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A missão primordial de uma escola é ensinar, ou seja, produzir e transmitir 
conhecimento ao estudante de modo a prepará-lo para a vida nos contextos 
produtivo e pessoal. Na dimensão produtiva, essa formação deverá levá-

lo a ser um jovem autônomo e competente, e na dimensão pessoal, um jovem 
solidário.

 
Assegurar que a escola cumpra sua missão é a tarefa mais complexa da gestão 

escolar. Isto porque, de um lado, encontramos o Gestor diante de uma enorme 
diversidade de stakeholders com os quais deverá lidar – professores, equipe gestora, 
estudantes, pais, comunidade, sindicato, parceiros, Secretaria de Educação – e, por 
outro, as dificuldades advindas dos recursos, em geral escassos, postos à disposição 
da escola e sobre os quais nem sempre terá autonomia para a aplicação.

A liderança do Gestor é, sem dúvida, uma característica essencial, porém 
isoladamente não basta. Faz-se necessário pôr a sua disposição e de sua 
equipe um conjunto de ferramentas gerenciais que permitam dirigir a escola 
de forma estruturada. Essa estrutura deverá garantir que missão, objetivos, 
metas, estratégias, planos de ação e métricas estejam todos alinhados e 
claramente definidos, em todos os níveis da organização, de modo que todos 
possam, com clareza, compreender o seu papel e contribuir objetivamente 
para a consecução dos resultados esperados, para que sejam medidos, 
avaliados e recompensados.

A gestão de uma escola em pouco difere da gestão de uma empresa. Na 
realidade, em muitos aspectos, a gestão de uma escola apresenta nuances de 
complexidade que não se encontram em muitas empresas. Assim sendo, nada 
mais lógico do que partir da experiência gerencial empresarial acumulada para 
desenvolver ferramentas de gestão escolar.



4 O presente documento trata exatamente disto. Com base na Tecnologia 
Empresarial Odebrecht (TEO) foi sistematizada uma variante a ser utilizada no 
ambiente escolar.

“Quem não planeja não executa; quem não mede não sabe de nada.”
A TESE (Tecnologia Empresarial Socioeducacional) foi desenhada para levar 
esses conceitos gerenciais para o ambiente escolar e permitir ao Gestor o 
atingimento dos seus objetivos de maneira estruturada e previsível.

Eu considero esta metodologia a espinha dorsal do processo de 
transformação da escola pública brasileira, tão mal planejada, tão mal gerida e 
que produz, como consequência, resultados tão pífios.

Concluo com uma palavra de agradecimento ao Dr. Norberto Odebrecht, 
por permitir que utilizássemos a TEO como matriz para a sistematização do 
presente modelo.

Marcos Antonio Magalhães
Presidente do Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação
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A Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO)(1) foi apresentada ao PROCENTRO(2) 
em 2004 como alternativa para inovar o sistema de gestão dos Centros de 
Ensino Experimental que viriam a ser implantados a partir daquele ano em 

Pernambuco.
 
A TEO foi adequada e denominada Tecnologia Empresarial Socioeducacional 

(TESE) pela equipe de trabalho que naquele momento instalava o primeiro 
Centro de Ensino em Tempo Integral, em virtude da necessidade de se 
considerar as especificidades da organização escolar no que se refere a seus 
atores, meios e finalidades próprias dos Centros de Ensino.

 A partir de então, foi iniciado o processo de implantação do modelo no 
primeiro Centro estabelecido, qual seja, o Centro de Ensino Experimental 
Ginásio Pernambucano. Essa implantação foi tratada como um experimento para 
as adequações e modulações iniciais com vistas a atender às características 
do projeto escolar. No ano seguinte, a sua implantação estendeu-se ao Centro 
de Ensino Experimental Escola Técnica do Agreste, em Bezerros, e a partir daí 
foram agregadas as recomendações presentes no Relatório de Jacques Delors, 
sobretudo o que se refere aos Pilares da Educação Contemporânea.(3)

A partir de 2006, com a implantação de mais 18 Centros, a Tecnologia 
Empresarial Socioeducacional (TESE) foi incluída como módulo de estudo no 
processo de formação dos Gestores, considerando que os Centros de Ensino em 
Tempo Integral adotam padrões gerenciais à luz da experiência empresarial, 
criteriosamente modelados com base nessa tecnologia.

(1)TEO – A Tecnologia Empresarial Odebrecht provê os fundamentos éticos, morais e conceituais para a condução dos negócios 
e a atuação de todos os integrantes da empresa Odebrecht Engenharia e Construção S.A.
(2)PROCENTRO – Programa de Implementação dos Centros de Ensino Experimental de Pernambuco, órgão da Secretaria de 
Educação criado em 2003, atualmente denominado Programa de Educação Integral.
(3)DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre educação 
para o século XXI. 8a ed. São Paulo: Cortez, 2003.



6  A Tecnologia de Gestão implantada nos Centros de Ensino, denominada 
TESE, foi modelada como um instrumento versátil e eficaz à medida que o ciclo 
de planejamento é simples e acessível. Essa tecnologia objetiva formar uma 
consciência empresarial humanística nos componentes da organização, alinhando-
os à filosofia do PROCENTRO, que busca garantir a excelência do Ensino Médio 
público. Ela é definida como a arte de coordenar e integrar tecnologias específicas 
e educar pessoas por meio de procedimentos simples, que facilmente podem ser 
implantados na rotina escolar.

Nela, a projeção dos resultados esperados e respectivos indicadores geram 
relatórios claros e objetivos, permitindo o acompanhamento por todos os 
parceiros internos e externos e, por conseguinte, a retroalimentação das 
informações necessárias para os ajustes e redirecionamentos no projeto escolar.

 
Teoricamente, a TESE trata do “óbvio”. A prática, porém, envolve 

conscientização e disposição para rever paradigmas, bem como assumir uma nova 
postura, transformando obstáculos em oportunidades de aprendizado e de sucesso.

 
Esta característica da TESE é de fundamental importância, pois ela é 

também um potente instrumento para o planejamento, gerenciamento e 
avaliação das atividades dos diversos integrantes da comunidade escolar, 
inclusive dos estudantes. 

 Nos Centros, a TESE também é implantada na agenda dos estudantes para a 
elaboração de seus Projetos de Vida. Esse processo é comparável à elaboração do 
Plano de Ação da própria escola, no qual estudantes, educadores e gestores se 
utilizam da mesma linguagem e dos mesmos instrumentos para planejar, definir 
metas, gerenciar suas atividades e avaliar seus resultados.

 
O sucesso da aplicação dessa ferramenta, fora da área empresarial, reside 

na vivência dos princípios e conceitos que a norteiam por instrumentos de 
intervenção, da Pedagogia da Presença versus Educação pelo Trabalho e pela 
Delegação Planejada.

O trabalho se estrutura em três módulos:
• Módulo I – Modelo conceitual que aborda os princípios e conceitos aplicados  

          à Escola Pública de Ensino Médio. 
• Módulo II – Macroplanejamento que focaliza o Plano de Ação.        
• Módulo III – A operacionalização propriamente dita, abrangendo desde a   

    feitura dos Programas de Ação até a elaboração de Relatórios.
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n Considerações sobre a Tecnologia Empresarial 

A Tecnologia Empresarial Socioeducacional foi modelada de acordo com a TEO, 
tomando-se como parâmetro seus princípios, conceitos e critérios. Estes foram 
agregados às quatro aprendizagens fundamentais contidas no Relatório de Jacques 
Delors e denominadas de pilares do conhecimento, quais sejam:

aprender a conhecer – adquirir os instrumentos da compreensão;
aprender a fazer – poder agir sobre o meio envolvente;
aprender a viver juntos (conviver) – participar e cooperar com os outros em 
todas as atividades humanas; e
aprender a ser – realizar-se como pessoa em sua plenitude.

A TEO é definida como a arte de coordenar e integrar tecnologias 
específicas e educar pessoas. Educar pessoas significa criar um ambiente 



8 educacional onde todos, líder e liderados, sintam-se estimulados a aprender e a pôr 
em prática seus conhecimentos. 

Entenda-se como tecnologias específicas os diferentes saberes, as diversas 
áreas do conhecimento. No caso da escola, as diversas disciplinas e atividades 
de apoio.

A TESE exige uma verdadeira desconstrução de conceitos e paradigmas para 
entender, aceitar e praticar seus postulados. Portanto, ela é mais consciência do 
que um método de gestão.

Ela também se ajusta à realidade de cada Centro, respeitando suas 
peculiaridades. Por essa razão, o Plano de Ação de um Centro não pode ser a cópia 
de outro, pois isso significaria que não houve compreensão por parte de seus 
integrantes. O Plano valoriza, sobretudo, a vivência  dos princípios morais e a prática 
dos conceitos. 

Em síntese, a TESE:
• É postura - mais consciência que método; 
• Adequa-se a cada realidade - mais ajuste que transplante ou cópia de modelo; 
• Educa pelo trabalho - mais prática que teoria.

1.1 Princípios Fundamentais     
A educação de qualidade deve ser o negócio da escola - o que ocupa a mente 

de cada um dos seus integrantes, de acordo com suas áreas específicas; deve gerar 
resultados – satisfação da comunidade pelo desempenho dos educandos, educadores 
e gestores. Todos estão a serviço da comunidade e dos investidores sociais e devem 
se sentir realizados pelo que fazem e pelos resultados que obtêm.

Considerando que a comunicação é o foco e sem ela não existem negócios, 
parcerias e confiança, dois princípios fundamentais merecem destaque: 

Quanto às pessoas – Ciclo Virtuoso. 
Quanto aos negócios – Comunicação, Parceria e Confiança.
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Líder

Parceiros Internos

Parceiros Externos

Comunidade Investidor
Social

Pode-se afirmar que o Ciclo Virtuoso do Centro de Ensino em Tempo Integral 
é formado pelo eixo: comunidade – gestor – investidor social. Sua dinâmica 
segue os seguintes passos:

• Inicia-se a partir da comunidade (cliente).
• Líder e liderados, confiando mutuamente, estabelecem parceria – parceiros internos.
• Líder (gestor) motiva o investidor social.
• Investidor aplica seu capital.
• Líder e liderados transformam o investimento em serviço de qualidade.
• Os resultados apresentados pela equipe deixam a comunidade satisfeita,   

  que retribui com a parceria e a confiança – parceiros externos.
• O investidor, satisfeito com os resultados apresentados, reinveste. 

A tecnologia empresarial considera o cliente e o investidor como fontes de 
vida. Ora, se não houver cliente – alguém que precise dos serviços – e se não 
houver alguém que invista, não há empresa. Logo, se não houver comunidade 
que necessite de uma escola de qualidade e se não houver investidor disposto 
a prover os recursos, não haverá um Centro de Ensino naquela localidade. 
Portanto, o objetivo do gestor (empresário individual) e da equipe (empresário 
coletivo) é agregar valor às duas fontes de vida, ou seja, riquezas morais e 
riquezas materiais, garantindo a satisfação da comunidade e do investidor 
social (poder público e iniciativa privada).

• Ciclo Virtuoso



10 • Comunicação e Parceria
Grande parte das dificuldades e conflitos vivenciados pelas instituições 

é motivada pela falta de consciência da comunicação. O gestor deve ter a 
comunicação como foco. Perdendo o foco, põe em risco a sinergia da equipe. 
Nesta questão, os instrumentos de maior relevância são: 

• Pedagogia da Presença – o gestor é um educador que dedica ao seu    
 liderado/educando, tempo, presença, experiência e exemplo; 

• Educação pelo Trabalho - a formação contínua dos integrantes da equipe   
 em suas tecnologias específicas e na arte de compartilhar o conhecimento.

 É uma disciplina que gera respeito e confiança e garante a parceria.  
• Delegação Planejada – formando novos líderes e educando em serviço.

n Conceitos Fundamentais

2.1 Descentralização    
Literalmente, descentralização significa afastar do centro, isto é, as decisões e 

suas respectivas consequências estão sob responsabilidade de várias pessoas, mais 
perto de quem executa. Para que isso ocorra, é imprescindível que a organização 
tenha objetivos claros e que os conduza ao conhecimento de todos; que os liderados 
conheçam suas diretrizes e saibam quais os resultados que a organização pretende 
alcançar. Implica, também, corresponsabilidade e se manifesta pela delegação.

A descentralização está assentada sobre pedra angular formada por Disciplina, 
Respeito e Confiança. 

Disciplina não significa militarismo, inflexibilidade nem intransigência. É, 
sobretudo, o envolvimento de todos na consecução dos objetivos comuns. Independe 
de normas impostas ao indivíduo.

Respeito ao outro e à equipe é bilateral e abrange líder e liderados. Significa 
um clima de abertura que favorece iniciativas e eclosão de novas ideias, 
independentemente de ter partido do gestor ou do educando. 

Confiança é uma conquista que envolve quatro dimensões: probidade moral, 
laços afetivos, alinhamento conceitual e competência profissional, que poderão se 
manifestar isoladamente ou em conjunto.

Para ingressar na equipe é pré-requisito a confiança moral e conceitual, pois 
as mesmas estão diretamente ligadas à personalidade, à formação do caráter e 
às experiências de vida. A afetiva e a profissional são resultantes de processo 
de interação.

A descentralização implica acordos e pactos e pode ser visualizada pela 
macroestrutura, descrita com detalhes no Módulo II.



112.2 Delegação Planejada     
A delegação de poderes e responsabilidades requer mais que informações. 

Exige do líder o autoconhecimento e o conhecimento do outro. A partir daí 
nasce a confiança, e a confiança em si mesmo e no liderado. 

A delegação é planejada por ser dirigida e gradualmente exercitada por 
meio de tarefas simples. À medida que o gestor vai delegando, vai formando 
a pessoa. Paulatinamente, por meio da Educação pelo Trabalho, o liderado vai 
sendo preparado e assumindo missões pontuais, até se tornar apto a assumir 
tarefas mais complexas.

Qualquer tarefa ou missão precisa ser discutida e entendida de modo a gerar 
comprometimento e confiança. Outro aspecto importante é a delimitação da 
autonomia. O gestor deve perceber o grau de maturidade da pessoa e conceder 
maior ou menor autonomia ao liderado.

2.3  Ciclo PDCA     
O ciclo PDCA(4) (Plan/Do/Check/Act) é um dos métodos de gestão que visam 

controlar e conseguir resultados eficazes e confiáveis nas atividades de uma 
organização. 

O PDCA destaca quatro importantes etapas: 
Plan (Planejar) – estabelecer missão, visão, objetivos, estratégias que 

permitam atingir as metas ou os resultados propostos.
Do (Executar) – pôr em prática, executar o que foi planejado, educar em serviço.
Check (Verificar, Avaliar) – acompanhar e avaliar processos e resultados, 

confrontando-os com o planejado, ajustando ou consolidando as informações, 
gerando relatórios.

Act (Agir) – agir de acordo com o avaliado e com os relatórios, elaborar 
novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, a eficiência e a 
eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. Em suma, atuar 
corretivamente.

(4)O Ciclo PDCA foi desenvolvido na década de 1930 pelo físico e engenheiro Walter A. Shewhart, nos Estados Unidos, e 
posteriormente propagado por William Edwards Deming, estatístico norte-americano, ambos conhecidos pela dedicação ao 
desenvolvimento de processos de controle estatístico da qualidade. Posteriormente, passou a ser adotado como ferramenta de 
gestão de negócios.
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Fonte: www.roi-ally.com/images/pdca.png

O Plano de Ação de cada Centro é elaborado de acordo com os fundamentos 
da Tecnologia Empresarial, portanto, é um plano estratégico alicerçado em uma 
filosofia de gestão humanística. 

Planejamento – Esta fase é um momento de reflexão de líderes e liderados. 
É a oportunidade de traçar e definir rumos, corrigir falhas, aprimorar métodos e 
processos.

Execução – Fazer acontecer. É pôr em prática o que foi definido nos 
vários instrumentos de planejamento. Envolve a parceria entre educadores e 
educandos.

  
Acompanhamento e Avaliação – Ocorrem simultaneamente e possibilitam 

verificar se as estratégias estão conduzindo aos resultados pretendidos. Os 
instrumentos mais eficazes são: a Educação pelo Trabalho e a Pedagogia da 
Presença.

Ajuste – Ao final de um período, geralmente anual, é imprescindível proceder 
à correção do Plano de Ação, ajustando estratégias, metas, indicadores e outras 
variáveis em função da vivência de cada um e dos resultados alcançados. Daí 
recomeça todo o processo retratado pelo ciclo PDCA (Plan/Do/Check/Act).

2.4 Níveis de Resultados   
As empresas são criadas por prazo indefinido, para se consolidarem no 

mercado, para serem perenes, mediante a integração sinérgica e produtiva 
das pessoas que lhes dão vida. Os resultados alcançados são diretamente 
proporcionais ao ciclo de vida da organização: sobrevivência, crescimento e 



13sustentabilidade. Cada um desses níveis é suporte para o seguinte. Não são 
estáticos, interligam-se.

• Sobrevivência
A sobrevivência significa que a organização saiu da fase de subsistência, 

em que a receita é igual à despesa, ou seja, os resultados são tímidos diante 
do volume de investimentos efetuados. A eficiência é o foco e os resultados 
são gerados, sobretudo, no âmbito operacional, denominados Centros de 
Resultados, e abrangem três aspectos:

Produtividade – É a relação entre os serviços produzidos e os recursos 
utilizados para a produção. Estes recursos podem ser capital humano, material, 
equipamentos, tempo.

Liquidez – É um conceito econômico que considera a maior ou menor 
facilidade com que um bem pode ser convertido em dinheiro. Na empresa sem 
fins lucrativos, como é o caso de um Centro de Ensino, poderia ser definida 
como a rapidez e a facilidade com que os investimentos efetuados podem ser 
convertidos em qualidade de vida da comunidade assistida. 

Imagem – A construção da imagem perante a comunidade mais ampla é 
consequência da produtividade e da liquidez. À medida que os estudantes vão 
apresentando bons resultados em seu aprendizado e os índices de aprovação 
nas avaliações externas vão se elevando, os educadores, cada vez mais, sentir-
se-ão estimulados a ir em busca de seu autoaperfeiçoamento.

• Crescimento
Enquanto a sobrevivência está focada na eficiência, o crescimento demonstra, 

nitidamente, os indicadores da eficácia. Obviamente, só existe eficácia onde há 
eficiência.

“O crescimento vai além da geração e do reinvestimento dos resultados. Aqui, 
mais do que agir, cumpre coordenar as ações, integrar os resultados e educar 
e treinar os jovens de talento para se tornarem novos e bons empresários – 
sempre com foco em fazer acontecer a política da organização por meio da 
estratégia empresarial”.(5)

(5)Costa, Antonio Carlos Gomes. O futuro da cultura Odebrecht – A perpetuação do espírito da TEO (Apostila) – Modus Faciendi. Jan./2006.
(6)http://pt.wikipedia.org/wiki/sustentabilidade



14 Pode-se dizer que o Centro vai atingindo esta fase de crescimento a partir de 
alguns indicadores, como por exemplo:

• as relações custo x benefício e investimentos x resultados vão sendo    
  otimizadas; 

• os liderados demonstram comprometimento com os valores e os princípios   
  da organização; 

• a equipe, como um todo, e as pessoas, em particular, apresentam pleno   
  domínio de suas tecnologias;

 • os membros da equipe buscam, cada vez mais, o autodesenvolvimento e o   
  aperfeiçoamento pessoal e profissional.

• Sustentabilidade
De acordo com alguns pensadores, Eficiência, Eficácia e Efetividade 

constituem os três “ES” da Administração de Empresas. Seguindo esse 
raciocínio, pode-se afirmar que esta terceira etapa corresponde à efetividade.

 “Sustentabilidade” é usado em sentido amplo para todas as atividades 
humanas. É um conceito sistêmico relacionado à continuidade dos aspectos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana.(6) 

Nos Centros, caracteriza-se, sobretudo, por:
 • Difusão da sua concepção sustentadora por meio dos resultados    
  alcançados;
 • Formação de novos líderes em novas comunidades, mediante tutoria aos
  novos centros;
 • Contribuição para o desenvolvimento social, econômico, tecnológico,   
  empresarial e cultural do entorno.

2.5 Responsabilidade Social 
Responsabilidade Social vai além de um conceito. É uma prática já 

incorporada à cultura de algumas grandes empresas. É a consciência de que 
governos sozinhos não conseguem equacionar questões crônicas e estruturais.

A responsabilidade social é a manifestação do compromisso e da 
responsabilidade com o bem comum, contribuindo para a criação de condições 
que permitam uma vida digna para todos.

 
Os Centros de Ensino em Tempo Integral cumprem com a sua 

responsabilidade social quando: alcançam a sobrevivência, o crescimento e a 
perpetuidade; oferecem à comunidade um ensino público de qualidade; formam 
um patrimônio moral representado por uma geração de jovens com valores 



15éticos; criam oportunidades para o estudante desenvolver outras habilidades 
além das básicas; contribuem para o desenvolvimento social e econômico da 
comunidade por intermédio do jovem autônomo como indivíduo, solidário como 
cidadão e competente como profissional.

n Código de Ética

O código de ética deve refletir o pensamento e o agir da empresa ou do 
Centro. Deve estruturar-se em função da sua realidade, estabelecendo normas 
de conduta e envolvendo os quatro atores do processo:

Educandos – protagonistas do seu crescimento pessoal, cognitivo, relacional 
e produtivo.

Educadores (docente e pessoal de apoio) – protagonistas do seu 
aperfeiçoamento pessoal e tecnológico, utilizando mais e melhor seus 
conhecimentos.

Gestor – formador de novos líderes e referência para os liderados. Postura, Atitude.

Educadores Familiares (pais e responsáveis) – corresponsabilidade pela 
formação e crescimento do tutorado.

Comunidade e parceiros – corresponsabilidade com a proposta educativa do 
Centro.
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1. Ciclo de Planejamento

Pensar o agir constitui a primeira etapa de qualquer ação do líder, seja ele 
empresário, gestor ou educador. No caso dos Centros de Ensino, utilizam-se 
como instrumentos: Plano de Ação, Programa de Ação, Regimento Escolar, Plano 
de Curso, Proposta Pedagógica e Guia de Aprendizagem.

Planejar é o momento de reflexão, de discutir com a equipe a política 
e as diretrizes do Programa dos Centros de Ensino em Tempo Integral, 
suas expectativas em relação à própria Escola, prazos e responsáveis pelo 



17levantamento de informações e dados que servirão de subsídios à elaboração 
dos instrumentos acima mencionados.

Em face das dificuldades inerentes à implantação do Centro e do número 
restrito de educadores para atender os inúmeros desafios, o gestor deve dividir 
as tarefas, delegando a cada equipe a responsabilidade pela elaboração do 
esboço de cada instrumento para posterior discussão e contribuições.

 
No caso dos Programas de Ação, a maneira mais racional é por área de 

atuação.

É provável que cada integrante, além do seu Programa, participe de outra 
equipe que elabora: Regimento Escolar ou a Proposta Pedagógica, o Plano de 
Curso, o Guia de Aprendizagem. Isto é, integrará a equipe à qual ele possa dar 
melhor contribuição.

2.  Plano de Ação

O Plano estabelece as prioridades e as estratégias para transformá-las em 
ensino de qualidade. Cada comunidade tem suas características e o perfil da 
escola tem as suas peculiaridades. Perguntas que devem ser respondidas: 
O que a comunidade espera? Quais as suas necessidades legítimas? Qual o 
negócio desta escola? Será o Relatório de Jacques Delors, já mencionado 
no primeiro módulo, leitura que auxiliará nas respostas a essas e outras 
indagações.

Repensar a escola implica um diagnóstico. É importante descrever o cenário 
atual ou real, isto é, a fase em que o Centro se encontra; aonde pretende chegar, 
ou seja, o cenário futuro ou ideal; que caminho deve seguir; como deve agir; que 
instrumentos utilizar, os indicadores, metas ou resultados esperados, os objetivos de 
longo prazo, a macroestrutura e atores responsáveis e seus papéis.

  
O Plano é a bússola que norteará a equipe na busca dos resultados comuns 

sob a liderança do gestor, cuja responsabilidade é coordenar as diversas 
atividades, integrar os resultados e educar pelo próprio exemplo.

Sua elaboração, se bem conduzida, oportuniza o processo de formação das 
pessoas para atuarem de forma descentralizada, decidindo e assumindo riscos e 
sendo corresponsáveis pelas decisões tomadas em conjunto.
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Elaborar o Plano de Ação é estruturar caminhos para diminuir o hiato 

entre o Ser e o Dever Ser. É necessário traçar um roteiro com os pontos 
essenciais, permitindo a reflexão sobre cada um. A sugestão abaixo 
contempla os itens de capital importância e possibilita o uso de uma mesma 
linguagem pelos Centros.

Introdução
• Valores 
• Visão de Futuro
• Missão 
Premissas
Objetivos
Prioridades
Resultados Esperados
Indicadores
Estratégias
Macroestrutura 
Papéis e Responsabilidades



192.1 Introdução
A Introdução é um relato sucinto contendo informações sobre o cenário atual 

e um breve diagnóstico contemplando: 
a) município e seu entorno – principais atividades econômicas, mercado de 

trabalho, educação e o seu raio de abrangência;
b) Centro de Ensino em Tempo Integral – trajetória histórica, razões 

ou propósitos que levaram à sua criação naquele município ou bairro, tendo o 
cuidado de não enveredar por dissertações minuciosas sobre número de salas 
ou laboratórios, recursos materiais ou tecnológicos, dados estatísticos. 

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

• Valores
São as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a 

maioria das pessoas da organização acredita. São elementos motivadores que 
direcionam as ações, contribuindo para a unidade e coerência do trabalho. 
Sinalizam o que se persegue em termos de padrão de comportamento de toda a 
equipe na busca da excelência.(7)

O Código de Ética, instrumento que estabelece as normas de conduta do 
gestor ao educando, tomará como guia os valores explicitados no Plano. 

O Centro precisa deixar claro o seu compromisso com a excelência do ensino, 
a consciência ética, o comprometimento social, o respeito à pessoa, ao bem 
público e ao meio ambiente. 

• Visão de Futuro
Visão de Futuro é um enunciado. É uma composição de como se deseja que 

a empresa atue no futuro próximo, desconsideradas as condições e limitações 
externas e internas que a organização está sofrendo atualmente.(8)

(7)http://www.cpd.ufv.br/planogestao/conceitos.htm 
(8)UBM - Unternehmensberatung München GmBh - Estabelecendo uma Visão de Futuro – http://www.ubm.com.br/. 
Acesso em 10/8/2007.



20 É uma reflexão sobre a situação ideal, de forma a gerar uma percepção 
de desafio que estimule e motive líderes e liderados, parceiros, cliente e 
investidores na consecução de seus objetivos. É o momento de pensar no 
DEVER-SER.

 
Além de refletir os valores compartilhados pela instituição, a Visão de Futuro 

deve ser expressa de forma clara, objetiva e desafiadora.
 Exemplo: Visão de Futuro da Universidade Federal de Santa Maria, RS – 

“Ser reconhecida como referência de excelência no ensino, pesquisa e extensão 
pela comunidade científica e pela sociedade em geral”. 

• Missão
“A missão deve refletir a razão de ser da Empresa; o seu propósito e o 

que ela faz. Deve ser curta, clara, concisa e interessante, podendo-se, ainda, 
destacar suas atividades e seu raio de abrangência, enfatizando atividades 
que ela desempenha e que a diferenciam das demais empresas, podendo-se, 
também, incluir as principais conquistas previstas para curto prazo.”(9)

A definição de missão serve de base para orientar a tomada de decisões. 
Auxilia na definição dos objetivos, no estabelecimento das prioridades e na 
escolha das decisões estratégicas.

  
Exemplo: Missão da Petrobras – “Atuar de forma segura e rentável, com 

responsabilidade social e ambiental, nas atividades da indústria de óleo, gás 
e energia, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e 
serviços adequados às necessidades dos seus clientes e contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua”.  

2.2 Premissas
Premissas “são princípios ou teoria que servem de base a um raciocínio”.(10) 
As premissas são pontos de partida para se chegar a uma conclusão. Se 

as premissas são falsas, mesmo que o raciocínio seja correto, a conclusão ou 
resultado tende a ser falso, incorreto, inesperado.

(9)Dornelas, José – José. Planejamento Estratégico do Negócio. Disponível em: http://www.planodenegocios.com.br/. 
Artigos. Acesso em 10/7/2007.
(10)Buarque, Aurélio – Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.



21 No Plano de Ação, as premissas são marcos que representam os princípios 
básicos, aos quais se conectam objetivos, prioridades e resultados esperados. 
Além do que nortearão a elaboração dos Programas de Ação de todos os 
integrantes: gestor e educadores.

Como pontos de partida foram selecionadas cinco premissas: Protagonismo 
Juvenil, Formação Continuada, Atitude Empresarial, Corresponsabilidade e 
Replicabilidade, correspondendo, respectivamente: educando, educador, Centro 
como organização, parceria e consolidação do Programa.

 
Como premissas são a base para a conclusão de um raciocínio, é de suma 

importância que se conceitue cada uma delas, dando clareza aos objetivos. 
Obviamente, isso varia de acordo com a realidade local, nível de entendimento 
e experiências vivenciadas.

Exemplos de conceituação:
• Protagonismo Juvenil – o jovem como partícipe em todas as ações da escola
 (problemas e soluções) e construtor do seu Projeto de Vida.
• Formação Continuada – educador em processo de aperfeiçoamento   

 profissional e comprometido com seu autodesenvolvimento.
• Atitude Empresarial – Centro voltado para o alcance dos objetivos e   

 resultados pactuados, utilizando de forma competente as ferramentas de   
 gestão, sobretudo a Pedagogia da Presença e a Educação pelo Trabalho.

• Corresponsabilidade – Parceiros públicos e privados comprometidos com  
 a melhoria da qualidade do Ensino Médio.

• Replicabilidade – Viabilidade da proposta possibilitando a sua reprodução  
 na rede pública estadual.

Na formulação das premissas, vale a pena observar as considerações abaixo:    
Protagonismo(11)  Juvenil – No âmbito da educação, “protagonismo juvenil 

designa a atuação do jovem como personagem principal de uma iniciativa, 
atividade ou projeto voltado para a solução de problemas reais. O cerne do 
protagonismo, portanto, é a participação ativa e construtiva do jovem na vida 
da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla”.(12)

(11)Proto – Primeiro, o principal; Agon -  luta; Agonista, lutador
(12)Costa – Antonio Carlos G. da. Protagonismo Juvenil: Adolescência, Educação e Participação Democrática. 
Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.



22   Portanto, o ambiente escolar deverá ser cuidadosamente pensado para 
dar oportunidades concretas ao educando de conquistar a autoconfiança, 
autodeterminação, autoestima e autonomia, elementos imprescindíveis ao 
gerenciamento de suas habilidades e competências.

Formação Continuada - As novas tecnologias no contexto escolar e a 
educação a distância têm-se revelado formas eficazes de se adquirir o saber. 
Contudo, não substituem o professor quando envolvem o processo de reflexão 
e de formação propriamente dita. A sua grande força reside no exemplo e na 
capacidade de despertar nos estudantes o gosto pelo estudo e por ser um 
irradiador de referências.

Diante da complexidade do seu papel e da velocidade com que as inovações 
acontecem, os professores necessitam familiarizar-se com os avanços da 
tecnologia da informação e comunicação, aprender o que ensinar e como ensinar.

Atitude Empresarial - É a incorporação e a vivência dos postulados abaixo 
descritos, do gestor ao educando. 

A escola deve pensar como empresa: 
• Produtora de riquezas morais e, indiretamente, riquezas materiais. 
• Formadora de cidadãos éticos, aptos a empresariar suas competências e   

 habilidades.
• Eficiente nos processos, métodos, técnicas;
• Eficaz nos resultados, superando a expectativa da comunidade e do    

 investidor social, tendo o estudante como parceiro na construção de   
 seu projeto de vida e os pais como educadores familiares e, também,   
 parceiros deste empreendimento.

• Efetiva na qualidade de ensino, consciente de sua autoridade moral como   
 escola de referência do Ensino Médio público no Estado e no país.

Corresponsabilidade - O PROCENTRO foi criado por força de um processo 
dinâmico de parceria entre o poder público e a iniciativa privada. As ações 
compartilhadas entre o Governo do Estado e o Instituto de Co-Responsabilidade 
pela Educação (ICE), entre 2004 e 2007, foram frutíferas: vinte Centros de 
Ensino em Tempo Integral em operação até aquela data.

No entanto, além da parceria entre o Governo Estadual e o ICE, o 
empresariado local deve ser motivado a abraçar a causa do resgate da 
qualidade do ensino público. É necessário, portanto, mobilizar a iniciativa 
privada e a sociedade civil, de um modo geral, para se engajarem na causa.



23O papel da escola é discutir com os parceiros internos, os pais e a 
comunidade externa sua proposta educacional, para que as pessoas se sintam 
corresponsáveis e passem a agir na tentativa de somar esforços.

Replicabilidade - Em se tratando dos Centros de Ensino em Tempo Integral, 
o critério de replicabilidade é a validação da experiência. As variáveis giram em 
torno de:

• investimento x resultado; 
• resultado x per capita do educando; 
• engajamento dos egressos no mundo do trabalho ou universidades; 
• O Centro consciente e preparado para ser agente multiplicador.

A replicabilidade exige que os registros sejam feitos imediatamente, para 
que dados essenciais não se percam, razão pela qual as reuniões devem ser 
feitas com agenda e súmulas, garantido a formação do acervo para posterior 
sistematização.

2.3  Objetivos
Os objetivos estabelecem o cenário ideal. Numa escola de Ensino Médio, mais 

especificamente no Centro de Ensino em Tempo Integral, o cenário desejável 
para o Protagonismo Juvenil estará vinculado ao término do 3º ano do Ensino 
Médio. Portanto, cada objetivo deve ser analisado, detalhadamente, por toda a 
equipe: gestor e educadores.

Em se tratando de um cenário desejado, a forma deve retratar o destino, 
e não o processo. Portanto, os objetivos devem expressar o cenário ideal. 
Devem ser tangíveis, claros, precisos e observáveis ao final do 3º ano do Ensino 
Médio. Exemplo: 

Protagonismo Juvenil – “Jovens preparados para participar das soluções na 
escola, na comunidade e na vida social mais ampla”.

2.4  Prioridades
Estabelecer prioridades significa saber distinguir o que é mais importante, o 

que vem primeiro, o que fará a diferença na obtenção dos resultados esperados.
Acredita-se que uma das razões do fracasso das empresas na obtenção dos 

resultados previstos deva-se à perda do foco de suas prioridades. Portanto, 
deve-se criar uma sistemática de avaliação das necessidades para ajudar na 
determinação ou alteração do que é prioritário.

É importante refletir sobre cada um dos objetivos, elegendo como prioritários 
os pontos que provocarão maior impacto nos resultados.



24 Exemplo: O baixo desempenho dos educandos no teste do SAEPE(13) 
dificultará a qualificação do jovem na inserção no mercado de trabalho (Objetivo 
vinculado à Premissa Protagonismo Juvenil). Logo, a Prioridade será o 
nivelamento do grupo.

2.5 Resultados Esperados 
Os resultados previstos ou esperados têm o mesmo significado de meta.

A diferença entre resultado e objetivo, no caso da escola, é que o último tem um 
prazo de três anos para ser atingido por completo.
 

Os resultados previstos para cada ano deverão ser discutidos e acordados 
entre líder e liderados. São resultantes de ações específicas de cada educador, da 
interação entre eles e da relação educador x educando.

As perguntas que deverão ser respondidas objetivamente: “Em relação ao 
conjunto de prioridades, que resultados cada educador deverá produzir?”

A média do SAEPE, no segundo teste, foi superior à média do Estado? Em 
que percentual? 

Em uma organização sem fins lucrativos, como é o caso das escolas públicas, 
os resultados podem ser escalonados em três níveis:

• Sobrevivência  
Os resultados de sobrevivência são gerados, sobretudo, nos Centros 

de Resultados (CRs). É neste âmbito operacional que as necessidades da 
comunidade estão sendo trabalhadas e suas expectativas atendidas ou até 
superadas, pois nele se concentram as diversas áreas do saber.  

A sobrevivência abrange três aspectos importantes:
Produtividade - está diretamente ligada às competências, habilidades e 

atitudes desenvolvidas nos educandos, claramente observáveis pela escola, 
família e comunidade.

Liquidez – é a rapidez e a facilidade com que os investimentos efetuados 
podem ser convertidos em qualidade de vida da comunidade assistida.

Imagem – o Centro tenderá a ter sua imagem vinculada à qualidade do 
ensino, à competência dos professores, à habilidade do gestor. 

(13)SAEPE - Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco.



25• Crescimento 
O crescimento não se restringe ao aspecto quantitativo: maior número de 

Centros de Ensino, de salas, de estudantes, de equipamentos. Abrange as 
diversas competências: pessoal, social, cognitiva e produtiva. 

Pessoal – Esta área está relacionada às normas de conduta, à postura ética, 
à honestidade em sua plenitude. É o processo de autoaperfeiçoamento de todos 
os integrantes – educandos e educadores.

Social – Relaciona-se ao processo de crescimento da melhoria da qualidade 
das relações do educando para consigo mesmo, com o outro, com os grupos e 
com a comunidade mais ampla.

 Cognitiva – Este campo permeia todas as áreas do conhecimento, todas as 
disciplinas. Não se trata apenas da quantidade e qualidade da informação dada, 
mas, sobretudo, da aplicabilidade dos conceitos.

 Produtiva – Pode dar-se nos três níveis:
Gestão – vislumbra oportunidade em cada obstáculo surgido. 
Educadores – consciência de que o sucesso ou fracasso depende de todos   

 e de cada um em particular.
Educandos – demonstram capacidade de inserção no mercado de trabalho  

 e na vida acadêmica.

• Sustentabilidade 
O Centro tornar-se-á sustentável quando contribuir significativamente com 

o avanço da educação e cultura do seu entorno, envolver-se em projetos de 
inclusão social e prestar maior colaboração à formação moral da sociedade em 
que está inserido.

Nesta etapa, deve ser capaz de fornecer incentivos para o sucesso dos novos 
centros sob seu raio de ação.

O fato de ter alcançado a sustentabilidade não significa que deva se descuidar 
da sobrevivência. Cada etapa é agregada à anterior, de modo que as conquistas 
possam ser consolidadas.

2.6 Indicadores
É indispensável que os indicadores sejam claros, objetivos e mensuráveis, 

representados, sempre que possível, por números relativos. Reportam-se aos 
resultados esperados. Como mensurar?

Exemplo: Se o resultado esperado foi definido como: “Jovens com 
capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos, informações e 
situações do cotidiano, comprovada em avaliação interna e externa”, alguns 



26 indicadores poderiam ser:
• x% dos educandos demonstrando domínio na resolução de problemas   

 envolvendo operações básicas, algébricas e geométricas;
• x% dos educandos demonstrando domínio de leitura, interpretação e   

 produção de texto.

2.7 Estratégias
O termo estratégia consta do Dicionário Aurélio como sendo “a arte de 

aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos”.

Não se deve confundir a arte de aplicar os meios disponíveis com os 
próprios meios. Por exemplo: horário integral é uma estratégia que permite 
a utilização de vários instrumentos de intervenção; uma gama de atividades 
inter-relacionadas ou não, desenvolvidas por vários atores para se atingir um 
objetivo comum.

2.8 Macroestrutura
A Macroestrutura não é um organograma horizontal. É a 

representação gráfica do Centro de Ensino e do seu Sistema de 
Comunicação, demonstrando claramente o fluxo e o refluxo das decisões 
tomadas. Abrange os parceiros internos e externos, a comunidade e 
os investidores representados pelo Conselho Gestor que, entre outras 
atribuições, têm a responsabilidade de re-ratificar o Plano de Ação. 
Representa também o Ciclo Virtuoso, demonstrando claramente a 
importância daqueles que necessitam dos serviços – comunidade; e dos que 
acreditam e confiam na organização – investidores.

 
Os Centros de Ensino não têm níveis hierárquicos, e sim Centros de Resultados 

responsáveis pela operacionalização, ou seja, pelas áreas do conhecimento.
 A macroestrutura apresenta algumas características que merecem ser 

detalhadas:
• Iniciada a partir de quem necessita do serviço, a ação do Centro deve   

 iniciar com a percepção clara das necessidades da comunidade. 
• É horizontal para facilitar o processo de comunicação, garantindo o fluxo e  

 o refluxo das informações pertinentes às decisões e aos resultados.   
• É descentralizada, permitindo a participação de todos na concepção,    

 execução e tomada de decisão, de acordo com o grau de maturidade de   
 cada integrante.

Os Centros de Resultados são definidos de acordo com as áreas de 
conhecimento: Ciências da Natureza, Códigos e Linguagens e Ciências 
Humanas. Estes espaços organizacionais constituem a linha do negócio, o 
âmbito de atuação das atividades inerentes à escola, da qual se cobram 
resultados que satisfaçam a comunidade, os parceiros e os investidores sociais.
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meios que auxiliam os Centros de Resultados, colaborando na consecução e 
na consolidação dos objetivos. Como assessoramento ou apoio pedagógico, 
encontram-se: Núcleo Psicossocial, Biblioteca, Informática, Comunicação 
e Mobilização. Do apoio logístico faz parte a coordenação administrativo-
financeira à qual estão ligados: Secretaria Escolar e Administrativa, Tesouraria 
e Serviços Gerais.

O quadro a seguir apresenta um modelo simplificado que servirá de base 
para a concepção da macroestrutura do Centro de Ensino em Tempo Integral.
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COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

Centro de Ensino em Tempo Integral

RESULTADOS – Acompanhamento – Avaliação – Julgamento

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

CRI 3



28 2.9 Papéis e Responsabilidades
Pretende-se, com a definição de papéis e responsabilidades, criar um ambiente 

colaborativo com menos gargalos para a execução de tarefas.

Todas as pessoas integrantes das áreas operacionais e seus respectivos apoios, 
que lideram uma equipe ou sejam responsáveis por determinado serviço, deverão 
ser mencionados, deixando em evidência a responsabilidade de cada um com o 
TODO.

A função indicada no exemplo a seguir é mera ilustração para auxiliar a 
identificação da responsabilidade.

PAPÉIS RESPONSABILIDADES

Gestor (Nome)  Responsável por todo o projeto, coordenando as diversas   
 áreas, garantindo a integração dos resultados parciais e   
 educando os liderados pelo exemplo e trabalho.

Coordenador Responsável pelos três centros de resultado: código e linguagem,  
Pedagógico ciências da natureza e ciências humanas. Coordena os   
(Nome) educadores de sua equipe e integra os resultados.

Coordenador Responsável por todos os apoios administrativos e financeiros,
Administrativo- de modo a garantir que as pessoas da linha do negócio 
Financeiro possam focar exclusivamente no seu respectivo negócio.
(Nome)



29Exemplo de PLANO DE AÇÃO de um Centro de Ensino em Tempo Integral

GINÁSIO PERNAMBUCANO
PLANO DE AÇÃO

2008

INTRODUÇÃO

1 – Cenário Atual

O Brasil é um país que, a despeito de suas riquezas e potencialidades, ainda 
apresenta, no nascer deste século, velhos índices que confirmam cada vez mais a 
imensa dívida que se perpetua, ano após ano, para com a sua juventude.

A cidade do Recife contribui para esta dívida quando se posiciona como uma 
das capitais mais violentas do país, onde jovens matam e morrem diariamente.

Num cenário como esse, deve-se esperar que a sociedade e o Estado 
respondam com urgência e de maneira positiva, apresentando alternativas de 
soluções para localizar as crianças e os jovens nos espaços e ambientes educativos, 
onde deverão ser formados e onde seus sonhos deverão ser forjados.

Mas há um número expressivo deles que está nas escolas. No entanto, em 
contraste com esse dado, os índices de desemprego avolumam-se numa cidade 
onde falta qualificação em Nível Médio adequada para que os jovens possam se 
profissionalizar e ingressar no mercado de trabalho.

É diante deste cenário que o Centro de Ensino em Tempo Integral Ginásio 
Pernambucano (CEEGP), criado pelo PROCENTRO, em 2004, vem definindo, desde 
então, o seu Plano de Ação. O trabalho desafiador desenvolvido atinge jovens entre 
13 e 18 anos de idade que provêm de bairros localizados no entorno da escola, 
que se configuram locais de realidades negativas diante da ausência de assistência 
primária, da inexistência de formação moral, bem como da perspectiva de futuro.

 
É nossa meta garantir, por intermédio de um corpo de educadores qualificados e 

comprometidos com a causa do Ensino Médio, a execução de um currículo e de um 
projeto escolar que inoculem no jovem a crença de que ele “não é o problema, mas 
parte da solução” e que o inspire a buscar, por meio das oportunidades e das suas 
boas escolhas, aquilo que é fundamental para a consecução de seu projeto de vida.

O Plano de Ação, ora apresentado, orientará nossos objetivos e prioridades, 
devendo garantir a ampliação da trajetória de resultados positivos já alcançados 
desde o encerramento, em 2006, do 1º ciclo de existência deste Centro.
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32 2 – Valores

• Valorização da educação e do conhecimento historicamente produzido pela
 humanidade.
• Autonomia. 
• Responsabilidade.
• Respeito pelo indivíduo.
• Capacitação permanente dos profissionais. 
• Ética, integridade e honestidade. 
• Espírito público e cidadania.

3 – Visão de Futuro

Ser uma instituição reconhecida nacionalmente pela qualidade e 
responsabilidade na formação humana e acadêmica do jovem, numa forte 
e duradoura relação de confiança com toda a comunidade escolar, parceiros 
e entidades oficiais, resultante de elevados níveis de satisfação e de 
corresponsabilidade demonstrada.

4 – Missão

Formar jovens no Nível Médio com elevada qualidade acadêmica, sintonizada 
com as necessidades e os interesses dos seus projetos de vida, condição 
essencial ao exercício de atividades profissionais de maneira competente, criativa 
e autônoma no contexto socioeconômico e acadêmico.

5 – Premissas

• Protagonismo Juvenil
 O jovem como ator principal em todas as ações da escola.
• Corresponsabilidade
 Todos (agentes internos e externos à escola) devem conjugar esforços para a 
 efetivação do projeto escolar.
• Atitude Empresarial Socioeducacional
 Espírito de servir voltado para produzir resultados. Humildade necessária para
 trabalhar em equipe. Consciência da importância da comunicação e da confiança.
• Formação Continuada   
 Educadores comprometidos e submetidos aos processos de formação
 permanente.
• Conhecimento a Serviço da Formação Humana
 Os quatro pilares do conhecimento orientando as práticas pedagógicas do
 projeto escolar.



33• Replicabilidade
 Garantir a viabilidade dos achados, possibilitando a replicação da experiência.

6 – Objetivos

• Protagonismo Juvenil
 Jovens autônomos, solidários, participativos, estabelecendo relações significati-
 vas com seu meio, qualificados para o trabalho e pleno exercício da cidadania.
• Corresponsabilidade
 Toda a comunidade atuando de maneira participativa, comprometida e em ple-
 na sintonia com o desenvolvimento do projeto escolar.
• Atitude Empresarial Socioeducacional
 Aplicação da TESE em todas as dimensões do processo de gestão do projeto
 escolar.
• Formação Continuada
 Todos os educadores submetidos de maneira sistemática aos processos de 
 formação continuada, de acordo com as especificidades de sua área de atuação.
• Conhecimento a Serviço da Formação Humana
 Os quatro pilares do conhecimento norteando os planos de ensino dos 
 educadores.
• Replicabilidade
 Desenvolvimento de práticas inovadoras que possam ser replicadas em outras 
 instituições de ensino.

7 – Prioridades

• Jovens
 - 1ª Série: garantir a eficácia do nivelamento em termos dos conhecimentos
  em Matemática e Língua Portuguesa do Ensino Fundamental.
 - 2ª Série: inserir as práticas e vivências relativas aos projetos de vida no âm-
  bito da formação profissional.
 - 3ª série: atender às necessidades presentes nos projetos de vida no que se
  refere à conclusão do Ensino Médio.
• Educadores
 - Aplicação da TESE nas práticas cotidianas de planejamento e execução.
 - Consolidação das práticas pedagógicas tendo em vista os resultados   

  alcançados no 1º ciclo de existência do Centro, após a conclusão da
  turma - 2004 do Ensino Médio.



34 • Famílias e Parceiros
- Estimular a atuação mais efetiva da Associação de Pais, considerando o seu 
 papel fundamental no processo de formação dos jovens e no desenvolvimento
 do projeto escolar.
- Investir na captação de novos parceiros institucionais.

8 – Resultados Esperados

• Jovens
 - A maioria dos estudantes executando os seus Projetos de Vida por meio da
  participação efetiva em projetos, crescendo na capacidade de aprender a   

 aprender, expressa na melhoria dos resultados das avaliações internas e externas.
• Educadores
 - Professores qualificados atuando em sua prática pedagógica de maneira   

  eficiente e eficaz.
• Famílias e Parceiros
 - Pais dos estudantes plenamente satisfeitos (exteriorizando a satisfação diante da
  comunidade).
 - Ampliação do número de parceiros financeiros e controle dos custos.
 - Atitude empresarial.
 - O CEEGP vivenciando a Tecnologia Empresarial socioeducacional em sua rotina.
• Replicabilidade
 - O CEEGP envolvido nas ações de tutoria para a instalação de novos Centros.
 - O CEEGP atuando como locus de pesquisa e de estágio acadêmico para as  

  instituições de Ensino Superior de Pernambuco.
 - Desenvolvimento de práticas inovadoras que possam ser replicadas em ou-
  tras instituições de ensino.

9 – Estratégias

• Jovens
 - Equilíbrio do tempo pedagógico para as atividades em grupo e as aulas expo-
  sitivas do professor.
 - utilização do instrumento prova.
 - acompanhamento do processo ensino-aprendizagem (ter a capacidade de identi-
  ficar se houve aprendizagem ou não, e que procedimento adotar para garanti-la).
 - garantia da unidade e coerência dos professores em relação ao planejamento
  das disciplinas.
 - manutenção da Parte Diversificada do Currículo.
 - ampliação das possibilidades de aprendizagem por meio de: 
 n estudo Dirigido acompanhado pelos professores;
 n “aulões”;



35 n trabalho de orientação profissional;
 n aulas de Informática para todos os estudantes;
 n plena utilização do Laboratório de Ciências;
 n excursões pedagógicas diversificadas; 
 n ampliação da interlocução entre a Gestão e os estudantes.
 - Efetiva vivência da cultura avaliativa – agenda de provas semanais;
 - criação do Conselho de Líderes de Turma com a participação de 21 estudantes
  e respectivos apoios;
 - reinserção da TESE através da Parte Diversificada do Currículo.

• Educadores
 - elaboração e utilização dos Guias de Aprendizagem;
 - foco na aprendizagem do estudante;
 - maximização do tempo do professor para atendimento às necessidades dos
  estudantes;
 - prática pedagógica que garanta a eficiência da aprendizagem e sua aplicação;
 - utilização dos Programas das Disciplinas orientados pelo PROCENTRO.

• CEEGP
 - maior interlocução com as famílias;
 - planos e Programas de Ação executados;
 - acompanhamento, monitoramento e avaliação permanentes;
 - provas semanais atendendo a um calendário para todas as disciplinas;
 - garantia de uma agenda mínima para atendimento e acompanhamento de
  Projetos de Vida focados nos demais pilares;
 - maior concentração de aulas expositivas;
 - plena sintonia entre o currículo das três séries com os programas dos vesti-
  bulares e do PROCENTRO;
 - pleno acompanhamento e avaliação da Gestão e Coordenação Pedagógica
  junto aos professores e estudantes;
 - integração da Equipe Gestora e comunidade.

10 – Indicadores

• Estudantes
 - 10% de evolução na média dos resultados do SAEPE;
 - 50% dos estudantes envolvidos nos projetos oportunizados pela escola e 
  pelo programa;
 - 60% de estudantes com média anual superior a 6,0;
 - 30% dos estudantes das 3as séries aprovados nos vestibulares;
 - média do ENEM superior à média estadual;



36  - 50% de aumento das premiações em eventos científicos; 
 - 50% de aumento das premiações em eventos de empreendedorismo
  juvenil;
 - 100% de aumento do número de consultas ao acervo da Biblioteca em
  relação ao início do ano letivo;
 - 100% de aumento do número de empréstimos de títulos literários em
  relação ao início do ano letivo.

• Professores
 - 100% dos guias de aprendizagem estruturados por disciplinas;
 - 80% dos educadores com domínio de metodologias de pesquisa e de
  tecnologia da informação e da comunicação;
 - 50% dos educadores com avaliação de desempenho acima da média do   

  PROCENTRO.

• Parceiros
 - 70% de satisfação das famílias em relação ao CEEGP;
 - 70% de participação dos pais nos Encontros de Famílias & Escola;
 - aumento em 100% do número de parceiros externos;
 - plena atuação da Associação de Pais de Estudantes nos eventos promovidos
  pelo CEEGP.
 
• Atitude Empresarial 
 - índice de aprovação superior à média do Estado;
 - frequência de 100% dos professores;
 - elaboração e/ou execução de projetos extracurriculares;
 - 100% da contribuição material do parceiro externo contabilizada;
 - Programas de Ação cumpridos.

• Replicabilidade
 - 100% de atendimento das necessidades apresentadas pelos Centros a
  serem criados no raio de abrangência do CEEGP; 
 - Professores, Coordenação Pedagógica e Gestão acolhendo e orientando os
  acadêmicos nas suas áreas específicas;
 - desenvolvimento de práticas inovadoras que possam ser replicadas em outras
  instituições de ensino.
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Operacional Político-EstratégicoEstratégico-Operacional

Empresário Socioeducacional

RESULTADO – Acompanhamento – Avaliação – Julgamento

Jovens Protagonistas

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
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Linguagem
e Códigos
NEUZA

Organização
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Humanas

Marcos Durval
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NEUZA

Matemática
Ramos; José

Roberto Rejane;
Química
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Marcos Durval
Paulo Henrique
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Sandra; Astrid
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Português
Maria da Luz;

Joelma;
Lúcia Lucena;
Neuza; George

Informática
Admilson

11 – Macroestrutura



38 12 – Papéis e Responsabilidades

Gestora
Thereza executa as ações de acompanhamento dos serviços oferecidos pelas 

empresas terceirizadas; dos Projetos de Vida dos estudantes egressos; da 
orientação profissional aos estudantes; dos projetos especiais; da avaliação dos 
professores e equipe pedagógica, garantindo a viabilidade dos objetivos com vistas 
a integrar os resultados de maneira coordenada junto ao PROCENTRO.

Equipe Gestora formada por:
Coordenadora Pedagógica – Neuza acompanha e integra as áreas de 

conhecimento, bem como realiza o acompanhamento do processo e dos resultados 
em consonância com os Projetos de Vida dos estudantes.

Psicólogas – Luciana e Taciana realizam os atendimentos às famílias e aos 
estudantes, bem como a recomendação para acompanhamento psicoterápico. Além 
disso, auxiliam a Coordenadora Pedagógica nos Conselhos de Classe.

Assistente Social – Rosana realiza os atendimentos às famílias e 
acompanhamento dos programas complementares aos Projetos de Vida dos 
estudantes.

Coordenador Financeiro – Plínio garante o provimento do material e 
dos serviços necessários, e realiza as prestações de contas dos empenhos 
recebidos. Também cuida da manutenção predial.

Coordenadora do Museu – Ana Catarina organiza e preserva todo o acervo do 
museu, transformando-o num espaço pedagógico de visitação interna e externa.

Coordenadora da Biblioteca – Rosileide cataloga, organiza e registra o 
empréstimo e a devolução de livros, bem como garante a divulgação e plena 
utilização do acervo entre estudantes e professores.

Laboratorista – Jurandir prepara todo o material para o desenvolvimento 
das experiências de Química, Física, Biologia e Matemática, bem como toda a 
manutenção dos equipamentos do laboratório.

Coordenador de Informática – Amílcar acompanha e garante o 
funcionamento da rede.

Apoios:
Coordenador de Informática – Carlos, Glaubenilma e Brito promovem a 

efetivação da disciplina na rotina escolar, pelo direcionamento dos estudantes a 
suas atividades diárias (salas de aula, laboratórios, lanches, almoço).

Assistentes Administrativos – Carla e Regina executam todas as tarefas 
relativas à expedição e ao arquivamento de documentos, bem como o controle do 
almoxarifado e o atendimento ao público.
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1.  Programa de Ação

  O Plano de Ação é estratégico, dá as diretrizes e serve de base para a 
construção dos programas de ação individuais. O Programa de Ação (PA) trata da 
operacionalidade, dos meios e processos que darão corpo às diretrizes traçadas. 
É um veículo para o exercício da delegação, gradual e planejada. Gestor e 
demais educadores elaboram seus Programas de Ação detalhando as ações a ser 
desenvolvidas pelos docentes e não docentes.



41O Programa de Ação (PA) é individual. No caso de haver mais de um 
professor em determinada disciplina, os respectivos Programas poderão ser 
discutidos e até construídos conjuntamente. Obviamente, poderá haver alguma 
divergência, pois a individualidade deve ser preservada. O PA tem uma estrutura 
básica que, em alguns casos, poderá ser mais simplificada ou mais elaborada, 
dependendo da amplitude e da complexidade do negócio. A reflexão já começa 
por aí. Qual é o “meu negócio”?

Os coordenadores construirão seus PA após a conclusão dos de suas respectivas 
equipes. O gestor, por sua vez, será o último que integrará, de forma sintética, todas 
as áreas de atuação do Centro. 

O Programa de Ação do gestor abrange todos os itens acima listados. Enquanto 
o PA das funções básicas é o mais singelo possível, abrangendo os itens básicos.

1.1 Introdução
A introdução é um breve diagnóstico da realidade. É o momento de 

autorreflexão, de olhar para si mesmo e definir os pontos que farão a diferença no 
cômputo geral.

Sabe-se que os jovens egressos do Ensino Fundamental apresentam várias 
lacunas que os impedem de avançar em todas as dimensões, sobretudo no 
cognitivo e pessoal. É importante traçar o perfil do educando, as facilidades e 
dificuldades.

ROTEIRO

Introdução
Definição do Negócio
Filosofia para Condução do Negócio
 • Domínio 
 • Enfoque
 • Posturas
 • Alinhamento
 • Diretrizes
Resultados Pactuados ou Combinados
Organização e Comunicação
Orçamento
Fatores Críticos x Apoio 
Substitutos



42 1.2 Definição do Negócio
No Programa de Ação, negócio está relacionado à atividade que ocupa a maior 

parte do tempo do indivíduo.
Exemplo: Ensinar matemática.

No entanto, não basta ensinar matemática, é preciso ensinar matemática para 
aplicá-la na vida prática. Este pode ser o diferencial.

Pode-se afirmar que negócio é a síntese das obrigações e dos deveres 
que cada um dos educadores tem em relação à comunidade (cliente) e ao 
investidor social.

1.3 Filosofia para a Condução do Negócio
A filosofia do negócio compreende: o domínio do negócio, enfoque, postura, 

alinhamento e estratégias para melhor exercer a função.
Domínio do negócio - é uma intensa reflexão no sentido da melhoria pessoal, 

cognitiva, profissional e relacional. Os quatro pilares do conhecimento, citados por 
Jacques Delors no Relatório da Unesco, devem estar presentes no crescimento de 
todos os integrantes da comunidade interna.

Enfoque – constituem os pontos de concentração aqueles que fazem a 
diferença nos resultados. Se os estudantes apresentam dificuldades em interpretar 
dados, fatos ou situações, a atenção deve ser focada na interpretação de textos, 
pois sem essa competência fica comprometido o desempenho em todas as 
disciplinas, e não apenas linguagens e códigos.

Postura – o processo de autoanálise se estende ao nível comportamental.  
Atitude resultante de um compromisso da pessoa para consigo mesma e para com o 
outro: líder, liderados, parceiros, investidores, comunidade. 

Alinhamento – como o próprio nome sugere, é responsável por nos manter 
“na linha” do negócio, corrigindo, no menor espaço de tempo, as divergências, 
minimizando os conflitos e os consequentes desgastes. É a sintonia entre duas ou 
mais pessoas evitando o ruído na comunicação.

Diretrizes – orientam as ações que compõem o processo. Estão presentes no 
Plano de Curso.



431.4 Resultados Pactuados 
Os Resultados Esperados contidos no Plano de Ação nortearão o 

estabelecimento dos Resultados Pactuados dentro da equipe e de cada educador, 
docente ou não docente, com o seu coordenador ou gestor. Os resultados dos 
Programas de Ação, obrigatoriamente, têm de estar em consonância com os 
resultados globais contidos no Plano e diretamente vinculados ao próprio negócio. 
São pactuados porque resultam de uma análise conjunta (gestor/educador) da 
situação real, do cenário desejado e da viabilidade de execução.

Para que os resultados sejam claramente comprovados, precisam de:
• Indicadores mensuráveis, no caso dos resultados tangíveis ou quantitativos.
• Critérios previamente estabelecidos para os intangíveis ou qualitativos.

Para auxiliar este processo de definição dos resultados a serem pactuados, 
recomenda-se estudo e reflexão sobre Os Códigos da Modernidade, de Bernardo 
Toro, e as Mega-Habilidades, formuladas pelo Centro Latino-Americano de 
Investigações Educacionais (CLIE), a seguir:

Códigos da Modernidade(14) 
• Domínio da leitura e da escrita;
• Capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas;
• Capacidade de compreender, analisar, interpretar e sintetizar dados, fatos e situações;
• Compreender e atuar em seu entorno social;
• Receber criticamente os meios de comunicação;
• Capacidade para localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada;
• Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. 
 Mega-Habilidades(15) 
• Confiança
• Motivação 
• Esforço 
• Responsabilidade
• Iniciativa
• Perseverança
• Altruísmo
• Sentir Comum
• Solução de Problemas

(14) COSTA, Antônio Carlos Gomes. Protagonismo juvenil: adolescência, educação e participação democrática. 
Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.
(15) EDUCAÇÃO e Mudança. Apresentação em Power Point. Disponível em wallon.futuro.usp.br. Acesso em 6/11/2007.



44 1.5 Organização e Comunicação
O liderado deve fazer a previsão dos recursos (pessoas, materiais, 

equipamentos, instalações) que julgar necessários à concretização dos resultados 
pactuados e analisar sua viabilidade com o gestor.

O estabelecimento do processo de comunicação é vital para manter um fluxo de 
informação contínuo entre os envolvidos no projeto escolar.

1.6 Orçamento
Os coordenadores não podem negligenciar este item. Os recursos precisam ser 

mobilizados com antecedência. O valor per capita é de fundamental importância na 
condução do negócio e argumento perante os parceiros.

1.7 Fatores Críticos x Apoio Requerido
Os imprevistos, obstáculos e dificuldades são inerentes a qualquer 

atividade, sobretudo quando se está à frente de um negócio, seja ele empresa, 
empreendimento ou exercício da profissão.

 
Se esses fatores ocorrem fora do âmbito de atuação, podem causar 

impactos no resultado do negócio. Apesar da impossibilidade de atuação sobre 
os mesmos, ora para maximizá-los, em caso positivo, ou para minimizá-los, em 
sendo negativo, o gestor ou o educador não devem usá-los como álibi para a 
ineficácia de sua gestão.

Exemplos: “Pane no sistema de abastecimento de água do município”. 

Os possíveis fatores críticos deverão ser elencados e, para cada um deles, uma 
estratégia de equacionamento, transformando-os em oportunidades de melhoria.

Quem domina o seu negócio percebe os fatores críticos e se antecipa na 
solução dos mesmos.

Exemplo:

 Fatores Críticos Apoios Requeridos

 Pane no sistema  Construção de um depósito    
 de abastecimento com capacidade de armazenagem  
 do município para 3 ou 4 dias



451.8 Substitutos
A formação do Substituto é a concretização da tarefa de educar, de formar 

novos líderes. Se o líder, gestor ou professor leva a sério o papel de educador, 
a formação do seu substituto é de vital importância, tanto para substituições 
eventuais como para a definitiva.

Se alguém tomou para si a causa do resgate da qualidade do Ensino Médio 
público e, por fatores alheios ou por seu livre-arbítrio (férias, viagens), se afastar 
do Centro, ele necessita ter a segurança de que o trabalho por ele executado não 
sofrerá solução de continuidade.

 
O educador e seu líder negociam, pactuam e atuam juntos na formação desse 

substituto até o momento em que esteja pronto para assumir. Instrumentos como 
agenda e súmulas constituem mecanismos simples para exercitar a delegação e 
preparação de pessoas para tarefas ou funções mais complexas.

2. Execução, Acompanhamento, Avaliação

Enquanto o Plano de Ação vislumbra o futuro, a execução é o agir no cenário 
atual sem perder de vista o cenário desejado. São os Programas de Ação em prática. 
Exige o comprometimento de todos.

 
O acompanhamento é indissociável da execução e da avaliação. É diário e 

sistemático, com registro dos pontos relevantes que possam afetar positiva ou 
negativamente os resultados combinados. Durante o acompanhamento, o gestor 
apoia e ajuda o liderado a corrigir os erros e a ajustar o rumo do que foi traçado 
em seu Programa de Ação.

A avaliação inicia-se pelos indicadores e resultados pactuados contidos 
em cada Programa de Ação. Este processo de acompanhamento e avaliação 
oferece importantes subsídios ao julgamento individual: do gestor em relação ao 
liderado e vice-versa.



46 Algumas recomendações se fazem necessárias:
• A pontualidade é exigência geral: gestor, coordenadores, educadores e
 estudantes.
• A postura de educador é ponto pacífico. Abrange do gestor ao porteiro.
• Gestor e coordenadores também são acompanhados e avaliados pelos liderados.
• Gestor e coordenador pedagógico devem estar alinhados.
• O acompanhamento deve ter como instrumento a Pedagogia da Presença:  

 tempo, presença, experiência e exemplo. 
• A proatividade é a forma de se antecipar aos acontecimentos, de fazer o
 diferencial.
• É importante listar os fatores críticos antecipados por ordem de
 importância e os respectivos apoios.
• É importante anotar as contribuições relevantes (estratégias, indicadores,
 p.ex.) que emergirem da equipe.
• Os indicadores e estratégias devem ser constantemente observados e   

 revistos.
• Definição de prazos é a garantia de que as tarefas serão cumpridas em
 tempo hábil.

3. Relatório

Durante o curso das ações, o relatório pode e deve ser o mais sucinto 
possível. Uma súmula de reunião, por exemplo.

O relatório de reuniões deve ser objetivo, curto e restrito à agenda. Durante 
o acompanhamento e a avaliação informal das ações, atividades e ajustes do dia 
a dia, o instrumento mais apropriado é o relato, feito imediatamente. Portanto, 
não é necessário fazer o registro por escrito.

 
Enquanto os relatos e relatórios de reuniões – súmulas – referem-se à 

execução dos Programas, o Relatório Anual terá como parâmetro os resultados 
esperados, seus indicadores e estratégias contidas no Plano de Ação.

O quadro a seguir mostra um modelo de relatório claro, sucinto e objetivo 
que oferece subsídios para o ajuste do Plano de Ação do ano seguinte, além 
de possibilitar aos parceiros o acompanhamento dos resultados dos seus 
investimentos. O exemplo se refere ao Protagonismo Juvenil, premissa 
relacionada ao educando.



47Exemplo de Relatório de um Centro de Ensino em Tempo Integral

GINÁSIO PERNAMBUCANO
RELATÓRIO DE RESULTADOS – 2008

Premissas  Objetivos   Resultados   Indicadores  Resultados
    Esperados   Alcançados

Jovens
autônomos,
solidários,
participativos,
estabelecendo
relações
significativas
com seu meio,
qualificados
para o trabalho
e pleno
exercício da
cidadania.

A maioria dos
estudantes
executando os
seus Projetos
de Vida mediante 
a participação
efetiva em
projetos, crescendo
na capacidade
de aprender a
aprender,
expressa na
melhoria dos
resultados das
avaliações
internas e
externas.

n Evolução de 
13,57% das 1as 
séries no SAEPE
em 2006.
n 73% dos 
estudantes
envolvidos nos
projetos
oportunizados pela
escola e pelo 
programa.
n 95% dos 
estudantes com 
média anual 
superior a 6,0.
n 67% dos 
estudantes que 
optaram por 
vestibular aprovados.
n Média 53 do 
CEEGP no ENEM
(Estado - 42).

n 10% de evolução 
na média dos
resultados do
SAEPE.
n 50% dos 
estudantes 
envolvidos nos 
projetos
oportunizados pela
escola e pelo 
programa.
n 60% de 
estudantes
com média anual
superior a 6,0.
n 30% dos 
estudantes
das 3as séries
aprovados nos
vestibulares.
n Média do Enem
superior à média
estadual.

1. ESTUDANTES
PROTAGONISMO
JUVENIL
O jovem como
ator principal
de todas as
ações da 
escola.
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1. ESTUDANTES
PROTAGONISMO
JUVENIL
O jovem como
ator principal
de todas as
ações da 
escola.

Jovens
autônomos,
solidários,
participativos
estabelecendo
relações
significativas
com seu meio,
qualificados
para o trabalho
e pleno
exercício da
cidadania.

A maioria dos
estudantes
executando os
seus Projetos
de Vida mediante 
a participação
efetiva em
projetos, crescendo
na capacidade
de aprender a
aprender,
expressa na
melhoria dos
resultados das
avaliações
internas e
externas.

n 50% de aumento
nas premiações
em eventos 
científicos.
n 50% de aumento
das premiações
em eventos de 
empreendedorismo
juvenil.

n Olimpíada 
Brasileira de 
Matemática de 
Escolas Públicas -
13 Menções 
Honrosas.
n Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior 
para 1 estudante.
n Estágio no 
Instituto de 
Matemática em 
Pesquisa Aplicada 
(IMPA) para 1 
professor de 
Matemática.
n Olimpíada 
Pernambucana de 
Química - Menção 
Honrosa.
n Prêmio “Maior 
Rentabilidade” no 
Programa Mini-
empresa Junior 
Achievement 
- 1º lugar Fuchique 
e 2º lugar Mini-
empresa
Doce Magia.
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1. ESTUDANTES
PROTAGONISMO
JUVENIL
O jovem como
ator principal
de todas as
ações da 
escola.

Premissas  Objetivos   Resultados   Indicadores  Resultados
    Esperados   Alcançados

Jovens

autônomos,

solidários,

participativos,

estabelecendo

relações

significativas

com seu meio,

qualificados

para o trabalho

e pleno

exercício da

cidadania.

A maioria dos

estudantes

executando os

seus Projetos

de Vida, mediante a 

participação

efetiva em

projetos, crescendo

na capacidade

de aprender a

aprender,

expressa na

melhoria dos

resultados das

avaliações

internas e

externas.

n Evolução de 

1.788% das 

consultas aos 

títulos.

n Evolução de 

1.222% dos 

empréstimos aos 

títulos literários.

n 60% de aumento

do número de 

consultas ao acervo 

da Biblioteca.

n 60% de aumento

do número de 

empréstimos de 

títulos literários.
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2. EDUCADORES
Conhecimento 
a serviço da 
formação 
humana.
n Formação 
numa visão 
integradora 
contemplando 
o saber, o 
saber- fazer e 
o saber- ser.

Educadores 
comprometidos
com sua 
formação 
permanente, 
estabelecendo
relacionamento
de qualidade
com toda a 
comunidade 
escolar e seu 
entorno.

Professores 
qualificados, 
atuando em 
sua prática 
pedagógica 
de maneira 
eficiente.

n 50% dos guias 
de aprendizagem 
estruturados por 
disciplinas*.
n 95% dos 
educadores 
com domínio de 
metodologias de 
pesquisa e de 
tecnologia da 
informação e da 
comunicação.
n 69% dos 
educadores com 
avaliação de 
desempenho 
acima da média do 
PROCENTRO.

*Em virtude da 

impossibilidade da 

presença do consultor, 

foram elaborados apenas 

os guias do 1º semestre.

n 100% dos guias 
de aprendizagem 
estruturados por 
disciplinas.
n 80% dos 
educadores 
com domínio de 
metodologias de 
pesquisa e de 
tecnologia da 
informação e da 
comunicação.
n 50% dos 
educadores com 
avaliação de 
desempenho 
acima da média 
do PROCENTRO.
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3. PARCEIROS
Corresponsabilidade 
Todos (agentes 
internos e 
externos à 
escola) conjugam 
esforços na 
efetivação do 
projeto escolar.

n  Pais de 
estudantes 
conscientiza-
dos, instru-
mentalizados e 
participativos
no cotidiano de 
seus filhos e no 
desenvolvimen-
to da Escola, 
tornando-se 
agentes 
multiplicadores 
na comunidade.
n  Ampliação 
do número de 
parceiros
externos.

Pais de estudantes 
plenamente 
satisfeitos 
(exteriorizando a 
satisfação perante 
a comunidade).
Ampliação 
do número 
de parceiros 
financeiros 
e custos sob 
controle.

n 75,56% – índice 
de satisfação dos 
pais em relação à 
escola.
n 89% de pais 
nos encontros 
promovidos.
n Parceiros:
- Companheiros
 das Américas;
- Escola Edmur   
 Arlindo Cavalcanti;
- Centro Cultural   
 Brasil-Alemanha/  
 CCBA;
- Junior Achievement
- The Nottingham   
 University/Inglaterra;
- The Royal   
 Grammar School/  
 Inglaterra;
- All Saints Church of  
 England Primary;
- O’ Keeffe &   
 Partners/Inglaterra;
- Criação e   
 formalização da   
 Associação de Pais.

n 70% de 
satisfação das 
famílias em 
relação ao CEEGP.
n 70% de 
participação dos 
pais nos Encontros 
de Famílias & 
Escola.
n Aumento em 
100% do número de 
parceiros externos.
n Criação da 
Associação de Pais 
de Estudantes.
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4. Atitude
Empresarial
Socioeducacional
Espírito de 
servir voltado 
para produzir 
resultados.
Humildade 
necessária 
para trabalhar 
em equipe. 
Consciência da 
importância da 
comunicação e 
da confiança.

Efetivo 
trabalho 
da equipe 
técnica e 
educadores 
alinhados 
ao projeto 
escolar.

O CEEGP 
vivenciando 
a Tecnologia 
Empresarial 
socioecucacional 
em sua rotina.

n Índice de 
aprovação de 95% 
acima da média do 
Estado.
n 100% dos 
educadores 
com 100% de 
frequência.
n Realização de
10 projetos:
l "Vestibulinho”;
l Mini-empresas;
l O Caráter Conta;
l Dança no Mundo;
l Círculos de Leitura;
l Alemão Básico;
l Clube do Jornal;
l Coral Amaro
 Quintas;
l Jovens
Multiplicadores em 
Educação e Saúde - 
JOMES;
l ADE: Jovens em 
Ação pelo Patrimônio 
- JAPE.

n Índice de 
aprovação superior 
à média do Estado.
n Frequência 
de 100% dos 
professores.
n Elaboração e/
ou execução 
de projetos 
extracurriculares.
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4. Atitude
Empresarial
Socioeducacional
Espírito de 
servir voltado 
para produzir 
resultados.
Humildade 
necessária 
para trabalhar 
em equipe. 
Consciência da 
importância da 
comunicação e 
da confiança.

Efetivo 
trabalho 
da equipe 
técnica e 
educadores 
alinhados 
ao projeto 
escolar.

O CEEGP 
vivenciando 
a Tecnologia 
Empresarial 
socioecucacional 
em sua rotina.

n Doação de 5 
armários em aço 
para arquivo.
n Doacão de 
₤200,00 para 
custeio dos estudos 
da acadêmia 
Romilda Juliana na 
FAFIRE.
n Doação de 
₤250,00 para 
custeio de estudos 
universitários de 
estudantes egressos 
do Centro.
n Doação da 
assinatura anual 
National Geographic 
Magazine.
n Doação da 
assinatura anual 
da revista The 
Economist.
n Doação da 
assinatura anual da 
revista Veja. 

n 100% da 
contribuição 
material do 
parceiro externo 
contabilizada;
n Programas de 
Ação cumpridos.
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5. Replicabilidade
Garantir a 
viabilidade 
dos achados 
possibilitando 
a replicação da 
experiência, 
consideradas as 
especificidades 
de cada 
situação.

Centro de 
Ensino
Experimental 
Ginásio Per-
nambucano 
funcionando 
como em-
presa socio-
educacional, 
irradiador 
de um novo 
modelo de 
escola.

O CEEGP 
envolvido nas 
ações de tutoria 
na instalação de 
novos centros 
de Ensino 
experimental.

n 100% dos 
educadores 
envolvidos no 
acompanhamento 
dos professores dos 
Centros de Ensino 
Experimental 
Nóbrega e Porto 
Digital no Encontro 
Pedagógico.
n 100% dos jovens 
protagonistas e 
jovens parceiros 
selecionados para 
coordenarem as 
atividades de 
acolhimento dos 
novos estudantes 
do Centro.
n 100% de 
disponibilidade 
da equipe técnica 
para atender às 
necessidades 
apresentadas pelos 
Centros. 

n 100% de 
atendimento das 
necessidades 
apresentadas pelo 
Centro Nóbrega 
e Centro Porto 
Digital.
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5.Replicabilidade
Garantir a 
viabilidade 
dos achados 
possibilitando 
a replicação da 
experiência, 
consideradas as 
especificidades 
de cada 
situação.

O CEEGP 
atuando 
como lócus 
de pesquisa 
e de estágio 
acadêmico para 
as instituições 
de ensino 
superior de 
Pernambuco.

n 100% dos 
professores e 
Equipe Técnica 
envolvidos nas 
atividades de 
orientação dos 
35 estudantes 
das licenciaturas 
diversas da UFPE, 
FUNESCO, UPE, 
FABEJA e UNICAP, 
bem como
5 estudantes 
dos Programas 
de Mestrado e 
Doutorado da 
UFPE.

Professores, 
Coordenação 
Pedagógica e 
Gestão acolhendo 
e orientando 
os acadêmicos 
nas suas áreas 
específicas.

Centro de 
Ensino
Experimental 
Ginásio Per-
nambucano 
funcionando 
como em-
presa socio-
educacional, 
irradiador 
de um novo 
modelo de 
escola.



56 Exemplo de Programa de Ação - Gestão

Centro de Ensino em Tempo Integral DE TIMBAÚBA – CEET
PROGRAMA DE AÇÃO 2006

Antônio josé Barboza dos Santos – Gestor

1. Negócio
Proporcionar uma gestão participativa e corresponsável, coordenando, 

integrando e educando os diferentes segmentos da comunidade escolar.

2. Filosofia
2.1. Domínio do negócio
Aprimorar conhecimentos referentes à gestão e políticas públicas.
2.2. Enfoque
Articular os diversos segmentos da comunidade escolar estabelecendo uma 
relação harmônica e produtiva.
2.3. Postura
Integridade, seriedade, compromisso, transparência e corresponsabilidade pela
missão e o projeto do centro.
2.4. Diretrizes
São regidos pela proposta pedagógica e regimento escolar.
2.5. Alinhamento
Coordenadora Pedagógica: Laudicéia Farias
Coordenadores de Administração e Financeiro: Ana Bulhões e Fabiana Patrícia
Integrantes do núcleo pedagógico do CEET: Juscélia Farias, Edvane    

      Albuquerque e Maria de Fátima.
Responsável pela biblioteca: Aline Barbosa

3. Resultados Combinados ou Pactuados
3.1 Resultados Esperados
• Formação continuada dos educadores e demais profissionais do Centro    

 fazendo parte da rotina do CEET.
• Interação entre todos os segmentos da comunidade escolar.
• Programa de Ação executado.
• Imagem do Centro valorizada perante toda a sociedade.
• Liquidez nas ações administrativas e financeiras.
• Metas estabelecidas pelo PROCENTRO cumpridas e até superadas.



573.2. Resultado Global
Contribuição pessoal para o êxito no funcionamento do CEET.
3.3. Resultados Individuais
• Parcerias com empresários locais concretizada e a corresponsabilidade estimulada.
• Esforço pessoal premiado com:
 n A integração e envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar.
 n O protagonismo juvenil.
 n A obtenção de resultados satisfatórios.
3.4. Resultados Intangíveis
• Cronograma de atendimento individual (aos professores, estudantes e pais)
 sendo cumprido rigorosamente.
• Tempo disponibilizado para participação em atividades relacionadas ao CEET.
• Relacionamento interpessoal harmonioso com todos os segmentos do CEET e
 membros da comunidade.
• Perfil e recrutamento, junto com o gestor, de pessoal para contratação por  
 prestação de serviços ao CEET, sistematizado.

4.  Substituto em Identificação/Formação
Em Formação: Profª  Laudicéa Farias da Silva - Coordenadora Pedagógica

5. Fatores Críticos e Apoios Requeridos

 Fatores Críticos Apoios Requeridos

Nº de salas de aula   PROCENTRO
insuficientes para do e parcerias privadas
implantação do segundo ano.
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               Pina 51010-000
               Recife - PE
               Fone: 81-3327.8582
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MANUAIS OPERACIONAIS PUBLICADOS PELO ICE

 1) A Implantação do Programa em uma Rede Escolar 
 2) Modelo de Gestão - Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE)
 3) Sistema de Avaliação de Desempenho e Bonificação
 4) Sistema de Avaliação e Acompanhamento Escolar
 5) Guia de Aprendizagem
 6) A Biblioteca Escolar
 7) Os Laboratórios de Ciências
 8) Protagonismo Juvenil - Práticas e Vivências
 9) A Escola e sua Concepção Arquitetônico - Pedagógica
10) O Jovem e sua Formação Acadêmica - Dicas e Informações Úteis para os Estudantes
11) O Jovem e sua Formação Acadêmica - Dicas e Informações Úteis para Gestores e   
      Professores
12) Projeto de Vida - O Jovem e sua Formação Acadêmica
13) Projeto de Vida - O Jovem e o Mercado de Trabalho
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