da PPS, de modo
a inseri-los em projetos em andamento na escola, no contexto
GRSURMHWRSROtWLFRSHGDJyJLFRÀFDQGRDVHXFULWpULRSURSRU
novas iniciativas à direção e ao Conselho Escolar.
O planejamento da PPS, como já foi dito, compete ao cursista
e ao tutor, cabendo a este orientar e acompanhar as atividades
daquele, articulando-as aos procedimentos da escola, acordados para o desenvolvimento do Profuncionário. Ao tutor,
cabe, ainda, acompanhar dialogicamente a elaboração do Relatório Final de cada cursista, bem como atestar formulário de
UHJLVWURGDVKRUDVGHDWLYLGDGHVFXPSULGDV

UNIDADE 3 – Orientações Pedagógicas
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&RPRHODERUDURSODQRGD336"
Bem, isso vai depender das condições situacionais. Contudo,
sugere-se que, logo nos primeiros encontros presenciais, sejam previstas com os cursistas atividades que farão parte da
PPS, considerando-se que as atividades do eixo de formação
pedagógica devem integrar esse plano. Por exemplo, logo na
página 26 do Módulo 1 – “Funcionários de Escola: cidadãos,
HGXFDGRUHV SURÀVVLRQDLV H JHVWRUHVµ R HODERUDGRU VXJHUH
uma investigação sobre o projeto político-pedagógico da escola. Essa atividade pode ser planejada para fazer parte da PPS, já
contabilizando horas de atividade. A partir do conhecimento do
projeto político-pedagógico da escola, tutor e cursista podem já
pensar em outras atividades para compor a PPS, sugeridas nos
módulos ou criadas dialogicamente por eles.
Nunca é demais lembrar que o tutor sempre lerá os módulos
antes do cursista e, portanto, já pode ter idéias para negociar
com o último as atividades a serem planejadas.
&RPRD336VHUiDYDOLDGD"
A avaliação será contínua, com base na interação e diálogo

entre tutor e cursista, como está mais detalhado na seção que
orienta sobre o Processo de Avaliação.

(L[RGD)RUPDomR3HGDJyJLFD
Re-conhecer (poder lançar outros olhares, conhecer de outra
maneira) e re-fazer (dar outro sentido ao que se faz, usar outros instrumentos ao agir, relacionar-se de maneiras diferentes, entre outras) a escola como espaço dinâmico, tecido já
pela dinâmica das relações históricas, sociais, legais, políticas
e culturais das quais todos participam parece fundamental na
formação do técnico em educação.
Sendo assim, a escola aparece como objeto privilegiado nos estudos propostos pelo Profuncionário como já se viu anteriormente.
A escola pVLJQLÀFDGDHFRPSUHHQGLGDSRUP~OWLSODVSHUVSHFtivas, conforme o foco dos olhares teóricos em cada módulo:
instituição educativa, espaço de trabalho, agência educativa,
espaço de produção e reprodução cultural, espaço de interação social, instituição social, aparelho de Estado ou espaço de
resistência, para citar alguns exemplos.
Isso pode permitir aos cursistas perceberem que a escola não
é apenas aquele prédio que envolve determinadas pessoas
que ali permanecem tantas horas do dia. Cada escola tem uma
história, assim como o tem a instituição escolar. Uma história
que se entrelaça com a história do país, do estado, do município, das comunidades locais, das pessoas. Uma história que,
embora seja singular, não está alheia a um mundo e a uma
história globalizados.
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O eixo da formação pedagógica traz, portanto, a proposta de
ampliar e movimentar a visão dos funcionários sobre a escola,
tentando deslocar e multiplicar os seus olhares, para que possam repensar e reorientar suas práticas e suas relações nela e
com ela: com a própria escola, com os demais segmentos que
compõem a comunidade escolar e, sobretudo, consigo mesmos,
FRPRSHVVRDVHFRPRFDWHJRULDSURÀVVLRQDOeducadores.
Os diversos conceitos de escola que aparecem nos módulos
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Por isso, no Profuncionário, procura-se olhar a escola, nos diversos módulos, de forma articulada e não sobreposta, muito
embora algumas questões sobre ela sejam retomadas em módulos diferentes, com diferentes perspectivas.

são atravessados e problematizados por temas que constituem a formação pedagógica. Os temas são estudados à luz
GDVFLrQFLDVHGDÀORVRÀDGDHGXFDomRQDSHUVSHFWLYDGHFRQtextualizá-los na escola e de contextualizar a escola em relação a eles. São os seguintes temas:
- identidade do técnico em educação como educador, gestor,
SURÀVVLRQDOFLGDGmRHKXPDQR
- educação, como prática social, como formação, como transmissão cultural, como endoculturação, como ato político, como
ação política, como desenvolvimento da personalidade;
- cidadania, como pertença e participação em um Estado,
como direito, como conquista, como projeto social e como
valor político;
 WUDEDOKR como elemento central na organização social e
como prática cultural na qual e pela qual se educa, como autoprodução humana;
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- gestão democrática, como co-gestão, gestão coletiva e parWLFLSDWLYDGHXPDSDUWLFLSDomRTXDOLÀFDGDHFRPSHWHQWHTXH
se constrói com acesso à informação e a conhecimentos, com
SUREOHPDWL]DomRLQYHVWLJDomRHUHÁH[mRGDUHDOLGDGHHQRGLálogo com o outro.
Tais temas estão problematizados transversalmente (atravessam-se e chocam-se, ligam-se) no estudo e na investigação das
vivências e rotinas escolares, de modo que a compreensão (teórica) do seu sentido possa acontecer criticamente (na prática).
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O eixo da formação pedagógica, assim, destina-se à apropriação
HFRQVWUXomRGHFRQKHFLPHQWRVFLHQWtÀFRV FLrQFLDVGDHGXFDomR HÀORVyÀFRVGDHGXFDomRFRPXPjVTXDWURKDELOLWDo}HV
necessários à formação e transformação do cursista em educaGRUFRQVWLWXLQGRVHGHVHLVPyGXORVHTXLYDOHQWHVDKRUDV
Os seis módulos que constituem o eixo da formação pedagógica são os seguintes:
MÓDULO 1 - Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores,
SURÀVVLRQDLVHJHVWRUHV
MÓDULO 2 – Educadores e Educandos: tempos históricos
MÓDULO 3²+RPHPSHQVDPHQWRHFXOWXUDDERUGDJHQVÀORVyÀFDHDQWURSROyJLFD

MÓDULO 4 – Relações interpessoais: abordagem psicológica
MÓDULO 5 – Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem
sociológica da educação
MÓDULO 6 – Gestão da Educação Escolar

(L[RGD)RUPDomR(VSHFtÀFD
Como já deu para notar até aqui, o Profuncionário pretende
criar condições para que o cursista, funcionário da educação,
GHVFRQVWUXDVXDLGHQWLGDGHSURÀVVLRQDOHDUHFRQVWUXDFRPR
WpFQLFR HP HGXFDomR FXMD HVSHFLÀGDGH DEUDQJH FRPSHWrQcias e conhecimentos de educador, de gestor de espaços escolares e da própria escola e de cidadão, sem se descuidar da
humanização que ela pode promover.
$IRUPDomRSURÀVVLRQDOGRWpFQLFRHPHGXFDomRHVWiUHODFLRnada com o conhecer e o fazer uma outra escola diferente da
TXHVHWHPRTXHH[LJHPDLVGRTXHFRQKHFLPHQWRVFLHQWtÀFRVHÀORVyÀFRVVREUHDHGXFDomR,VVRSRUTXHDHVFRODpXP
espaço, antes de mais nada, educativo e, por isso mesmo,
precisa que o prédio, o ambiente, os equipamentos mecânicos e eletrônicos, os alimentos, entre outros, estejam coerentemente preparados para isso.
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6LJQLÀFDTXHRWpFQLFRHPHGXFDomRQmRpIRUPDGRHGXFDGRU
apenas com conhecimentos sobre a escola e a educação, mas
sobretudo com o uso educativo de outros conhecimentos.

2 HL[R GH IRUPDomR HVSHFtÀFD DVVLP SURFXUD RIHUHFHU DR
FXUVLVWD FRQKHFLPHQWRV WpFQLFRV H WHFQROyJLFRV HVSHFtÀFRV
GHVXDIRUPDomRSURÀVVLRQDOOHYDQGRHPFRQWDRVSULQFtSLRV
ÀORVyÀFRVSROtWLFRVHSHGDJyJLFRVGR3URIXQFLRQiULR LQGLVsociabilidade entre teoria e prática, transversalidade temática,
construção coletiva, construção de competências e conheciPHQWRVSHODSUREOHPDWL]DomRLQYHVWLJDomRHUHÁH[mRVREUHD
realidade de trabalho).
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&RQIRUPHDHVSHFLÀFLGDGHGDIRUPDomR JHVWmRHVFRODUPXOtimeios didáticos, alimentação escolar, meio ambiente e manutenção de infra-estrutura escolar), portanto, conhecimentos
diferentes serão exigidos, sobretudo aqueles relacionados
com as técnicas de trabalho e uso das tecnologias.

O que isso quer dizer? Quer dizer que os módulos que constiWXHPRHL[RGDIRUPDomRHVSHFtÀFDFRQWLQXDPDSUREOHPDWL]DUD
escola. Porém, são elaborados de modo a introduzir saberes de
outras áreas, que não da pedagogia, em perspectiva educativa
intencional. Os módulos não são simples manuais que orientam,
passo a passo, como aplicar uma técnica ou como usar um equipamento, muito embora em alguns momentos o façam.
Os módulos procuram criar condições para que o cursista posVDUHÁHWLUVREUHRVHQWLGRSHGDJyJLFRKLVWyULFRVRFLDOSROttico e cultural do uso desses conhecimentos em processos
HGXFDWLYRV+iXPHVIRUoRSRUWDQWRGHTXHRVFRQWH~GRVGR
HL[RGDIRUPDomRHVSHFtÀFDSRVVDPVHUDSURSULDGRVUHÁH[LYD
e criticamente pelo cursista de modo a que contribuam com a
UHVLJQLÀFDomRGDURWLQDHGRVDEHUID]HUGDYLYrQFLDHVFRODU
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Eles estão construídos de maneira a continuar a problematização da escola em relação àqueles temas transversais citados no
eixo da formação pedagógica (identidade, educação, cidadania,
trabalho e gestão), além de incluir outros temas ao estudo da escola, tais como: gestão democrática e participação na formação
em gestão escolar; mídia, linguagem e tecnologia na formação
em multimeios didáticos; alimentação saudável e sustentável
na formação em alimentação escolar; espaço e meio ambiente,
espaço educativo e manutenção técnica na formação em meio
ambiente e manutenção de infra-estrutura escolar.
1RHL[RGDIRUPDomRHVSHFtÀFDSRUWDQWRDrQIDVHQmRpGDGD
SHODVFLrQFLDVHÀORVRÀDGDHGXFDomRPDVSRURXWURVVDEHUHV
que envolvem nutrição, biologia, química, comunicação, administração, ciências contábeis, arquitetura, engenharia, meio
ambiente, informática, direito, entre outros.
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&RPHVVHVRXWURVVDEHUHVHWHPDVVmRLQGLFDGDVDVHVSHFLÀFLdades da gestão de espaços educativos diferentes na escola.
2 HL[R GD IRUPDomR HVSHFtÀFD p FRPSRVWR SRU GH] PyGXORV
equivalentes a 600h. Três deles, equivalentes a 180h, relativos a
conteúdos de Informática Básica, de Produção Textual na Educação Escolar e de Direito do Trabalho e Administrativo, são comuns às quatro formações propostas, trazendo saberes imporWDQWHVWDQWRSDUDDDWXDomRSURÀVVLRQDOFRPRSDUDRVHVWXGRV
no Profuncionário. Por isso podem ser estudados concomitantemente aos módulos do eixo da formação pedagógica.
$VVLP SDUD IRUPDomR HVSHFtÀFD SURSULDPHQWH R 3URIXQcionário está constituído por sete módulos que equivalem a

KFRPRVHUmRHVSHFLÀFDGRVMXQWDPHQWHFRPDVFRPSHtências, nas seções a seguir.
Antes, porém, é preciso notar que, como os eixos que consWLWXHP D HVWUXWXUD FXUULFXODU GR 3URIXQFLRQiULR VmR ÁH[tYHLV
SRGHP VHU ÁH[LRQDGRV HP IRUPDV FLUFXODUHV R TXH WRUQD R
WUkQVLWRGHXPSDUDRRXWURPDLVLQWHQVRFRQIRUPHDÀJXUDD
seguir deixa claro:
Figura 4 – Esquema das relações entre os eixos na constituição do currículo

3HUÀOHVSHFtÀFRGR7pFQLFRHP*HVWmR(VFRODU
2SHUÀOSURÀVVLRQDOGR7pFQLFRHP*HVWmR(VFRODUpFRQVWLtuído por conhecimentos, saberes, princípios, valores e habilidades que o credenciam como educador e gestor escolar.
(VSHUDVHHQWmRTXHHVWDIRUPDomRSURÀVVLRQDOSURSLFLHDV
VHJXLQWHVFRPSHWrQFLDVHVSHFtÀFDV
a) conhecer os principais elementos, fundamentos e princíSLRVGHVXDSURÀVVmR
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b) compreender as principais concepções de administração e
como estas ressoam no planejamento educacional escolar;
c) compreender e analisar as questões relativas aos meios e
ÀQV GD HGXFDomR FRQVLGHUDQGR SURFHVVXDOPHQWH R GLDJnóstico, a execução e a avaliação;
d) conhecer e vivenciar a ética e a transparência na educação
pública;
e) compreender a unidade escolar como parte de um complexo educacional ligada a redes e sistemas de ensino;
f) dominar os fundamentos da gestão curricular, gestão admiQLVWUDWLYDHJHVWmRÀQDQFHLUDGDXQLGDGHHVFRODU
g) compreender e analisar, considerando os seus princípios e
práticas, uma gestão escolar com componentes autoritários
e uma gestão escolar com componentes democráticos;
K FRPSUHHQGHUDQDOLVDUHODERUDUUHÁHWLUHYLYHQFLDURSURMHto político-pedagógico da escola;
i) compreender e contextualizar, na lei e na prática social, a
educação escolar, o Estado e as políticas educacionais;
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j) compreender e analisar a legislação educacional nas Constituições, nas Leis de Diretrizes e Bases, no Plano Nacional
de Educação e nos Conselhos de Educação;
N GRPLQDUDQDOLVDUUHÁHWLUID]HUUHODo}HVHPHGLDo}HVHQWUH
as normas emanadas dos conselhos de educação e o regimento escolar;
l) ler, compreender e produzir com autonomia, registros e esFULWDVGHGRFXPHQWRVRÀFLDLVUHODFLRQDQGRRVFRPDVSUiticas educacionais;
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m) conhecer os fundamentos da contabilidade pública nos
DVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRPRÀQDQFLDPHQWRGDHGXFDomR
contabilidade da escola e da rede escolar;
n) conhecer os fundamentos da administração de materiais.
Compreender e fazer relações entre os equipamentos físicos, materiais pedagógicos, educação e aprendizagem;
o) conhecer os fundamentos da estatística. Compreender e fazer relações entre estatística e planejamento, estatística e
DYDOLDomR HVWDWtVWLFD H JHVWmR HVWDWtVWLFD H ÀQDQFLDPHQWR
da educação.
Essas competências devem ser adquiridas e construídas com
estudos teórico-práticos apresentados no quadro a seguir:

Quadro 1 – Currículo para formação do Técnico em Gestão
Escolar
TÉCNICO EM GESTÃO ESCOLAR
MÓDULOS

(,;2'$35É7,&$352),66,21$/683(59,6,21$'$336K

EIXO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

Carga
KRUiULD
total

1 – Funcionários de Escolas: cidadãos,
HGXFDGRUHVSURÀVVLRQDLVHJHVWRUHV
2 – Educadores e Educandos: tempos
KLVWyULFRV
3 – Homem, Pensamento e Cultura:
DERUGDJHQVÀORVyÀFDHDQWURSROyJLFD
4 – Relações Interpessoais: abordagem
SVLFROyJLFD
²(GXFDomR6RFLHGDGHH7UDEDOKR
DERUGDJHPVRFLROyJLFDGDHGXFDomR
6 – Gestão da Educação Escolar
EIXO DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Carga Horária
K

K
K
K
K
K
K
K

7 – Informática Básica

K

8 – Produção Textual na Educação Escolar

K

²'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRHGR7UDEDOKR

K

²7UDEDOKR(VFRODUH7HRULDV$GPLQLVWUDWLYDV

K

11 – Gestão Democrática nos Sistemas e na
Escola

K

12 – Legislação Escolar

K

13 – Técnicas de Redação e Arquivo

K

14 – Contabilidade na Escola

K

15 – Administração de Materiais

K

16 – Estatística Aplicada à Educação

K

336)RUPDomR3HGDJyJLFD)RUPDomR
(VSHFtÀFD
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K

2 SHUÀO SURÀVVLQDO GR 7pFQLFR HP 0XOWLPHLRV 'LGiWLFRV p
constituído de conhecimentos, saberes, valores e habilidades
que o credenciam como educador e gestor dos espaços e
ambientes de comunicação e tecnologia na escola. Espera-se,
HQWmR TXH HVWD IRUPDomR SURÀVVLRQDO SURSLFLH DV VHJXLQWHV
FRPSHWrQFLDVHVSHFtÀFDV
a) conhecer a natureza e os elementos historicamente construídos da comunicação humana, do gesto à fala e aos símboORVJUiÀFRV
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3HUÀOHVSHFtÀFRGR7pFQLFRHP0XOWLPHLRV'LGiWLFRV

b) entender a leitura das diversas linguagens e seu uso na instrução e na educação;
c) dominar os conceitos básicos e as diversas teorias no campo da comunicação;
d) ter familiaridade com os principais jornais diários e revistas
semanais do Brasil, bem como saber produzir mídia impressa
( jornal de escola, por exemplo);
e) dominar os fundamentos das linguagens audiovisuais de coPXQLFDomRWHDWURIRWRJUDÀDFLQHPDUiGLRWHYrHLQWHUQHW
f) dominar as questões colocadas pela comunicação na educação como projeto e processo social e as contradições entre
as mídias e a formação humanística;
g) entender e dominar o conceito de mídia educativa e seus
desdobramentos na produção de livros didáticos, de programas de rádio, de tevê e de vídeos educativos;
h) conhecer as questões básicas referentes ao livro: produomRHGLomRFODVVLÀFDomRFDWDORJDomR
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i) dominar os aspectos operacionais de bibliotecas escolares,
LQFOXVLYHGDFDSWDomRGHWtWXORVGLGiWLFRVOLWHUiULRVHFLHQWtÀcos, relacionados ao desenvolvimento do currículo da educação básica;
j) gerenciar bibliotecas e videotecas escolares de pequeno e méGLRSRUWHVVXSHUYLVLRQDGRSRUSURÀVVLRQDLVKDELOLWDGRVHPELEOLRteconomia;
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k) dominar o histórico e o desenvolvimento dos audiovisuais
ligados à educação, bem como a interpretação crítica de suas
formas e conteúdos;
l) dominar os fundamentos das práticas dos laboratórios escolares nas diversas áreas: física, química, biologia, línguas, informática, bem como o papel dos professores, dos técnicos e
dos estudantes no manuseio dos equipamentos e materiais;
m) conhecer os fundamentos das expressões culturais que
integram os conteúdos curriculares da educação básica e dominar as funções e gestão de seus espaços físicos: auditórios,
teatros, cinemas, salas de vídeo, salas de dança, galerias de
exposições de arte, museus;

n) dominar a história e a produção cultural do município e ter
familiaridade com seus produtores e atores, com vistas à integração entre a escola e a comunidade;
o) conhecer os fundamentos da informática, o uso do computador no processo de ensino e aprendizagem, da internet
como fonte de pesquisa e das novas tecnologias aplicadas às
artes, com o domínio prático dos principais programas;
p) manter relacionamento construtivo com todos os professoUHVQRVHQWLGRGHVHSURQWLÀFDUDDMXGiORVHPVHXWUDEDOKRGH
ensino com o uso das tecnologias de informação disponíveis
na escola e na comunidade.
Essas competências devem ser adquiridas e construídas com
estudos teórico-práticos apresentados no quadro a seguir:
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Quadro 2 – Currículo para formação do Técnico em Multimeios
Didáticos
TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS
MÓDULOS
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(,;2'$35É7,&$352),66,21$/683(59,6,21$'$336K

EIXO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA

Carga
KRUiULD
total

Carga
Horária
K

1 – Funcionários de Escolas: cidadãos,
HGXFDGRUHVSURÀVVLRQDLVHJHVWRUHV

K

²(GXFDGRUHVH(GXFDQGRVWHPSRVKLVWyULFRV

K

3 – Homem, Pensamento e Cultura: abordagens
ÀORVyÀFDHDQWURSROyJLFD

K

4 – Relações Interpessoais: abordagem
SVLFROyJLFD

K

²(GXFDomR6RFLHGDGHH7UDEDOKRDERUGDJHP
VRFLROyJLFDGDHGXFDomR

K

6 – Gestão da Educação Escolar

K

EIXO DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA

K

7 – Informática Básica

K

8 – Produção Textual na Educação Escolar

K

²'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRHGR7UDEDOKR

K

10 – Teorias da Comunicação

K

11 – Audiovisuais

K

12 – Biblioteca Escolar

K

²/DERUDWyULRV

K

²2ÀFLQDV&XOWXUDLV

K

15 – Informática Aplicada à Educação

K

16 – Informática Aplicada às Artes

K

336)RUPDomR3HGDJyJLFD)RUPDomR
(VSHFtÀFD

K

3HUÀOHVSHFtÀFRGR7pFQLFRHP$OLPHQWDomR(VFRODU
2SHUÀOSURÀVVLRQDOGR7pFQLFRHP$OLPHQWDomR(VFRODUpFRQVtituído de conhecimentos, saberes, valores e habilidades que o
credenciam como gestor do espaço educativo de alimentação
HVFRODU(VSHUDVHHQWmRTXHHVWDIRUPDomRSURÀVVLRQDOSURSLFLHDVVHJXLQWHVFRPSHWrQFLDVHVSHFtÀFDV
a) preparar cardápios escolares de alto valor nutritivo, baixo
custo, preparo rápido e sabor regionalizado e sazonal;
E GRPLQDU RV SULQFLSDLV FRQKHFLPHQWRV GD SURÀVVmR LQWHJUDQGRRVFRQKHFLPHQWRVFLHQWtÀFRVHWHFQROyJLFRVWUDQVPLWLGRVHSURGX]LGRVDOpPGHUHVVLJQLÀFDUDVXDH[SHULrQFLDSURÀVVLRQDO
c) conhecer na teoria e na prática os valores nutricionais dos
alimentos, à luz dos aportes da química e da biologia, bem
como a oferta regional de nutrientes de origem animal, vegetal e mineral em suas variações culinárias;
d) conhecer os fundamentos e as práticas da educação alimentar nas diferentes fases da vida humana, bem como
nas situações familiar, pessoal e escolar;
e) diagnosticar na escola casos de subnutrição, obesidade e
outros estados que exigem processo de reeducação alimentar;
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f) ter conhecimento crítico dos desvios na oferta de alimentos, principalmente em suas versões industriais e superfaturamentos;

h) escolher e planejar cardápios escolares a partir da elaboração das alternativas criadas pelos nutricionistas, quando
houver;
i) conhecer o mercado local de oferta de alimentos industriais,
semi-elaborados e in-natura; e, ser capaz de efetuar compras dos insumos para a preparação semanal da merenda
na escola;
j) ter conhecimento teórico e prático do manejo de hortas domiciliares e escolares, como suporte parcial dos insumos
da merenda escolar;
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g) conhecer várias opções de receitas e de preparação de alimentos compatíveis com as refeições escolares, a partir da
oferta regional e das estações do ano;

k) dominar as técnicas de relações humanas com crianças,
adolescentes e adultos, no sentido de acompanhá-los em
sua educação alimentar, inclusive no consumo das refeições e alimentos escolares;
l) dominar os princípios e práticas da organização de uma
cantina e cozinha escolar, bem como o funcionamento e
reparo dos seus equipamentos;
m) conhecer os princípios e as técnicas de higiene e segurança do trabalho referentes à sua área de atuação na escola,
incluindo práticas de conservação e armazenamento de alimentos e correto manejo do lixo;
n) conhecer as políticas nacionais de abastecimento, de produção de alimentos e de alimentação escolar no contexto
nacional.
o) contribuir para a formação de hábitos saudáveis de alimentação e nutrição escolar;
p) conhecer os princípios das dietas alimentares, a composição dos nutrientes e as quantidades adequadas para a
merenda escolar enquanto alimentação diária e semanal de
crianças, adolescentes, jovens e adultos;
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T WHUDKDELOLGDGHSDUDGLDORJDUFRPRVSURÀVVLRQDLVGDVGLversas áreas da educação e esforçar-se para praticar a interdisciplinaridade na educação alimentar e na oferta de merenda escolar;
U  FRPSUHHQGHUDVHVWDo}HVGRDQRHLQWHUSUHWDUDVXDLQÁXência na produção de alimentos e carnes;
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s) comunicar-se com os estudantes antes e durante a oferta
dos alimentos, conduzindo-os para saber decidir a quantidade e suas escolhas;
t) interpretar as informações obtidas pela mídia ou pela internet e distinguir o real e o enganoso;
u) auxiliar a comunidade escolar e familiar a adquirir hábitos
saudáveis;
v) criar e manter hábitos saudáveis com a disposição para viver seus sonhos com saúde, prazer e como educador da
alimentação escolar.
Essas competências devem ser adquiridas e construídas com
os estudos teórico-práticos apresentados no quadro a seguir:

4XDGUR²&XUUtFXORSDUDIRUPDomRGR7pFQLFRHP$OLPHQWDção Escolar
TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Carga
KRUiULD
total

Carga
Horária

EIXO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
1 – Funcionários de Escolas: cidadãos,
HGXFDGRUHVSURÀVVLRQDLVHJHVWRUHV

K

²(GXFDGRUHVH(GXFDQGRVWHPSRVKLVWyULFRV

K

3 – Homem, Pensamento e Cultura: abordagens
ÀORVyÀFDHDQWURSROyJLFD
4 – Relações Interpessoais: abordagem
SVLFROyJLFD
²(GXFDomR6RFLHGDGHH7UDEDOKRDERUGDJHP
VRFLROyJLFDGDHGXFDomR
6 – Gestão da Educação Escolar
EIXO DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA

K

K
K
K
K
K

7 – Informática Básica

K

8 – Produção Textual na Educação Escolar

K

²'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRHGR7UDEDOKR

K

10 – Alimentação e Nutrição no Brasil

K

11 – Alimentação Saudável e Sustentável

K

12 – Políticas de Alimentação Escolar

K

13 – Produção e Industrialização de Alimentos

K

²2UJDQL]DomRH2SHUDomRGH&R]LQKDV
Escolares

K

15 – Planejamento e Preparo de Alimentos

K

16 – Cardápios Saudáveis

K

336)RUPDomR3HGDJyJLFD)RUPDomR
(VSHFtÀFD
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MÓDULOS

3HUÀOHVSHFtÀFRGR7pFQLFRHP0HLR$PELHQWHH0Dnutenção de Infra-Estrutura Escolar
2SHUÀOSURÀVVLRQDOGR7pFQLFR em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-estrutura Escolar é constituído de conhecimentos,
saberes, valores e habilidades que o credenciam como gestor
do meio ambiente e da manutenção da infra-estrutura escolar.
(VSHUDVHHQWmRTXHHVWDIRUPDomRSURÀVVLRQDOSURSLFLHDVVHJXLQWHVFRPSHWrQFLDVHVSHFtÀFDV
a) conhecer o histórico da evolução dos espaços escolares e
as teorias arquitetônicas e pedagógicas de construção do
espaço educativo;
E WHUVHQVLELOLGDGHSDUDLGHQWLÀFDUDVFDUrQFLDVHGLVIXQo}HV
dos espaços físicos em relação aos princípios da educação
brasileira e à proposta pedagógica da escola;
c) dispor-se a agir solidariamente com os educadores e educandos na gestão do meio ambiente e do espaço escolar
para estruturá-los como agentes educativos;
d) compreender as questões ambientais no contexto da educação para a cidadania e para o trabalho, bem como do
desenvolvimento nacional, regional e local;
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H GRPLQDURKLVWyULFRGDHYROXomRGRHVSDoRJHRJUiÀFRGRPXnicípio, de suas zonas urbanas e rurais, na perspectiva da legislação ambiental e do plano diretor de ocupação territorial;
f) gerenciar, do planejamento à execução, os serviços de higiene e limpeza da escola, solidariamente com os outros
trabalhadores e estudantes;
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g) compreender as questões de segurança das escolas, no
FRQWH[WRGHVHXHVSDoRJHRJUiÀFRHGHVHXSURMHWRSROtWLco-pedagógico, valorizando as relações de vizinhança e de
serviço à comunidade;
h) ter conhecimento e dominar a leitura e interpretação dos projetos físicos dos prédios que compõem a escola, localizando
as diferentes áreas, as redes elétrica, hidráulica e de esgotamento sanitário, e as outras plantas da arquitetura escolar;
i) conhecer os princípios básicos e práticas mais simples da
arquitetura e da engenharia civil, incluindo as técnicas de
GHVHQKRGHIRUPDDVHUFDSD]GHGLDORJDUFRPRVSURÀVsionais dessas áreas na perspectiva da formulação de espaoRVHGXFDWLYRVHGDTXDOLÀFDomRGDDSUHQGL]DJHP

j) ser capaz de entender os procedimentos de manutenção das
redes elétrica, hidráulica e de esgotamento sanitário, bem
FRPRLGHQWLÀFDUSUREOHPDVGHIXQFLRQDPHQWRHH[HFXWDUUHparos conjunturais, na medida dos recursos da escola;
k) conhecer a estrutura e a operação dos principais equipamentos elétricos e eletrônicos em uso nas escolas, inclusive os didáticos, bem como executar reparos ao alcance dos
recursos disponíveis;
l) cuidar da conservação dos níveis desejáveis de ventilação e
de temperatura ambiente nos espaços interiores das escolas;
m) conhecer a rotina de manutenção física dos prédios escolares, incluindo tarefas de impermeabilização, conservação
de coberturas, pisos e pinturas, bem como técnicas simples
de construção em madeira, metal e alvenaria;
n) ter familiaridade com os equipamentos e materiais didáticos
mais comuns nas escolas, de forma a reconhecer as aternativas de seu uso nas diferentes situações pedagógicas e prover
sua manutenção e conservação.
Essas competências devem ser adquiridas e construídas com
os estudos teórico-práticos apresentados no quadro a seguir:

UNIDADE 3 – Orientações Pedagógicas
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Quadro 4 – Currículo para formação do Técnico em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-Estrutura Escolar
Técnico em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-Estrutura Escolar
MÓDULOS
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EIXO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
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Carga
KRUiULD
total

Carga
Horária
K

1 – Funcionários de Escolas: cidadãos,
HGXFDGRUHVSURÀVVLRQDLVHJHVWRUHV

K

²(GXFDGRUHVH(GXFDQGRVWHPSRVKLVWyULFRV

K

3 – Homem, Pensamento e Cultura: abordagens
ÀORVyÀFDHDQWURSROyJLFD
4 – Relações Interpessoais: abordagem
SVLFROyJLFD
²(GXFDomR6RFLHGDGHH7UDEDOKRDERUGDJHP
VRFLROyJLFDGDHGXFDomR
6 – Gestão da Educação Escolar
EIXO DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA

K
K
K
K
K

7 – Informática Básica

K

8 – Produção Textual na Educação Escolar

K

²'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRHGR7UDEDOKR

K

10 – Teorias do Espaço Educativo

K

11 – Meio Ambiente, Sociedade e Educação

K

12 – Higiene e Segurança nas Escolas

K

13 – Equipamentos Hidráulicos e Sanitários

K

14 – Equipamentos Elétricos e Eletrônicos

K

15 – Equipamentos e Materiais Didáticos

K

16 – Técnicas de Construção

K

336)RUPDomR3HGDJyJLFD)RUPDomR
(VSHFtÀFD

K

4XDGUR²4XDGURJHUDOGRVPyGXORVFRQIRUPHIRUPDomRHVSHFtÀFD

1 – Funcionários de Escolas: cidadãos,
HGXFDGRUHVSURÀVVLRQDLVHJHVWRUHV
2 – Educadores e Educandos: tempos históricos
3²+RPHP3HQVDPHQWRH&XOWXUDDERUGDJHQVÀORVyÀFDHDQWURSROyJLFD
4 – Relações Interpessoais: abordagem psicológica
5 – Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da educação
6 – Gestão da Educação Escolar
(,;2'$)250$d®2(63(&Ì),&$ 0Ð'8/26&20816 ²K
7 – Informática Básica
8 – Produção Textual na Educação Escolar
9 – Direito Administrativo e do Trabalho
GESTÃO ESCOLAR
K
10 – Trabalho
Escolar e Teorias
Administrativas
11 – Gestão
Democrática nos
Sistemas e na Escola
12 – Legislação
Escolar
13 – Técnicas de
Redação e Arquivo
14 – Contabilidade
na Escola
15 – Administração
de Materiais
16 – Estatística
Aplicada à Educação

MULTIMEIOS
DIDÁTICOS
K

ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
K

10 – Teorias da
Comunicação
11 – Audiovisuais
12 – Biblioteca
Escolar
13 – Laboratórios
14²2ÀFLQDV
Culturais
15 – Informática
Aplicada à Educação
16 – Informática
Aplicada às Artes

10 – Alimentação e
nutrição no Brasil
11 – Alimentação
Saudável e
Sustentável
12 – Políticas de
Alimentação Escolar
13 – Produção e
Industrialização de
Alimentos
14 – Organização
e Operação de
Cozinhas Escolares
15 – Planejamento
e Preparo de
Alimentos
16 – Cardápios
Saudáveis

MEIO AMBIENTE
E INFRAESTRUTURA
ESCOLAR
K
10 – Teorias do
Espaço Educativo
11 – Meio Ambiente,
Sociedade e
Educação
12²+LJLHQHH
Segurança nas
Escolas
13 – Equipamentos
+LGUiXOLFRVH
Sanitários
14 – Equipamentos
Elétricos e
Eletrônicos
15 – Equipamentos e
Materiais Didáticos
16 – Técnicas de
Construção
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(,;2'$)250$d®23('$*Ð*,&$²K

3.5 Processo de avaliação
$YDOLDUpXPGHVDÀRSROtWLFRVRFLDOHFXOWXUDO8PGHVDÀRSHdagógico, sobretudo!
$YDOLDUSRGHVLJQLÀFDUUHFRQKHFHUHLGHQWLÀFDUGLIHUHQoDVGHsigualdades, diversidades, grupos étnicos, gêneros, gerações
e classes sociais, ritmos e tempos diferentes.
$YDOLDUSRGHVLJQLÀFDUSRURXWURODGRGLVFULPLQDUVHOHFLRQDU
mapear, controlar, hierarquizar.
$YDOLDUSRGHVLJQLÀFDUDLQGDXPPRPHQWRGHH[SOLFLWDomRGH
culturas, de crenças, de valores, de identidades, de visões do
mundo e de educação, de balanço coletivo e pessoal.
$YDOLDUpXPDWRGHUHÁH[mRHGHFUtWLFDTXHVyWHPVHQWLGR
se inserido no contexto histórico, social, político, territorial e
cultural: no contexto de vida dos sujeitos envolvidos. Avaliar é
a possibilidade de indivíduos e grupos sociais se situarem nos
processos em que se constituem como sujeitos históricos.
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eQHVVH~OWLPRVHQWLGRTXHDDYDOLDomRpSURSRVWDQR3URIXQFLRQiULR6LJQLÀFDGL]HUTXHRVSURFHGLPHQWRVRVPDWHULDLV
as relações, os processos de aprendizagem, as experiências
vivenciadas individual e coletivamente, a interação social, as
GLÀFXOGDGHVDVFRQTXLVWDVRVGHVDÀRVDVVXPLGRVHDVJRWDV
de esperanças devem ser valorizados, levados em conta na
avaliação. Não para julgar, mas para poder ser e fazer diferente.
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Envolvendo essa diversidade de elementos, visões e utopias,
a avaliação deve acontecer continuamente ao longo do processo de autoformação de todos os sujeitos envolvidos no
Profuncionário, que é um processo de desconstrução e reFRQVWUXomRGDLGHQWLGDGHSURÀVVLRQDO
No que concerne ao processo de avaliação da aprendizagem,
deve ser contínuo ao longo do estudo de cada módulo: com
EDVH HP UHÁH[mR GLDOyJLFD H SDUWLFLSDWLYD HQWUH R WXWRU H R
cursista, que devem considerar as relações entre os conhecimentos historicamente construídos e a escola, a educação e
DVSUiWLFDVSURÀVVLRQDLVGRFRWLGLDQRDOpPGDVUHODo}HVFRP
as experiências de vida.
Por isso, o registro de todas as atividades do cursista (sejam
relatos, descrições ou narrativas, sejam questionamentos,
dúvidas, discordâncias, sugestões, sentimentos e propostas)
deve ser cuidadosamente feito, pois elas expressam a maneira como ele se apropriou e/ou construiu conhecimentos, valores, habilidades e permitem ao tutor encaminhá-lo para novos

GHVDÀRVHSDUDRXWUDVIRUPDVGHSDUWLFLSDomRVRFLDO
O Profuncionário foi concebido de tal forma que o percurso
pedagógico do cursista, a partir de sua experiência na escola
e no sistema educacional, leve-o, gradativamente, a se familiarizar com outros conhecimentos, habilidades e valores que
SDVVDPDFRQVWLWXLUVXDQRYDLGHQWLGDGHSURÀVVLRQDO
No Profuncionário, prioriza-se, então, a avaliação participativa
e dialógica, realizada ao longo de cada um dos módulos, nos
encontros presenciais e na PPS, que são momentos constitutivos de um mesmo processo.
O processo de avaliação é momento do processo de formação (ele deve contribuir para a aprendizagem, mas não julgála) e tem objetivo emancipatório: que os sujeitos envolvidos
se tornem capazes de se auto-avaliar (avaliar-se com autonomia) em relação ao processo de que participam como protagonistas.
Com esse raciocínio, o processo de avaliação é conduzido por
meio de um Memorial, de autoria individual do cursista, comentado e problematizado pelo tutor.
O Memorial deve ser compreendido como documento/insWUXPHQWR SDUD UHJLVWUR GDV UHÁH[}HV H GD FRPSUHHQVmR GDV
vivências e experiências dos cursistas, bem como das suas
dúvidas, observações e experimentações realizadas e relacionadas com os saberes e problemas colocados nos módulos.
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O Memorial permite ao cursista e ao tutor perceberem um
FRQMXQWR GH HOHPHQWRV GR SURFHVVR GH IRUPDomR FRP D ÀQDOLGDGHGHFDSWDUYLV}HVUHÁH[}HVVRQKRVTXHVWLRQDPHQWRVG~YLGDVLGpLDVFUtWLFDVHGLÀFXOGDGHVREVHUYDUULWPRVH
avanços e, assim, redirecionar os trabalhos para que todos
aprendam, considerando a história de vida de cada um, bem
como seus limites e diferenças.
O papel do tutor, nesse sentido, deve ser o de orientar o cursista na construção gradativa do Memorial.
O Memorial, portanto, é um documento/instrumento construído pelo cursista, com o qual poderá perceber a transformação
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As situações de estudo e de trabalho, que remetem dos módulos a atividades teórico-práticas, que vão desde a manipulação de ferramentas ou execução de cardápios até a participação em conselhos e em seminários, constituem objeto para
UHJLVWURQR0HPRULDOPHGLDGRSRUUHÁH[}HVHLGpLDVSUySULDV
do cursista, que o conduzirão à auto-avaliação: à percepção
de si no processo de formação.

do saber e do saber fazer da vivência em prática educativa
SURÀVVLRQDOQRGLiORJRFRQWtQXRFRPRWXWRUeRGRFXPHQWR
que deve acompanhar todo o processo formativo/transformador no Profuncionário.
Além do Memorial, outros dois instrumentos formais estão
previstos para o registro e avaliação da aprendizagem do cursista. Trata-se do Relatório das atividades da PPS e do Formulário de registro e acompanhamento do cumprimento da carga
horária total dessas atividades, atestado com a assinatura dos
UHVSRQViYHLVSHODVXSHUYLVmRRWXWRUHHPFDVRVHVSHFtÀFRV
RXWURVSURÀVVLRQDLVTXDOLÀFDGRV
A avaliação da PPS não pode se valer apenas da formalidade
do Relatório e do Formulário. A observação in loco (no local),
junto com o Relatório Final é que possibilitarão ao tutor captar
a posição do cursista em relação a competências exigidas nas
experiências de atividades práticas planejadas.
A observação, contudo, não pode ser uma observação de juiz,
mas deve ser uma observação participante e dialógica, pois a
prática não é apenas momento de aplicação, mas, também,
é momento de construção e aquisição de conhecimentos e
competências.
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eSUHFLVRGHL[DUFODURDLQGDTXH0HPRULDO5HODWyULR)LQDOH
Formulário são documentos diferentes com objetivos diferentes.
O Memorial documenta toda a trajetória do cursista a partir de
VXDVUHÁH[}HV GHVWLQDVHDHOHPHVPR LQFOXtGDVDVUHÁH[}HV
VREUHDVDWLYLGDGHVGD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD
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O Relatório Final, de autoria do cursista, por sua vez, documenta descritivamente a realização das atividades da PPS e
os resultados alcançados (aquisição e construção de competências previstas) em processo e propostas. Este documento
pode ser construído passo a passo, conforme a realização das
atividades de PPS.
2)RUPXOiULRSRUÀPVHUYHSDUDRUHJLVWURGRVORFDLVRQGH
foram realizadas as atividades, do número de horas previstas
para as atividades, do tipo de atividade teórico-prática realizaGDHRXWURVUHJLVWURVDVHUHPGHÀQLGRVSHODVHTXLSHVHVWDGXais.
O Relatório Final e o Formulário são documentos/instrumentos que à comprovação do cumprimento integral da carga horária da PPS, a serem tratados conforme legislação estadual.
Nesse sentido, as descrições e conclusões do Relatório, po-

dem e devem fazer parte do Memorial, tomando-se o cuidado
de não provocar duplo trabalho. Assim, o que se produzir para
o Relatório pode ser anexado no Memorial, no qual se comSOHPHQWDUiFRPDOJXPDUHÁH[mRDXWRDYDOLDWLYD
O processo de avaliação, portanto, é conduzido num diálogo
entre cursista e tutor, cabendo ao último registrar a aprovação
do primeiro a cada módulo vencido e a cada atividade planejada da PPS.
Nessa concepção de participação e diálogo, trabalha-se com o
entendimento de que o cursista tem o direito de reconstruir e
recriar a prática, bem como a compreensão dela, no momento
em que se a diagnostica problemática ou posteriormente, o
que possibilita o adiamento da menção “aprovado”, a menos
que o cursista formalize sua desistência do curso, observadas
as normas da escola e da legislação estadual.
3RU ÀP ÀFD D FDUJR GD LQVWLWXLomR HVFRODU FUHGHQFLDGD SHOR
UHVSHFWLYR&RQVHOKR(VWDGXDOGH(GXFDomRFRPRFHUWLÀFDGRra do Profuncionário integrar em seu projeto político-pedagógico os procedimentos relativos aos registros das atividades,
experiências e práticas desenvolvidas durante os processos
de avaliação.
O quadro a seguir resume os instrumentos e princípios que
orientam o processo de avaliação:
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Quadro 6 – Resumo do processo de avaliação
PROCESSO DE AVALIAÇÃO
PRINCÍPIOS

Em cada módulo: práticas de Processual – contínua, de todos
leitura, de experimentação, de elementos e momentos de formação.
LQYHVWLJDomR GH UHÁH[mR H GH
produção textual.
Diagnóstica
–
percepção
das
GLÀFXOGDGHV FRP YLVWDV D UHFRQVWUXLU
No curso: memoriaOUHÁH[LYRGD e criar outras possibilidades de
trajetória do cursista.
compreensão e prática.
Na PPS: UHODWyULRÀQDO, descritivo Participativa/Dialógica – coletiva
e conclusivo, e registro das interativa.
horas em formulário adequado.
Emancipatória – auto-avaliação.

e
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INSTRUMENTOS

6XJHVWmRSDUDHVWXGRGRVPyGXORV
Os módulos do Profuncionário têm como base os textos de
linguagem escrita. Esses textos, com efeito, foram escritos
numa perspectiva dialógica e problematizadora, voltados diretamente ao cursista e buscando transmitir criticamente informações e conhecimentos por meio da remissão do leitor a
problemas do campo da educação, do cotidiano das escolas e
das relações entre escola, comunidade, sociedade e Estado.
Além do texto escrito, os módulos são ilustrados com desenhos, para ampliar as possibilidades de compeensão e problematização dos conteúdos.
Cada módulo está dividido em unidades que problematizam
WHPDV H FRQFHLWRV HVSHFtÀFRV D VHUHP HVWXGDGRV SRU PHLR
GHDWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDomRUHÁH[mRHRXGHDSOLFDomRWHórico-prática, além de sugestões de atividades complementaUHVFRPRDVVLVWLUHGHEDWHUÀOPHVOHUWH[WRVPDLVHVSHFtÀFRV
no desenvolvimento de conceitos e teorias, consultar páginas
eletrônicas.
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2EVHUYDQGRVHRVSULQFtSLRVÀORVyÀFRVSROtWLFRVHSHGDJyJLcos do Profuncionário, todos os módulos seguem um desenho
HGXFDWLYRH[SUHVVRSRUXPDLFRQRJUDÀDTXHRULHQWDRFXUVLVWD
QDOHLWXUDLQGLFDQGRDWLYLGDGHVLQYHVWLJDWLYDVHUHÁH[LYDVDWLYLdades complementares e destacando passagens importantes
do texto escrito, além de sugerir materiais alternativos e complementares de estudo, como será mostrado a seguir:

UNIDADE 3 – Orientações Pedagógicas

- Quando se encontra o ícone ATENÇÃO, é porque há algo
importante no texto, que merece ser tratado com mais demora e cuidado para ser bem compreendido. Às vezes o
ícone remete para o próprio texto e, outras vezes, remete
para fora dele.
- Este ícone SAIBA MAIS aparece nos módulos para indicar
RXWUDVIRQWHVGHFRQVXOWDFRPROLYURVÀOPHVP~VLFDVHQWUH
outros, os quais são fontes complementares para a compreensão do assunto que está sendo tratado naquele momento
do estudo.
Já este outro SAIBA MAIS ícone, aparece quando é preciso dar explicações
e informações que não cabem no texto, tais como: sobre acontecimentos,
ELRJUDÀDV WHRULDV SDODYUDV FRQFHLWRV
entre outros.

- Além dos ícones de Saiba Mais,
os ícones INTERNET convidam a
consultar páginas e sítios na internet que ajudam a compreender um determinado assunto tratado no módulo, por meio de outras linguagens e informações.

- Os ícones REFLEXÃO convidam a parar
a leitura por um momento e pensar sobre o problema e/ou situação que estão
sendo colocados. Normalmente, essa
parada é fundamental para compreender a seqüência do módulo. Às vezes, o
tFRQH5HÁH[mRLQGLFDDQHFHVVLGDGHGH
uma investigação fora do módulo, seja
teórica (em outros materiais) ou empírica (na vivência).

As atividades propostas por meio dos ícones PRATIQUE, assim como algumas atividades propostas por meio dos ícones
REFLEXÃO, SAIBA MAIS e INTERNET, que exigem pesquisa
fora dos módulos, são, ao mesmo tempo, sugestões para o
plano de 3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD, conforme deci-
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3RUÀPRVtFRQHVPRATIQUE são aqueles que sugerem as principais atividades
teórico-práticas a serem realizadas durante o estudo do módulo. Essas atividades servem tanto para problematizar
como para explicar ou provocar a construção ou reconstrução daquilo que se
está acostumado a fazer.

são a ser tomada entre cursista e tutor e devem ser registraGDVUHÁH[LYDPHQWHQRPHPRULDO
$OpPGHVVDLFRQRJUDÀDRVPyGXORVDSUHVHQWDPWDPEpPÀJXUDV H IRWRJUDÀDV LOXVWUDWLYDV H HGXFDWLYDV que permitem
ao leitor visualizar e conhecer objetos e equipamentos imporWDQWHVQDIRUPDomRSURÀVVLRQDO7DPEpPSRUPHLRGDVÀJXUDV H IRWRJUDÀDV R OHLWRU WHP D SRVVLELOLGDGH GH YLVXDOL]DU H
conhecer objetos e equipamentos importantes na formação
SURÀVVLRQDOFRPRQRH[HPSORDVHJXLU
Antonio Gramsci (1891-1937) foi um dos maiores pensadores marxistas. Italiano, natural da
Sardenha, funda o Partido Comunista Italiano
em 1921. Eleito deputado em 1924, é perseguido juntamente com outros membros do PCI
pelo governo fascista de Mussolini. Preso em
novembro de 1926, permanece encarcerado até
as vésperas de sua morte, em 1937.

UNIDADE 3 – Orientações Pedagógicas
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Aqui se encontra, nas ementas, a indicação dos conteúdos
para elaboração de cada um dos trinta e sete módulos que
compõem as quatro habilitações oferecidas no Profuncionário.
$VHPHQWDVDVVLPRULHQWDPRVHODERUDGRUHVDGHÀQLUHDYDlorizar os conhecimentos e competências mais importantes a
serem buscados no estudo de cada módulo.

(L[RGD)RUPDomRSHGDJyJLFDFRPXPjVTXDWURKDbilitações
MÓDULO

EMENTA

1 - Funcionários de Escolas: Os funcionários da escola no contexto da educação escolar. Papel
social da escola e as funções educativas não-docentes: prática
cidadãos, educadores,
SURÀVVLRQDLVHJHVWRUHV
LQWHJUDGD SURÀVVLRQDOLVPR H FRPSURPLVVR VRFLDO 5HODomR HQWUH
os funcionários e a estrutura e operação das etapas e modalidades
Elaborador:
da educação básica: legalidade e realidade. Papel dos funcionários
João Antônio Cabral de
na elaboração e na execução da proposta pedagógica e da gestão
Monlevade
democrática das escolas e dos sistemas de ensino.

Elaboradora:
Maria Abádia da Silva
3 - +RPHP3HQVDPHQWR
e Cultura: abordagens
ÀORVyÀFDHDQWURSROyJLFD
Elaborador:
Dante Diniz Bessa

A educação e a escola através dos processos históricos. A construção,
RUJDQL]DomR H R VLJQLÀFDGR GDV LQVWLWXLo}HV HVFRODUHV (GXFDomR H
ensino. Funções da escola na sociedade capitalista. As relações entre
classes sociais e educação. Processos educativos: continuidades e
descontinuidades. Movimentos sociais de mudanças e de resistência.
Diversidade étnico-cultural: homens e mulheres sujeitos históricos.
Governo, mercado e educação.
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3URFHVVRGHFRQVWUXomRGDFLGDGDQLD)LORVRÀDFRPRLQVWUXPHQWRGH
UHÁH[mRHSUiWLFDeWLFDPRUDOHSROtWLFD2DPELHQWHItVLFRHVRFLDO
Relações homem-natureza. Aspectos e valores culturais. Linguagem
e comunicação.

UNIDADE 4 – Ementário

2 - Educadores e
Educandos:
tempos históricos

4 - Relações Interpessoais:
abordagem psicológica
Elaboradora:
Regina Lúcia Sucupira
Pedroza

Processo de desenvolvimento humano: infância, adolescência, fase
adulta e velhice. Relações e práticas pedagógicas educativas na
escola. Relações interpessoais na perspectiva da construção coletiva
na educação. Desenvolvimento afetivo e cognitivo.

A sociologia como resposta intelectual às transformações sociais
resultantes da Revolução Industrial, do Industrialismo e da Revolução
Francesa. Elementos e características do Funcionalismo e do
5 - Educação, Sociedade
Materialismo Dialético. Educação na perspectiva conservadora: o
e Trabalho: abordagem
UHJLVWURFRQVHUYDGRUGHePLOH'XUNKHLPHDLQÁXrQFLDGRSHQVDPHQWR
sociológica da educação
OLEHUDOGH-RKQ'HZH\HGDWHRULDGR&DSLWDO+XPDQR(GXFDomRQD
perspectiva crítica: educação como reprodutora da estrutura de classes
Elaboradores:
ou como espaço de transformação social. Reestruturação capitalista,
Ricardo Gonçalves Pacheco e
reformas do Estado e o mundo do trabalho: o desenvolvimento das
Erasto Fortes Mendonça
relações de trabalho na história da humanidade. A reestruturação do
modo de produção capitalista. As reformas do Estado, o papel da
escola e o compromisso social dos trabalhadores da educação.
6 - Gestão da Educação
Escolar
Elaborador:
Luiz Fernandes Dourado

Administração e gestão da educação: concepções, escolas e
abordagens. A gestão da educação: fundamentos e legislação. Reforma
do Estado brasileiro e a gestão escolar. Gestão, descentralização
e autonomia. Gestão democrática: fundamentos, processos e
mecanismos de participação e de decisão coletivos.

(L[RGD)RUPDomR(VSHFtÀFD
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0yGXORVFRPXQV
MÓDULO

7 - Informática Básica
Elaborador:
João Kerginaldo Firmino do
Nascimento

8 - Produção Textual na
Educação Escolar

UNIDADE 4 – Ementário

Elaboradora:
Olga Cristina Rocha de Freitas

EMENTA
&XUVR %iVLFR GH ,QIRUPiWLFD 'HVFREHUWDV H FULDo}HV GR KRPHP
QD VXD UHODomR FRP D QDWXUH]D H R WUDEDOKR ,QGXVWULDOL]DomR QR
Brasil. O que é tecnologia. Tecnologias da Informação. Internet e
acesso à tecnologia da informação no Brasil. Tecnologias e mercado
GH WUDEDOKR 2 TXH p LQIRUPiWLFD $ LQIRUPiWLFD QD IRUPDomR GR
WUDEDOKDGRU6LVWHPDRSHUDFLRQDOWindows XP. Editor de texto Word
XP. Navegador Internet Explorer. Linux. O editor de texto no KWord.
Navegador Mozila Firefox.

Produção de textos. Leitura e compreensão de textos. Desenvolvimento
GDOHLWXUDHHVFULWDHPGRFXPHQWRVRÀFLDLVHGXFDFLRQDLV$DUWHGHOHU
de escrever e de comunicar.

9 - Direito Administrativo e do
Trabalho
Conceitos fundamentais de Direito. O mundo do trabalho. A
Constituição Federal e a conquista da cidadania. Os direitos do
Elaborador:
trabalhador brasileiro. Elementos de Direito Administrativo. Os
Walter Candido Borsato de
funcionários da educação como sujeitos de sua própria história.
Moraes

4.2.2 Técnico em Gestão Escolar
MÓDULO

EMENTA

10 - Trabalho Escolar e
Teorias Administrativas

Concepções de educação e relação escola-sociedade. Grupo e
organização: conceito, tipologia e características. Principais teorias
administrativas: fundamentos conceituais e históricos da Administração.
Política, planejamento e legislação educacional: conceitos, relações e
DTXHVWmRPHLRVHÀQVQDHGXFDomR3ODQHMDPHQWRHVFRODUGLDJQyVWLFR
H[HFXomRHDYDOLDomReWLFDHWUDQVSDUrQFLDQRVHUYLoRS~EOLFR

Elaborador:
José Vieira de Sousa

A escola, o Sistema Educacional e a relação entre as diversas instâncias
11 - Gestão Democrática nos
do Poder Público. O processo de construção da gestão democrática
Sistemas e na Escola
na escola e no sistema de ensino, seus instrumentos e elementos
EiVLFRV2ÀQDQFLDPHQWRGDHGXFDomRQR%UDVLOHDJHVWmRÀQDQFHLUD
Elaboradora:
da escola. O processo de construção do projeto político- pedagógico
Regina Vinhaes Gracindo
e a participação dos diversos segmentos escolares.

12 - Legislação Escolar
Elaboradores:
Aquiles Santos Cerqueira e
Ricardo Gonçalves Pacheco
13 - Técnicas de Redação e
Arquivo
Elaboradora:
Roseneide Magalhães de
Sousa

A educação nas Constituições. O Plano Nacional de Educação e o
propostas do CONED. O regimento escolar. A educação pública
nas Constituições. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Q  3ODQR 1DFLRQDO GH (GXFDomR H SURSRVWDV GR &21('
5HJLPHQWR (VFRODU &RQVWUXomR H VLJQLÀFDGR QD SHUVSHFWLYD GD
autonomia.
Leitura e interpretação da legislação. Credenciamento, autorização
e reconhecimento de escolas. Os documentos escolares. Escritas e
UHJLVWURV $YDOLDomR HVFRODU 5HODo}HV HQWUH VLVWHPDV &HUWLÀFDo}HV
GLSORPDV FHUWLÀFDGRV DWHVWDGRV H GHFODUDo}HV +LVWyULFRV H
transferências.
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14 - Contabilidade na Escola Noções básicas de contabilidade. Prática contábil. Contabilidade
QD HVFROD )LQDQoDV S~EOLFDV 5HFHLWD H WULEXWDomR &ODVVLÀFDomR GH
Elaborador:
despesas. Balanços. Orçamentos. Contabilidade da escola e da rede
Carlos Mattos de Souza
escolar.
Junior

Elaboradora:
Olga Cristina Rocha de
Freitas

16 - Estatística Aplicada à
Educação
Elaborador:
Carlos Augusto de
Medeiros

A materialidade do processo educativo escolar: prédios, equipamentos
e recursos didáticos. Relação entre equipamentos físicos, materiais
pedagógicos, educação e aprendizagem. Gestão de rede, de escola e
de sala de aula: a questão da descentralização. Compras, produção e
conservação. Almoxarifado. Equipamentos patrimoniais
Conceitos matemáticos: razões e proporções; grandezas e medidas;
UHJUD GH WUrV VLPSOHV SRUFHQWDJHP FRHÀFLHQWHV WD[DV H tQGLFHV
sistema de coordenadas cartesianas; arredondamento. Variáveis,
WDEHODV H JUiÀFRV SRSXODomR H DPRVWUD HVWDWtVWLFD GHVFULWLYD H
HVWDWtVWLFD LQGXWLYD RX LQIHUHQFLDO YDULiYHLV WDEHODV JUiÀFRV
diagramas, cartogramas e pictogramas. Distribuição de freqüência:
GDGRV EUXWRV H URO GLVWULEXLomR GH IUHTrQFLD JUiÀFRV GH XPD
distribuição; curvas de freqüência. Medidas de resumo: medidas de
tendência central (média, média aritmética ponderada, mediana e
moda); medidas de dispersão (dispersão e variação, desvio padrão
H FRHÀFLHQWH GH YDULDomR  PHGLGDV GH SRVLomR TXDUWLV GHFLV H
percentis).

UNIDADE 4 – Ementário

15 - Administração de
Materiais

4.2.3 Técnico em Multimeios Didáticos
MÓDULO

EMENTA

&RPXQLFDomR KXPDQD +LVWyULD GD FRPXQLFDomR &RPXQLFDomR
10 - Teorias da Comunicação e linguagem. Elementos de semiótica. Formas e tecnologias de
comunicação. Comunicação e educação. Comunicação, ensino
Elaborador:
e aprendizagem. Mídia e comunicação: imprensa, rádio, cinema,
Dante Diniz Bessa
televisão e internet.
11 - Audiovisuais
Elaboradora:
Laura Maria Coutinho

A importância do desenho e da pintura no processo civilizatório. As
JUDQGHVHVFRODVGHDUWHVSOiVWLFDV2UiGLRHDPDVVLÀFDomRLQIRUPDWLYD
)RWRJUDÀDWHRULDHSUiWLFD&LQHPDSURGXomRHFRQVXPR2YtGHR
produção e uso educativo. Rádios e televisões educativas. A interação
entre a escola e a mídia

12 - Biblioteca Escolar
Elaboradores:
Maria das Graças Pimentel,
Liliane Bernardes Carneiro e
Marcelo Santana Costa
13 - Laboratórios
Elaboradora:
-RHOPD%RPÀPGD&UX]

%LEOLRWHFDHVFRODU2UJDQL]DomRGHDFHUYRELEOLRJUiÀFR'LQDPL]DomR
da biblioteca. Mediadores da leitura. O museu e a escola.

$ H[SHULPHQWDomR FRPR SUiWLFD FLHQWtÀFD $V JUDQGHV GHVFREHUWDV
Laboratórios. O desenvolvimento dos laboratórios escolares:
concepção, uso e rotina. Laboratório de Ciências: biologia, química
e física. Laboratório do ensino de línguas. Laboratório de informática.
3HUÀOGRWpFQLFRHPODERUDWyULRV

14 - 2ÀFLQDV&XOWXUDLV
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Elaboradores:
Maria das Graças Pimentel,
Liliane Bernardes Carneiro e
Jacinto Guerra
15 - Informática Aplicada à
Educação
Elaborador:
João Kerginaldo Firmino do
Nascimento
16 - Informática Aplicada às
Artes

UNIDADE 4 – Ementário

Elaboradores:
Suzete Venturelli e
Lúcio Teles

Educação e cultura. O Brasil e a diversidade cultural. Cultura erudita,
cultura popular e cultura de massa. Identidade cultural da comunidade
escolar. Atividades culturais na escola.

,QIRUPiWLFDQDHGXFDomR+LVWyULFRGDLQIRUPiWLFDHGXFDWLYDQR%UDVLO2
uso do computador na escola como recurso pedagógico. A importância
da capacitação e do papel do professor, do administrador escolar e do
funcionário da educação. O uso da internet na educação.

Informática para a criação artística. O computador como ferramenta
para trabalhos artísticos. Ferramentas básicas do NVU, para criação
GHSiJLQDVHP+70/SDUDUHGHLQWHUQHW$SUHVHQWDomRGRSURJUDPD
Gimp, para edição de imagens. Realização de atividade prática.

4.2.4 Técnico em Alimentação Escolar
MÓDULO

EMENTA

10 - Alimentação e
Nutrição no Brasil

$OLPHQWDomR H QXWULomR QR %UDVLO +RPHP JDELUX &RQIHUrQFLD
1DFLRQDOGH6D~GH6LJQLÀFDGRGDDOLPHQWDomR)RUPDomRGDFR]LQKD
brasileira. Fome oculta. Anemia. Vitamina A. Bócio. Zinco. Transição
nutricional. Memória do comer. Alimentação da criança. Criança
para criança. Plano rotativo e recreação orientada. Sal de cozinha.
Alimentação saudável x Constipação. Comensalidade. Estilo de
vida x novas doenças. Ciclos da vida. Atividade física e saúde.
Projeto político-pedagógico: exercício de democracia e participação
na escola.

11 - Alimentação
Saudável e Sustentável

$OLPHQWDomR 6DXGiYHO ,QÁXrQFLD GD SURSDJDQGD QRV KiELWRV
alimentares. Obesidade. Saúde bucal. Comparação de cardápios.
&RPHU EHP H EDUDWR ([SHULrQFLDV GH VXFHVVR +RUWDV SHUHQHV
Diferentes tipos de contaminação. Aditivos químicos nos alimentos.
'LHWD FULPH H GHOLQTrQFLD *UiÀFRV FRPSDUDomR GH YDORUHV
nutritivos. Conquistas de uma alimentação saudável.

Elaboradoras:
Lorena Gonçalves
Chaves e Rafaela
Ribeiro de Brito
13 - Produção e
Industrialização de
Alimentos

Elaboradoras:
Carla Maria Cartocci
e Sabrina Burjack
Neuberger

14 - Organização e
Operação de Cozinhas
Escolares

Elaboradoras:
Renata Bernadon
e Gabriela Tavares
Cardoso

A ação do Estado brasileiro como regulador e provedor da alimentação
escolar. Alimentação escolar e seus benefícios: fundamentos para a
educação de qualidade. A Entidade executora: estados, municípios,
Distrito Federal e escolas federais. A gestão da alimentação escolar:
centralização, descentralização, semi-descentralização, escolarização
e terceirização. O nutricionista na alimentação escolar. Da(o)
merendeira(o) à educadora alimentar. Cozinhas e cantinas nas escolas
públicas. Alimentação escolar no contexto internacional.
Contextualização da produção e industrialização de alimentos a
partir da ocupação dos portugueses. Análise da importância regional
da cultura e meio ambiente para a segurança alimentar do povo
brasileiro e sua contribuição para a merenda escolar. Evolução
da população brasileira. Da geopolítica da fome ao “celeiro do
PXQGRµ%UDVLODXWRVXÀFLHQWHQDSURGXomRGHDOLPHQWRV'DGRVGD
produção, industrialização e distribuição de alimentos nos anos 2000.
Comercialização no atacado e no varejo. Produção familiar e escolar:
hortas, pomares e criações.
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$VSHFWRVÀVLROyJLFRVHFXOWXUDLVGDDOLPHQWDomRQDVGLIHUHQWHVIDVHV
da vida e na escola. Papel do(a) educador(a) alimentar. Demanda
energética em cada faixa etária, demanda sociocultural e regionalismo
alimentar. Alimentação como celebração. Conceito de cantina,
cozinha e refeitório, na escola. Como o merendeiro(a) pode tornar-se
um(a) educador(a) alimentar. Como incentivar atividades educativas
e formativas relacionadas à alimentação na escola. Contaminantes
de alimentos. Noções básicas sobre microorganismos e as doenças
transmitidas por alimentos. Uso consciente da água. Tratamento e
GHVWLQRGROL[R+LJLHQHSHVVRDOQRODUGRVDOLPHQWRVGRVXWHQVtOLRV
do local de trabalho e dos equipamentos. Utilização de receitas,
pesos e medidas. Ambiência, composição e organização da área de
alimentação na escola. A implantação de um serviço de alimentação
saudável na escola pública.

15 - Planejamento e
Preparo de Alimentos

Orientação alimentar. Alimentos nacionais, regionais e sazonais.
)RPH RFXOWD H GRHQoDV GD IRPH (QULTXHFLPHQWR H IRUWLÀFDomR GH
DOLPHQWRV5RWXODJHPQXWULFLRQDO$GLWLYRVTXtPLFRV+RUWDVSHUHQHV
Muros vivos. Paisagismo produtivo e plantas medicinais. Preparação
e conservação de alimentos. Pirâmide alimentar. Mídia e alimentação
saudável. Vida ativa e saúde.

16 - Cardápios
Saudáveis

Patrimônio cultural da alimentação brasileira. Segurança e soberania
alimentar. Café da manhã tradicional e regional. Desperdício de
alimentos. Memória alimentar. Cardápios saudáveis.

UNIDADE 4 – Ementário

12 - Políticas de
Alimentação Escolar

4.2.5 Técnico em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-Estrutura Escolar
MÓDULO

10 - Teorias do Espaço
Educativo
Elaboradores:
Antônio Carlos Cabral
Carpintero e Jaime
Gonçalves Almeida

11 - Meio Ambiente,
Sociedade e Educação
Elaborador:
Ivan Dutra Faria

12 - +LJLHQHH6HJXUDQoD
nas Escolas
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Elaborador:
Ivan Dutra Faria

13 - Equipamentos
+LGUiXOLFRVH6DQLWiULRV
Elaboradora:
Chênia Rocha Figueiredo

14 - Equipamentos Elétricos
e Eletrônicos

UNIDADE 4 – Ementário

Elaboradora:
Chênia Rocha Figueiredo

EMENTA
&RQFHLWR GH HVSDoR +LVWyULD GRV HVSDoRV HVFRODUHV FRPR
expressão de diferentes culturas e pedagogias. Espaço natural,
espaço arquitetônico e espaço educativo. O colégio jesuítico
nas cidades e nas missões. O espaço escolar na educação
pombalina. Os prédios escolares do Império e da Primeira
República. O enxugamento dos espaços escolares nas décadas
GH PDVVLÀFDomR VDODV GH DXOD H GHSHQGrQFLDV DGPLQLVWUDWLYDV
O papel dos funcionários em cada modelo de escola. O currículo
como modelador dos espaços: salas-ambiente. Educação e
entorno socioambiental. Teorias de manutenção da qualidade
PDWHULDOGDVHGLÀFDo}HVHGRVHTXLSDPHQWRV
Noções básicas de ecologia, meio ambiente e sua preservação.
Contribuições da física, química e biologia. Equilíbrio ecológico.
A ocupação da natureza do território brasileiro e do município
pelo homem em suas atividades econômicas: os impactos
ambientais. Educação escolar e meio ambiente. Preservação dos
mananciais hídricos. Manejo do lixo na comunidade e na escola.
Desenvolvimento social e ambiental.
A higiene como expressão material da saúde humana. Construção
social do conceito de higiene e de sua realidade na escola. Cidade
limpa, bairro limpo, escola limpa. O uso higiênico dos espaços
escolares. O uso da água como bem escasso da natureza, da
FRPXQLGDGH H GD HVFROD +iELWRV GH KLJLHQH GRV HVWXGDQWHV H
limpeza do ambiente escolar. Coleta seletiva de lixo. O papel do
funcionário como gestor da limpeza e higiene na escola. Conceitos
de segurança. Relações sociais e educativas na comunidade e
na escola: separação e integração. Cidade segura, bairro seguro,
escola segura. Segurança no interior da escola: o funcionário
FRPRDJHQWHUHSUHVVRURXPHGLDGRUGHFRQÁLWRV2DGROHVFHQWH
infrator e a reeducação. O Estatuto da Criança e do Adolescente.
O planeta água. Captação, distribuição e consumo de água nas
escolas. Acesso à água potável. Bebedouros e refrigeradores:
estrutura, funcionamento e reparos. Equipamentos hidrosanitários
nas cozinhas, cantinas e sanitários. Leitura de plantas dos
projetos hidrosanitários. Estrutura e funcionamento da rede de
esgotamento sanitário, próprio ou integrado à cidade. Prática de
reparos nos equipamentos hidráulicos e sanitários
Eletricidade como fonte de energia. Fundamentos teóricos e
aplicações na escola. Iluminação de ambientes externos e internos
ao prédio escolar. Equipamentos e gasto de energia: estrutura
H IXQFLRQDPHQWR 9HQWLODomR H FRQGLFLRQDPHQWR DUWLÀFLDLV GR
ar. Instalações elétricas. Manutenção e reparo de instalações e
equipamentos. Aparelhos eletrônicos: manuseio, manutenção e
UHSDURV 3URJUHVVR FLHQWtÀFR H LPSDFWR DPELHQWDO GD SURGXomR
de energia.

Elaboradora:
Olga Cristina Rocha de
Freitas

16 - Técnicas de
Construção
Elaborador:
Jaime Gonçalves Almeida

Construção como aplicação de materiais e de suas relações
com a sustentabilidade ambiental. Arquitetura, engenharia civil
e educação. Evolução histórica das construções: na Europa,
na América pré-colombiana, no Brasil colonial, independente e
PRGHUQR/HLWXUDHGHVHQKRGHSURMHWRV(VSHFLÀFDo}HVHVFRODUHV
Leitura de plantas de prédios escolares. Prática elementar de
construções e reformas: alicerces, vigas, pilares, ferragens,
paredes, rebocos, azulejos, pisos, pintura, impermeabilizações,
cercados, muros. Instalações elétricas e hidrosanitárias adaptadas
jV HVSHFLÀFDo}HV HVFRODUHV &RQVWUXomR H PDQXWHQomR GH
quadros de giz. Orçamentação e custos de construções. Papel
do funcionário quanto à construção, conservação e manutenção
física dos prédios escolares. Qualidade e segurança.
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UNIDADE 4 – Ementário

15 - Equipamentos e
Materiais Didáticos

Conceitos básicos de Didática e Metodologias do ensino na
educação básica. Equipamentos e materiais de creches e
de pré-escolas. Equipamentos e materiais nos processos de
alfabetização. Equipamentos e materiais no ensino fundamental
HPpGLRGRTXDGURGHJL]DRVUHFXUVRVHVSHFtÀFRVPRGHUQRV
(TXLSDPHQWRV H UHFXUVRV HVSHFtÀFRV SDUD SRUWDGRUHV GH
necessidades educacionais especiais. Papel do técnico em sua
relação com professores e estudantes.
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ANOTAÇÕES IMPORTANTES

