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EDITORIAL

Gestão democrática é resultado
do exercício diário de todos os
envolvidos no ambiente escolar
Quando falamos em Gestão Democrática, a ideia que se tem é que
cada espaço educativo tem uma trajetória específica, uma forma de
constituição e um modelo de organização, expressos na identidade de
sua comunidade.
Sendo assim, quando falamos em democratizar os processos
educacionais, significa dizer que é importante buscar maior autonomia
da equipe escolar para que ela possa decidir, coletivamente, os caminhos
que deve percorrer para atingir seus objetivos.
Nesse modelo, cabe à Secretaria de Educação oferecer diretrizes do
ponto de vista administrativo, de recursos humanos e pedagógicos,
contribuindo para que a escola se organize de acordo com o que é
específico de cada localidade.
Isso significa, sobretudo, que diante da diversidade cultural que
encontramos em todo o munícipio, a gestão democrática permite que
cada escola tenha seu próprio Projeto Político-Pedagógico e construa
mecanismos para que a comunidade usuária da escola participe do
cotidiano, da decisão de suas regras gerais, nas metas a serem atingidas
e, inclusive, na forma de organização do currículo.
Gerir o espaço escolar democraticamente não é algo fácil de se fazer.
Muitas são as dúvidas, dificuldades e incertezas durante todo o processo.
Contudo, algumas iniciativas e experiências muito interessantes
começam a aparecer no município, como é o caso das Escolas da

Prefeitura de Guarulhos Manuel Bandeira, Gabriela Mistral, Professor
Edson Nunes Malecka, Mário Lago, Mário Quintana e Gianfracesco
Guarnieri, entre outras.
O processo de implantação dessa proposta na EPG Manuel Bandeira é
resultado de um conjunto de ações implementadas pela Secretaria de
Educação e referendadas pela Proposta Curricular Quadro de Saberes
Necessários, a Mostra da Educação Municipal e o Programa de Formação
Permanente, que visam incentivar essa prática.
No contexto sócio-político e cultural do cotidiano escolar, o desafio que
se impõe aos gestores, professores e toda a equipe da escola é ampliar
a participação dos pais na aprendizagem de seus filhos, considerando a
nova relação que as pessoas têm com a informação. Sendo assim, nesse
amplo universo em que temos cada vez mais acesso às informações, que
são veiculadas de forma rápida, o papel da educação e da escola é de
mediar a construção e a articulação dos conhecimentos e dos saberes.
É com muita satisfação que a Secretaria de Educação apresenta esta
publicação, com práticas e experiências que a equipe da EPG Manuel
Bandeira vem criando ao longo de todo o processo de construção da
Gestão Democrática na escola. Fazem parte desse material iniciativas
de muito esforço coletivo, discussões, estudos, formações, resultados
positivos que enriquecem ainda mais os diálogos, parcerias, trocas e
socializações.
A iniciativa de ampliar o espaço de diálogo nas escolas permite que
a comunidade se envolva com o processo de aprendizagem de nossas
crianças, podendo transformar o bairro onde moram num lugar melhor
para se viver.
Um forte abraço,
Prof. Moacir de Souza
Secretário de Educação

Desenhar um novo horizonte
com e para os educandos
Fazer uma gestão democrática não é algo que se inicie por causa de
um decreto ou de uma determinação. É algo que precisa nascer do
desejo das pessoas, movidas por convicções e crenças num mundo mais
justo. Porém é preciso mais que o desejo. Essa ideia advinda de tempos
remotos ainda não foi plenamente consolidada.
Desde 2001, com o início de uma nova gestão, a Secretaria de Educação
vem implementando o Programa de Formação Permanente, pautado na
busca pela construção de uma escola de qualidade social, que inserida
em uma visão mais ampla de sociedade, concebe justiça, democracia e
participação como princípios para a garantia dos direitos de todos e de
todas.
A educação como um direito de todos e para todos. A política
educacional deve propiciar condições para que os educandos possam
exercer seus direitos a uma educação emancipatória e de qualidade
social. Para a efetivação desta educação, deve haver um empenho
na construção de uma escola democrática, que tem como função
ser um espaço de acesso ao conhecimento social e historicamente
construído por todos, na busca não apenas da igualdade, mas sim
da equidade: a todos, o mesmo direito; a cada um, segundo a sua
necessidade. (SME – Formação Permanente, 2010, p. 23.)
Nos diversos espaços constituídos desde então, foram muitas as ideias
discutidas que vieram reafirmar a concepção do educador enquanto autor
e sujeito do seu próprio percurso formativo, por meio da afirmação de
suas identidades, de seus saberes e da construção de processos coletivos
de ação-reflexão-ação contextualizados nas diversas realidades.

[...]a Rede Municipal de Educação se vincula a uma concepção de
formação como educação integral (tanto do educador quanto do
educando!), na qual o ser humano é considerado nas suas várias
dimensões: sociais, culturais, cognitivas, afetivo-emocionais,
físicas, éticas e estéticas. (SME – Formação Permanente, 2010, p.
22.)
Muitas personalidades do âmbito acadêmico ou experiencial também
contribuíram com esse ideário e com as transformações vigentes,
através do diálogo assegurado nos encontros, seminários, conferências,
oficinas, cursos, eventos e outros. Em especial, nas 6 edições da Mostra
da Educação Municipal, ficam evidenciadas a grande repercussão desse
projeto societário, diante do protagonismo das várias comunidades
em relação direta com as instituições escolares e seu projeto políticopedagógico.
Assim, num movimento contínuo, a Secretaria de Educação veio
fomentando entre educadores, gestores e comunidade o desejo pela
participação efetiva de cada um dos atores que atuam e contribuem com
a educação de crianças, jovens e adultos. Não se trata apenas de “estar
presente”, mas sim de poder falar, perguntar, discordar, sugerir, desejar,
argumentar. Nessa relação a autonomia enquanto valor essencial e
também utopia a ser permanentemente buscada, vai ganhando cada
vez mais materialidade impregnada de sentido.
Outra ação emblemática desse movimento foi a construção do QSN
– Quadro de Saberes Necessários – a proposta curricular da Rede
Municipal de Educação de Guarulhos, construída a muitas mãos. Nesse
referencial, além dos objetivos pedagógicos a serem trabalhados com os
educandos, são expressas também as finalidades da educação, no que
tange a visão de homem, de sociedade e de mundo.

Não temos apenas a responsabilidade de transmitir informações,
de ensinar conteúdos disciplinares, mas de educar no sentido de
promover reflexão e criticidade. Precisamos reinventar a escola a
cada momento, fazer dela um espaço de relações democráticas, em
que as crianças possam internalizar/vivenciar relações de amor,
afeto, companheirismo e solidariedade. Precisamos incentivar
valores éticos – como honestidade, lealdade – em contraposição a
um mundo que prioriza a acumulação de riquezas e não o bem
estar de todos os seres humanos. (SME - QSN, 2009, p. 16.)
A sistematização coletiva dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas
realizado junto com toda a equipe e a comunidade escolar, com a
assessoria constante da Secretaria também se configura como importante
medida para o fortalecimento da gestão democrática na educação da
cidade.
Assim o que vemos aqui nesta publicação das experiências da EPG
Manuel Bandeira revela-se como mais uma especial conquista, expressa
de forma objetiva e concreta, de um amplo projeto iniciado já há algum
tempo.
Neste relato podemos perceber, sentir e ver o nosso QSN em ação,
dinamizado no cotidiano de atividades e projetos desenvolvidos pela
escola, que vem atuando no sentido de desenhar um novo horizonte
com e para seus educandos.
Como a criança pequena que aprende a andar, apesar de cambalear e
vacilar, ela levanta, tropeça e segue no seu desafio. Construir democracia
é assim. Sigamos o exemplo dos pequenos. Não nos deixemos intimidar
e nem desistir. Firmemo-nos na busca por conhecer o mundo ao nosso
redor, nos constituindo, portanto, na relação com o meio e com o outro.
Secretaria Municipal de Educação

Foto: Eduardo Calabria / SE

Painel produzido pelos alunos do 4º e 5 º ano no Projeto Grafite

Autonomia contribui para
fortalecer e consolidar
a gestão democrática na
EPG Manuel Bandeira
A ideia de dar início a um processo de Gestão Democrática na EPG Manuel Bandeira surgiu ao mesmo tempo em que a Secretaria de Educação
iniciava a sistematização do Projeto Político-Pedagógico das Escolas da
Rede Municipal, em 2013.
Foi assim que nós, educadores, nos inserimos nesse movimento de
questionamento e distinção entre o que funciona, do que pode ser melhorado, de pensarmos a formação de alunos e cidadãos, refletindo no
modelo de escola que desejamos.
Dentre várias propostas educacionais possíveis começou a surgir diante
de nós a figura desse aluno esperado. Um cidadão do futuro, cujo perfil
crítico e questionador permite atuar conscientemente nas importantes
decisões da sociedade.
E o que nós fizemos? Em um processo de reflexão e muita pesquisa chegamos à conclusão que queríamos compartilhar com nossos alunos uma
Gestão Democrática Participativa.
O trabalho na perspectiva da Gestão Democrática é um movimento já
consagrado em experiências como o Projeto Âncora, na região de Cotia,
Grande São Paulo. Uma proposta emancipadora que traz como princípio o protagonismo estudantil.

A partir da tríade escola-comunidade-aluno, criamos ações que pudessem garantir a participação de todos os envolvidos nesse processo, alunos, pais, professores e comunidade, numa perspectiva da construção
de um Território Educativo.
Nesse processo, as ações se diferenciam e se complementam ao mesmo
tempo. Para os alunos surge o Conselhinho, com a proposta de desenvolvimento do trabalho por representatividade, para resolver questões
referentes a eventos, aplicação de verbas e avaliação da aprendizagem.
Tudo isso discutido com antecedência com seus pares.
O outro espaço de participação são as Assembleias Escolares, nas quais
todos os alunos do Ensino Fundamental reunidos no pátio, votam regras relacionadas nos cartazes indicados para este fim.
Com as famílias, nós também fomentamos essa participação. Em primeiro lugar, transformamos os encontros com os pais em reuniões participativas, com questões pertinentes ao dia a dia da escola. Nas Assembleias Gerais, eles também têm oportunidade de se pronunciar, dizendo
o que acham da escola.
No início de 2015, pais, alunos e funcionários foram chamados para
elegerem os valores que permeariam todas as diretrizes da escola. Eles
elegeram a AUTONOMIA, como um valor implícito ao processo de
emancipação de seus atores, o que desencadeou quatro outros: RESPEITO, RESPONSABILIDADE, AMIZADE E CONHECIMENTO.
O desafio que se impõe nesse momento é ampliar a participação da comunidade no espaço escolar, e são muitas as inciativas que promovemos
para chamar a atenção do bairro para tudo o que acontece na escola.
A EPG Manuel Bandeira pertence à população que ela atende e a toda a
comunidade do Parque Alvorada, e por isso a opinião de todos é muito
importante. A educação não se faz somente no espaço da sala de aula; a
educação se faz por todos os lugares por onde a criança passa, o tempo
todo.
EPG Manuel Bandeira
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Manuel Bandeira,
uma escola que se
faz ao caminhar
“Caminhante, não há caminho,
faz-se caminho ao andar”.
Antonio Machado

Aprender a caminhar. Uma das fases mais

envolvimento com a comunidade, alunos

importantes do desenvolvimento dos seres

e equipe escolar.

humanos, plena de descobertas e desafios.
Enquanto evoluímos do engatinhar para
o andar, valorizamos as etapas desse
aprendizado, tanto quanto o próprio
caminho nos seus múltiplos aspectos.
Nas escolas, quando buscamos novos
conceitos e/ou caminhos educacionais,
também vivenciamos sentimentos de
dúvidas e incertezas que são transformados
e ressignificados pela participação e

Guiada por esse pensamento, a equipe da
EPG Manuel Bandeira vem transformando
a realidade do seu projeto educativo,
incentivando a voz e a vez dos alunos,
criando

espaços

para

argumentação

e expressão de suas ideias, dúvidas,
angústias e opiniões, em uma vivência
escolar emancipadora e cidadã.

“Entendemos que escola deve ser um
lugar onde juntos, gestores, professores,
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alunos, funcionários e comunidade podemos

escola não se constitui apenas de professores

construir princípios de cidadania e liberdade

e alunos, todos nós contribuímos para esse

de expressão”, explica a diretora da escola,

ambiente agradável e educativo que temos

Solange Turgante Adamoli. Nessa busca, a

aqui”.

escola parte das áreas de interesse dos alunos,
respeitando suas histórias de vida e contexto
cultural para, a partir disso, fomentar a

A professora Lourdes Maria de Almeida é
outra importante profissional da escola. Ela

pesquisa e a produção de conhecimento.

chegou à EPG Manuel Bandeira em 1991,

No começo de suas atividades em 1982,

onde está até hoje, sempre trabalhando com

a EPG Manuel Bandeira atendia apenas

as crianças da Educação Infantil.

crianças da pré-escola. “Éramos uma escola

de Educação Infantil, uma unidade com
poucos recursos e funcionários, e a diretora
da época, Maria Filomena, era quem cuidava
da parte pedagógica e da área administrativa,
tudo feito com bastante organização”, recorda
Isaura Kawae, professora da unidade há 17
anos.
O olhar para o tempo revela o entendimento
do que significa Educação e a compreensão
de como o próprio percurso da escola
definiu sonhos e caminhos. “A comunidade

ainda não entendia qual era o papel da escola
e queria resultados imediatos. Depois da
Filomena, outras diretoras passaram por aqui
e deram continuidade ao trabalho do início,
como a Célia, a Teresa e a Josefa”, conta Roseli
Aparecida Nicácio, cozinheira que trabalha
na escola desde 1998.
Profissional experiente, Roseli reitera a ideia
de que na escola, todos são educadores: “a

atuou em outras escolas e retornou em 1995,

“Vi muitas mudanças acontecerem, inclusive
na comunidade, que hoje está mais participativa. Muitas coisas em nossa prática também
mudaram, agora temos mais liberdade de trabalho, principalmente com a realização dos
projetos”, comenta Lourdes.
Em torno da grande mesa da sala dos
professores, a equipe docente conta que a
coordenadora pedagógica Camila Zentner
Tesche foi uma figura fundamental nesse
processo de mudança: “tínhamos professores

muito bons, mas fechados, e a Camila foi a
responsável por harmonizar as relações,
nos integrando e nos aproximando uns dos
outros”, explica a professora Ellen Vivian
Gonçalves de Siqueira, que trabalha na
escola há 7 anos.
O maior ganho para a prática pedagógica
nessa proposta, segundo a professora, está
na possibilidade de sempre inovar e sair da
rotina.
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“Percebo que os alunos estão muito mais
seguros e desinibidos e os pais possuem mais
liberdade para se manifestar no espaço da
escola; a equipe de funcionários já possuía
predisposição para o diálogo e isso ganhou
amplitude com a nova proposta”, conta a

diferença é a abertura proporcionada pelos

Assistente de Gestão Escolar Roseli Lúcia

vibra com os projetos da escola que visam a

Alquino da Fonseca. Para ela, a maior

valorização do aluno e de seu aprendizado:

gestores que estão sempre prontos para
ouvir alunos, pais e funcionários.
A parceira de Roseli, Luzia Feliciano,

Foto: Maurício Burim / SE

também Assistente de Gestão Escolar,

Ex-alunas da EPG Manuel Bandeira
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alunos são avaliados, não apenas por meio

A escola que eu
sempre amei

de provas, mas com um olhar mais atento

“Amanda, você vai estudar aqui”. Foi assim

para ele enquanto sujeito que aprende em seu

que num passado não muito distante, a mãe

“minha visão sobre educação mudou, e o que
me chamou mais atenção foi o modo como os

próprio ritmo”.

da professora Amanda Moreira da Silva
preparou a pequena estudante para seu
primeiro dia de aula.

Foto: Maurício Burim / SE

“A EPG Manuel Bandeira foi muito
importante na minha vida, tanto que depois
que me formei, escolhi esta escola como meu
local de exercício”, conta a professora que
vivenciou o processo de transição para a
proposta pedagógica democrática.

“Como professores estamos estudando muito
e construindo a Gestão Democrática na
escola e eu percebo quantas oportunidades
as crianças têm para aprender. Hoje, é
perfeitamente possível sair da sala e ir
até a cozinha fazer uma atividade prática
de culinária, trabalhando eixos e saberes
diversificados,

construindo

juntos

as

atividades e respeitando seus conhecimentos
prévios e liberdade de expressão”.
Espaço em constante transformação, a escola
se constitui como um centro de referência
para a comunidade na qual está inserida. “Na

comunidade encontramos muitas pessoas que
estudaram aqui, primos, irmãos, sobrinhos.
Conheço ex-alunos que hoje já estão com mais
Valores como pilares da escola
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de vinte anos. Alguns também já têm filhos

que é possível promover mudanças nos

aqui”, explica a professora Isaura.

alunos e no modo de pensar e de agir dos

Recém-chegada à escola, a professora Diana
de Jesus Santos superou suas dúvidas ao
receber o suporte necessário a sua prática:

“logo no início percebi que isso seria muito
tranquilo. A coordenadora pedagógica é
muito organizada e no espaço das horasatividade traz informações de outras unidades
e socializa situações que são próprias daqui.

professores.

“Para mim, a escola não pode ficar encerrada
em si mesma, fechada em seus muros, deve ser
um centro de referência na comunidade em
que está situada, deve extrapolar seus muros
e estar no bairro, no município”, completa
Solange.

Outro aspecto importante foi o acolhimento

Para a coordenadora Camila, a Gestão

que tive quando cheguei, e isso fez com que eu

Democrática era um sonho que virou

encarasse o desafio”.

realidade na EPG Manuel Bandeira. Ela

A professora Isaura explica que, no processo

motivados e com isso o trabalho se tornou

de uma escola democrática, todos devem
agir de acordo com seus direitos e deveres,
tendo a consciência do verdadeiro sentido

destaca que os professores estão mais
mais leve: “as crianças estão aprendendo

muito mais, porque dessa forma elas não

de liberdade.

estão enclausuradas numa caixinha chamada

“No começo da proposta ficamos assustados,

os alunos vão além.”

com medo de perder o controle da situação,

série. Percebemos em muitos momentos que

de perder o foco do trabalho e tudo virar

Ela também avalia que a proposta tem

uma grande bagunça. Quando percebemos,

trazido ganhos de todos os lados: “é bem

já estávamos trabalhando assim, tudo fluiu

mais trabalhoso, extremamente cansativo,

normalmente e isso dependeu do modo como

exige maior dedicação e estudo permanente

o grupo foi inserido na proposta, estamos dia

por parte do grupo, e isso demonstra que há

após dia construindo uma escola democrática

muito amor pelo que fazemos. Nos encontros

e observando os resultados”, confirma Isaura.

formativos em hora-atividade, o tema Gestão

Educação é mudança. Este é um dos maiores

Democrática é o assunto discutido pelo menos

aprendizados da diretora Solange, que

três vezes por semana. Tudo isso está valendo

desde cedo, ainda no Magistério, aprendeu

muito a pena”.

Foto: Yve de Oliveira / SE

Conselhinho EPG Manuel Bandeira
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Conselhinhos e Assembleias
garantem a participação
efetiva das crianças e o
exercício da cidadania
“Posso não concordar com o que você diz,
mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo”.
Voltaire
Olhos atentos, poder de argumento, mão-

os gestores da escola. Crianças com 3 anos

zinhas levantadas. Quem vê pela primeira

já participam desse movimento.

vez a desenvoltura com a qual as crianças
da EPG Manuel Bandeira debatem assun-

“Os encontros são sempre marcados com

tos ligados ao cotidiano escolar, logo se

antecedência, porque devem ser discutidos

encanta.

numa roda de conversa em sala de aula.

O Conselhinho é formado por represen-

Além disso, valorizamos e respeitamos as

tantes de todas as turmas, eleitos pelos

opiniões de todos os alunos”, conta a pro-

próprios colegas e que levam as decisões

fessora Adelita Barbosa Barth, cujo papel

de cada classe para serem debatidas com

durante a roda de conversa é de mediadora.
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Quem faz os registros da roda de conversa
é a aluna Thaissa Trevelin Santana da Silva,
que junto com o colega Davi Bispo Vieira da
Silva são os responsáveis por representar a
turma do 1º ano junto ao Conselhinho.
Para ilustrar os assuntos discutidos, Thaissa
também faz desenhos: “me ajuda lembrar

E é no espaço da sala dos professores que
acontece o encontro. Além de Solange e de
dois representantes por turma, a coordenadora Camila e a vice-diretora Ana Paula
também participam. O papel dos gestores
nesse espaço é de mediação e discussão dos
temas da pauta.

Fotos: Yve de Oliveira / SE

o que a gente está discutindo aqui na sala,

para eu saber quando a diretora Solange
perguntar”.

Assembleias de Classe EPG Manuel Bandeira | 1º ano

Marcia Trevelin Santana da Silva,
mãe da Thaissa
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Para a diretora da escola, a busca pelo protagonismo estudantil, no contexto de uma

Já as Assembleias de Classe são reuniões rea-

escola democrática, significa abrir espaços

pelo próprio professor, e têm como objetivo

permanentes de escuta e acolhimento: “as

solucionar dificuldades pontuais e proble-

decisões são tomadas a partir da opinião de

mas cotidianos naquele universo que é a

todos, mas sempre pensando no coletivo”.

sala: “tanto a Assembleia Escolar quanto a de

Marcia Trevelin Santana da Silva, mãe de
Thaissa, percebeu que, desde que entrou na
escola, em 2013, a filha está mais comunicativa: “ela aprendeu a ser mais independente,

está ainda mais cuidadosa e organizada com
suas coisas”.

lizadas no âmbito da sala de aula, mediadas

Classe mantêm as mesmas características de
funcionamento, como mediação, respeito pela
vez de quem fala, definição de pauta e de combinados que serão seguidos por todos”.
Ela explica também que a realização da
Assembleia de Classe é de escolha do pro-

A proposta é incentivar as crianças para que,
desde a Educação Infantil, elas possam exercitar a sua autonomia, seus direitos e deveres nos espaços geridos democraticamente
por representantes de cada turma nos conselhinhos, assembleias de classe e assembleias

fessor com sua turma: “tudo de acordo com

escolares.

Crianças aprendem
mais quando
escolhem o que
desejam aprender

“As Assembleias Escolares são reuniões realizadas com os alunos do Ensino Fundamental,
professores, gestores e funcionários para
discutir os assuntos colocados em pauta
através de cartazes Precisamos Conversar /

a necessidade, sobretudo para discutir regras
de convivência, disciplina, respeito ao próximo”, entre outros assuntos.

Precisamos Aplaudir”, explica a vice-dire-

“Aqui na nossa escola, o jeito de aprender é

tora Ana Paula Lucio Souto Ferreira. Nesses

diferente. No pátio, nós temos cartazes, onde

cartazes, os alunos são incentivados a escre-

escrevemos tudo aquilo que precisamos con-

ver sobre fatos, valorizar as ações, despertando para reflexões, sugestões e críticas.

versar durante as Assembleias. Outra diferença é que nós, os alunos, podemos escolher

Ana Paula esclarece ainda que as decisões

os projetos que queremos estudar durante o

tomadas nas Assembleias são respeitadas

ano”, explica o aluno do 5º ano, João Victor

por todos na escola.

Alves dos Santos.
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Escolha de Projetos:
provocando mudanças
de atitudes
Crianças acima do peso, meninos e meninas
que não conhecem o nome das frutas e legu-

Melhoria da qualidade
de vida - Projetos
educativos despertam
para os cuidados com o
bairro Parque Alvorada

mes e, tanto em casa como na escola, conso-

O desejo de mudança não ficou apenas na

mem alimentos com baixo valor nutricional.

melhoria dos hábitos alimentares. O novo

Essa é a sinopse do filme “Muito Além do

projeto da turma “A Vida do Nosso Bairro”

Peso”, documentário que os alunos do 5º
ano assistiram e que encheu a turma toda
de dúvidas e preocupação, afinal, alguns

apresenta proposta de criação de um vídeo,
cujo objetivo é conscientizar a comunidade
sobre os problemas da região.

reconheceram que os temas abordados são

A professora Silvana Aparecida Ferreira

importantes o suficiente para provocar gran-

Bezerra Oliveira explica que, depois da esco-

des influências nas crianças.

lha do nome do Projeto, a turma levantou
os problemas que encontraram no bairro:

ças, vender lanches e doces com brinquedos”,
observa Eduarda Vitória Santos da Silva.
Wendell Otávio de Souza Lima diz que ficou
tão impressionado com o documentário que

Fotos: Maurício Burim / SE

“As propagandas querem manipular as crian-

tem evitado comer salgadinho.
Foi a partir daí, que a turma optou por um
trabalho com o projeto “A Máquina da Vida”,
que trata do corpo humano. Divididos em
grupos, cada equipe abordou um dos sistemas que forma o corpo humano.
O aluno Manoel Victor da Silva Oliveira
explica que gostou muito de estudar os sistemas Cardiovascular e Urinário: “a decisão de

fazer esse projeto partiu de nós, os alunos”.
Sr. Joaquim | Agente de Portaria
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“são ruas esburacadas e sem asfalto, terrenos

simples, como o encaminhamento de ofícios

com mato sem cortar, animais abandonados,

para o corte do mato, melhoria do asfalto e da

trânsito, ruas sem iluminação, pessoas que

iluminação, pequenas iniciativas que podem

jogam pneus e sofás no córrego”, observam

fazer a diferença na vida das pessoas”, explica

os alunos.

Silvana.

As crianças afirmam que o desejo de estudo

Conhecer os Pontos de Entrega Voluntária

desse tema está relacionado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas que
moram no bairro: “a proposta é que eles pos-

sam ajudar as pessoas a resolver problemas

da Prefeitura de Guarulhos é uma das iniciativas da turma, que vai ajudar os alunos
a orientar os moradores da região sobre a
correta destinação dos resíduos sólidos.

Estudo do Meio feito pelos educadores no “Pecuniando nas Férias” - jan/2015
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Intrigados com o tamanho da cidade, toda
vez que algum aluno do 1º ano da professora Adelita Barbosa Barth relatava um
passeio com os pais e familiares até o centro
de Guarulhos, surgia a dúvida: o bairro do
Pimentas fica em outra cidade?
Foi assim que, a partir de um trabalho sobre
identidade e família, e diante de uma série
de temas levantados pela própria turma,
os alunos escolheram o projeto “Como as
coisas cabem aqui?”, que segundo Adelita,

Aprender a fazer
escolhas também é
parte do aprendizado
Trinta projetos. Um tema diferente do outro.
Foi isso que a professora Ellen Ruiz constatou
depois de questionar os alunos do Estágio I
sobre quais temas desejavam estudar.

“Selecionamos os temas comuns e agrupamos
as escolhas. Em seguida, ao longo de alguns

contou com Estudo do Meio do entorno
onde as crianças vivem e estudam. O foco no
trânsito, moradia e alimentação nas cidades
dialoga com o Eixo Natureza e Sociedade,
do QSN.

“Num primeiro momento, os alunos desenharam tudo aquilo que puderam observar
em nossa saída pelo entorno da escola. Na
sala de aula, simulamos a divisão das ruas
e espaços com fitas adesivas e na proposta
seguinte, veio a construção das maquetes do
bairro a partir de materiais reutilizáveis”,
explica Adelita.
A apropriação dos conhecimentos através
da observação direta dos alunos, durante
o Estudo do Meio, faz com que o sujeito se
identifique dentro do processo de construção do conhecimento, ou seja, o aluno passa
a ser o protagonista e o grande responsável
por ele.
Projeto “Viajando pelo Espaço” | Desenho de aluno do Estágio I
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dias, a partir de inúmeras fontes de pesquisa,

verdadeira viagem sideral que busca conhe-

mostramos vídeos sobre esporte, alimentação,

cer os planetas, estrelas e tudo aquilo que

animais e planetas, e listamos tudo isso na
lousa. Um a um, perguntávamos pelo quê

está longe das mãos, mas muito presente na
imensidão do céu.

se interessavam mais, e fazíamos marcas em

Quem são os astronautas? Como chegar

cada um dos quatro tópicos, e assim foi esco-

até a Lua? Como são construídos os fogue-

lhido o projeto pela vontade da maioria”.

tes? Qual a relação do planeta Terra com

Em parceria com Ellen Ruiz, a professora
Ellen Vivian Gonçalves de Siqueira também desenvolve o Projeto “Viajando pelo
Espaço” com sua turma de Estágio I, uma

os outros planetas? Essas foram algumas
das dúvidas das crianças, que desencadearam um formigueiro de ideias na cabeça de
todos. “Partimos de todas essas propostas

para chegar à vida em nosso próprio planeta,
para falar dos rios e matas e da nossa responsabilidade perante o planeta Terra, como
podemos cuidar melhor dele”, explica Ellen
Ruiz.
Para Ellen Ruiz, o fato de terem entre 3 e 5
anos não impede que as crianças tenham um
variado leque de interesses: “ficamos surpre-

sas quando surgiu a indicação de estudos
dos planetas, principalmente como ficaram
encantados após assistirem um vídeo de uma
viagem espacial”.
Ellen Vivian conta que não imaginava que as
crianças se envolveriam tanto com o tema:

“me animei bastante com a escolha deles,
depois que começamos a trabalhar, percebemos quanta coisa interessante existe. Eu
mesma fiquei interessada no Buraco Negro e
aprendi mais sobre o tema estudando junto
com eles”.
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A proposta é que todos os projetos surjam a

A duração do projeto e sua culminância

partir do interesse, curiosidade ou sonho das

também variam. Na maioria das vezes, eles

crianças. A forma como o tema do projeto é

têm como objetivo a busca de ações que oca-

escolhido varia de turma para turma, de alu-

sionem bem feitorias ao coletivo da escola e

no para aluno. Nas turmas de Maternal, por

da comunidade.

exemplo, manifestam múltiplos interesses
expressos pelas crianças, e cabe às professoras, através da observação, detectar qual o
tema de maior relevância para o grupo. Os
alunos do Ensino Fundamental costumam
escolher seus projetos por meio de roda de
conversa e votação.

No final do ano, é realizada uma Mostra de
Projetos aberta ao público, para que todos
possam conhecer as pesquisas realizadas
dentro das diferentes temáticas escolhidas.
A professora do 4º ano, Thatiane Coutinho
Melguinha Pereira, explica que merece destaque não apenas o rendimento como também o desenvolvimento e a possibilidade
que os alunos têm de vivenciar a democracia
na escola.

Foto: Ana Paula Casal De Rey / SE

“Numa breve conversa com os alunos, fica
evidente que eles têm muito mais vontade
de aprender e de chegar em casa para dividir
com os pais aquilo que aprenderam. A partir
do momento em que o interesse da criança é
considerado, o aluno vai levantar questões e
desejar mudanças não apenas no ambiente da
escola, como em casa também. E quando você
traz os pais e a comunidade para participarem desse processo, todos passam a perceber a
importância de colocar as crianças como protagonistas de seu próprio aprendizado”.
Iniciativa positiva e bastante significativa
para os alunos e suas famílias, sobretudo
quando a comunidade participa do universo
escolar. Para Rodrigo de Mendonça Emídio,
professor do 5º ano, a proposta da EPG
Mostra de Projetos dos alunos da EPG Manuel Bandeira / 2014

Foto: Ana Paula Casal De Rey / SE
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Mostra de Projetos dos alunos da EPG Manuel Bandeira / 2014

lógica de sala de aula em que os alunos estão

o currículo das escolas, aprenderiam no futuro, mas que já fazem parte das demandas de

sentados uns atrás dos outros copiando a

aprendizagem deles agora”.

Manuel Bandeira vai totalmente contra a

matéria da lousa.

“Aqui, partimos dos interesses de aprendizagem dos alunos, fazemos pesquisas, elaboramos projetos, numa proposta mais dinâmica,
que demanda estudo constante, pois a todo
momento os alunos nos fazem perguntas que
muitas vezes não sabemos responder e temos
que ir atrás dessas respostas. Nessa proposta,
muitos estão aprendendo coisas que, segundo

Muita criatividade e
novos aprendizados
nas aulas de robótica
Na EPG Manuel Bandeira, professores e
alunos estão em constante desafio de aprender mais e mais. A professora Nerli Tomaz
Bravo do Nascimento está compenetrada na

Foto: Carla Maio / SE
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Projeto Robótica da EPG Manuel Bandeira | Alex Garcia / Rede Fab-Lab e Ademilson Cerqueira / DOEP

tarefa de conectar o computador com o data
show. Com os equipamentos ligados, é hora
de dar início a mais uma aula para a turma
do 4º ano. A aula de hoje? Robótica.
Mas, o que a professora e os alunos esperam
com o estudo de um tema aparentemente tão
complexo? “Os alunos querem construir um
robô, não uma maquete, um robô mecânico
de verdade, que possa se mexer”, explica a
professora.

do para ajudá-la a tornar realidade o desejo
das crianças. Além disso, todo o conhecimento que resulta das aulas é sistematizado num Diário de Bordo, no qual os alunos
registram com atenção tudo o que aprenderam, ou seja, a aprendizagem necessária
para que o robô saia do papel.
As crianças já nascem pensando em tecnologia. A partir da escolha do Projeto Robótica
pela turma do 4º ano, a gestão da escola

Desde que os alunos escolheram o tema

estabeleceu parcerias com o Departamento

como proposta de estudo da turma, Nerli

de Orientações Educacionais e Pedagógicas

vem mobilizando parceiros neste aprendiza-

(DOEP) da Secretaria de Educação, e
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com o Departamento de Informática e

“Ciência e robótica são uma excelente com-

Telecomunicações (DIT), da Secretaria de

binação”, aponta Jorge. “Com o que vamos

Governo.

aprender agora, podemos no futuro trabalhar

O arquiteto do DIT, Alex Garcia, conta que
o Projeto Robótica da EPG Manuel Bandeira

juntos em projetos de construção de robôs”,
vislumbra Júlio.

é piloto na Rede Municipal e que uma das

O pai do aluno Sávio Vinicius Batista, o

propostas da rede Fab-Lab (Rede mundial

motorista Sálvio Rogério Batista, 38 anos,

de laboratórios de fabricação digital) é auxi-

está tão entusiasmado quanto o filho com

liar a sociedade, analisando os impactos que

o tema escolhido pela turma: “todo dia ele

projetos tecnológicos têm na sociedade.

chega em casa com uma novidade diferente,

“Uma das estratégias foi conversar com os
professores e a partir dos projetos que eles
desenvolvem em sala de aula com os alunos,
mostramos a nossa experiência com oficinas
livres, trabalhando fabricação digital e kits
de montagem a baixo custo (papel e canudo)

eu acho que isso é bom, porque é uma forma
nova de estudo, estamos lidando com a tecnologia no dia a dia e é muito interessante que
eles aprendam a fazer escolhas. Assim eles
conseguem brincar e aprender uma profissão
desde cedo”.
Foto: Yve de Oliveira / SE

com a temática de máquinas simples e informática. A escola está fazendo essa adequação
para as necessidades das turmas e os professores têm total liberdade para escolher aquilo
que eles podem ou não utilizar. Se em outros
lugares nós encontramos muita resistência
para o uso da tecnologia em sala de aula, o
interesse dos gestores, professores e alunos
aqui no Manuel Bandeira é o diferencial”.
De acordo com os alunos Jorge Pinheiro
Gamma e Júlio César da Silva Bressan, a
ideia de construção do robô partiu da sua
equipe, diante de uma série de propostas de
estudo, como futebol, culinária, entre outras.
Sálvio Rogério Batista, pai do aluno Sávio

Foto: Maurício Burim / SE

Projeto Grafite - Muros EPG Manuel Bandeira
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Escola da comunidade,
comunidade na escola
“Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?
- O que vejo é o beco.”
Manuel Bandeira
“Tenho vários pontos de vista sobre essa
escola, estudei aqui quando criança, e as
coisas eram bem diferentes do que são hoje.
Antigamente, a escola era bem rígida, os
alunos tinham pouco espaço ou quase nenhum para se posicionarem. A escola passou
por muitas mudanças, esse novo projeto,
essa nova maneira de educar tem feito com
que as crianças se tornem cada vez mais independentes, faz com que elas tenham uma
opinião formada sobre diversos assuntos, e

lo trabalho que é desenvolvido na EPG

isso é muito bom”.

da aluna Lanna Fernandes Ferretti, do 3º

da aprendizagem dos nossos filhos e quanto
mais os pais e a comunidade puderem
participar desses momentos na escola,
quanto mais estiverem presentes, melhor

ano demonstra a satisfação dos pais pe-

será para o desenvolvimento das crianças”.

O

depoimento

de

Elaine

Jandoza

Fernandes, estudante de pedagogia e mãe

Manuel Bandeira.

“O maior ganho para os alunos está na
questão da autonomia, de permitir que eles
pensem por si mesmos, não que as pessoas
pensem por eles”, completa Elaine.
Márcia Trevelin, mãe de Thaissa, acha
importante que a escola esteja aberta
para que os pais possam expressar sua
opinião: “temos a liberdade de participar
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Virada Educação
mobiliza comunidade
– pais desenvolvem
atividades junto
com os filhos

tem 14 anos e hoje está no 8º ano, na Escola
Estadual Maria Aparecida Rodrigues: “essa

foi minha primeira escola onde estudei e eu
acho muito importante participar das atividades que acontecem aqui, ela é sem dúvida
uma escola diferente de todas as outras que
já conheci”.

Foto: Carla Maio / SE

E não são apenas os pais dos alunos que estão engajados nesse movimento de partici-

pação. A ex-aluna Iolanda Barbosa Damazo

Roda de Conversa com Secretário de Educação | Virada Educação EPG Manuel Bandeira
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Durante a Virada Educação, evento que reuniu a participação de toda a comunidade,
Iolanda e seus amigos promoveram a ocupação do espaço da EPG Manuel Bandeira participando de atividades como jazz, parkour,
rap, capoeira, DJs, entre outras.

“A Virada Educação é um evento que acontece ao mesmo tempo em São Paulo e em alguns
outros Estados do Brasil. Em Guarulhos, a
EPG Manuel Bandeira é umas das escolas
participantes desse movimento e a única municipal, por enquanto. Além da participação
da comunidade, as atividades selecionadas
garantiram o envolvimento de diversos segmentos da sociedade, como grafiteiros, coletivos de hip hop, Teatro de Rua e grupos
de ex-alunos”, explica a vice-diretora Ana
Paula.
O vigilante Sérgio Vieira dos Santos, 36 anos,
conhecido em meio à crew de grafiteiros como Birô, participou do mutirão de grafite do
muro da EPG Manuel Bandeira: “sou total-

mente adepto da integração entre a escola e a
comunidade, principalmente para que os pais
possam criticar o modelo de educação de seus

o mundo da arte, para que eles não entrem
no mundo das coisas erradas. Falta muito
para que as pessoas valorizem essa cultura,
mas vamos caminhando, fazendo de coração,
corpo e alma, pois temos que pensar no valor
cultural que transforma as pessoas em gente
de caráter”.
Katiuscia Kayty Marques da Silva e Deivide
Pontes dos Reis são os pais da aluna Keylla
Yasmim Silva dos Santos, do 1º ano. Juntos,
pais e filha vieram participar da oficina de
desenho, oferecida aos participantes da
Virada Educação 2015, evento que reuniu
gestores, professores, alunos, funcionários
da escola e comunidade em atividades
diferenciadas.

“Ela é muito ligada em Artes, gosta muito de
desenhar, e toda vez que saímos, temos que
levar seu caderno conosco. Percebemos que
ela está aprendendo as coisas de uma forma
diferente da época em que estudávamos. A
escola está de portas abertas para nos receber
e esse movimento tem sido muito bom para a
nossa filha”.

filhos. Isso garante uma educação com mais

A Supervisora Escolar e membro da equi-

qualidade, com respeito às diferenças e parti-

pe organizadora da Virada Educação em

cularidades de cada região”.

Guarulhos, Ana Paula Casal de Rey, explica

Kici, Reginaldo Severino da Silva, 37 anos,
também é grafiteiro e comemorou a inicia-

que a comunidade se aproprie da escola,

tiva da escola: “precisamos ter mais even-

tos desse tipo, trazer essa molecada para

que um dos objetivos do evento é fazer com
percebendo que o aprender e o ensinar estão
espalhados por todos os lugares, dos muros
à sala de aula.
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“Esse é o verdadeiro sentido do termo ‘virada’, que se refere à transformação do modelo
de educação, uma ação que não se restringe ao
dia do evento, pois representa a culminância
de um trabalho que é realizado durante todo o
ano e que revela as ações realizadas na interação com a comunidade, pautada na discussão
de território educador e educação integral”.

bairro Vila Madalena, zona oeste da capital.
“Como a perspectiva é de transformação do

bairro, a proposta é chamar as pessoas da
comunidade para contribuírem com seus
desenhos. Dessa forma, o desdobramento
por meio das linguagens urbanas demonstra
que a arte também é transformadora e isso só
acontece se as pessoas estiverem envolvidas”,
explica Jaqueline.

Foto: Divulgação

Jaqueline de Oliveira Nascimento, professora de Artes, conta que a ideia de trazer o
grafite na Virada representa o desenvolvimento de um projeto realizado durante todo
o ano, que foi crescendo e ganhou forma,

envolvendo discussões com os alunos sobre
grafite, pichação, saídas pelo bairro para observação de manifestações artísticas e visita
ao Beco do Batman, espaço localizado no

Alunos da EPG Manuel Bandeira | Visita ao Beco do Batman

Diminuindo distâncias
e tecendo um Território
Educativo

Foto: Divulgação
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Mudanças consistentes só acontecem quando se tem clareza de que o processo de transformação e construção coletiva demanda
tempo, formação e investimento.
Na EPG Manuel Bandeira, as formações e
estudos começaram em horas-atividade e
se desdobraram em um evento que recebeu
o nome de Semana Pedagógica. A escola já
está na segunda edição da atividade, que
conta com a participação de profissionais ligados ao campo da educação, engajados em
discutir os modos pelos quais a escola pode
promover a autonomia de seus alunos.
Na primeira edição em 2014, a Semana
contou com as presenças de Helena Singer,
Marcos Garcia Neira (USP) e Betânia
Libânio (UNIFESP); já em 2015, Ivan Claudio
Guedes, que tratou da temática de Estudo
do Meio; Andrea Magliano do Instituto
Alana; Madalena Godoy do Cidade Escola
Aprendiz, André Gravatá, uns dos autores
do livro “Volta ao Mundo em 13 escolas”
e o publicitário e PhD em educação pela
Universidade de Nova York, Rafael Parente.

I Semana Pedagógica | Helena Singer / 2014

Para a professora, Kátia Garcia Rocca, que
trabalha na escola há 16 anos, a mudança foi
bem vinda; contudo, ela percebe aspectos
que precisam ser debatidos:

“Tudo é válido. Se não fossem as formações
oferecidas pela escola, onde iríamos aprender

“Textos, vídeos, discussões de caso e as visitas
que realizamos ao Projeto Âncora e à Escola
Campos Salles também foram algumas das
estratégias utilizadas para pensar sobre a

isso? A mudança tem que começar por mim,

mudança desejada”, explica Solange.

acredita”.

eu tenho que acreditar no meu trabalho. É a
primeira vez que vejo a escola ter a autonomia
de mudar a partir do que ela pensa, do que
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Na perspectiva do ‘fazer junto’, gestores,
professores e funcionários dialogaram em
prol da mudança, aproximando-se cada vez
mais do modelo das Escolas Democráticas.

chamar as crianças para tomar decisões,
participar da elaboração das regras, decidir
junto, momentos nos quais elas se mostram
muito responsáveis:

“Pesquisamos o histórico dessas escolas, nos
alinhamos às ideias de José Pacheco, Tião
Rocha e Telma Vinha, bem como de seus precursores, e toda essa discussão ainda é pauta
de nossas formações e estudos”, esclarece a

“Quanto mais a criança participa, mais ela
desenvolve essa capacidade de pensar no
outro, de pensar nela, de pensar na consequência dos seus atos, e muitas vezes também
apresentam soluções muito originais para as
questões do dia a dia. O papel das crianças
numa escola democrática é muito importante, de quem se responsabiliza pelo bem
comum, pela continuidade daquela escola,
pelo cuidado com as coisas e com as pessoas
daquele lugar”.

Coordenadora Pedagógica, Camila.

Foto: Maurício Burim / SE

Helena Singer, assessora do Ministério da
Educação e coordenadora da Associação
Cidade Escola Aprendiz, acredita que uma
das grandes vantagens dessa iniciativa é

II Semana Pedagógica | Rafael Parente, diretor-fundador do LABi - Laboratório de Inovação Educacional
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Outro parceiro cujas contribuições somaram-se ao trabalho que a escola vem
desenvolvendo é Rafael Parente, diretorfundador do LABi - Laboratório de Inovação
Educacional. Ele explica também que a escola deve ter clareza desse movimento, pensar
no novo modelo que deseja, no que é necessário mudar, onde deseja chegar:

“Ao defender a aprendizagem baseada em
projetos que são idealizados pelos próprios
alunos, a escola chama especial atenção para
o comprometimento de todos os envolvidos,
que juntos vem construindo forte argumento
em favor da proposta”.
Ivan Claudio Guedes, professor e doutor
em Geografia pela Universidade Estadual

“Acredito que meu papel tem sido auxiliar na
ampliação dos horizontes, principalmente da
equipe gestora, com quem minha atuação se
faz mais presente. A escola apresenta seus sonhos, seus ideais, como supervisora procuro
apoiar, incentivar, e dar suporte técnico, ou
seja, ajudar a expandir o referencial teórico e
prático, bem como a ação reflexiva e processual”, destaca.
A Supervisora acredita que uma das mais
importantes contribuições foi a visita das
gestoras ao Projeto Âncora, experiência que
se constituiu como um marco de intensificação nas mudanças que a equipe buscava,
potencializando os diálogos sobre o projeto

Paulista (UNESP) lembra um dos maiores

da escola.

saberes elencados por Paulo Freire:

Segundo a Supervisora Ana Paula, o foco

“Este aluno, por fim, se constituirá em um
grande cidadão, consciente das suas tomadas
de decisões sobre o espaço em que vive, bem
como a importância do respeito com os outros
e a sua efetiva participação democrática na

de todo projeto educacional que se pretende

sociedade”.
Outra importante iniciativa nesse movimento de construção da Gestão Democrática
Participativa foi o afinamento da proposta de
transformação da escola com a Supervisão
Escolar.
O apoio técnico da Supervisora Ana Paula
Casal de Rey garantiu orientação e incentivo
na busca de uma Educação de qualidade social e emancipadora.

consistente precisa, necessariamente, passar
por um processo de desburocratização, reconhecendo a essência da escola como um
espaço onde seres humanos interagem e
aprendem juntos.

“Educandos, educadores, funcionários e comunidade precisam de espaço, de liberdade
para pensar, criar, interagir. Precisam de
espaço para ser. A transformação de escolas
para comunidades de aprendizagem ainda é
sonho, muito se tem a percorrer. Contudo, o
que não falta é energia, vontade, dedicação e
compromisso de toda gente de lá”.

Foto: Eduardo Calabria / SE
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Pessoas que não podemos
deixar de agradecer
Pelo caminho, a partir dos desafios que encontramos, muitos outros parceiros
foram se juntando a nós, pessoas que gostaríamos de lembrar e agradecer, como: Carlos Eduardo Barradas, da Secretaria de Esportes, Marinilzes Moradillo
Mello, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Alex Garcia, da Secretaria
de Governo, Ademilson Cerqueira, da Secretaria de Educação, além de Diretores
de Departamento e funcionários da Secretaria que sempre colaboram para o bom
andamento da nossa proposta. Consideramos ainda o carinho e a dedicação da
supervisora Kátia Penido, grande parceira e apoiadora.
Muitos espaços compõem nosso entorno, cujos gestores se apresentam como
grandes parceiros da nossa escola, como William Carlos Nascimento, gestor do
CEU Paraíso-Alvorada, além de Maria Estela Graça Mello, Mara Souza Gonçalves
e Liliana Vitorino Santos, diretoras das EPGs Martins Pena, Nelson de Andrade e
Graciliano Ramos, respectivamente.

Foto: Eduardo Calabria / SE

Alunos do maternal, este é só o começo!
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Palavra Final
Uma pergunta recorrente vem a minha mente neste momento: “E o IDEB?”,
a resposta também é muito comum para as escolas que se propõem mudar:
“não sei”. Digo isto porque buscamos formar pessoas que sejam capazes de
refletir, posicionar-se criticamente, argumentar coerentemente, saber conviver
solidariamente. Nossos alunos têm adquirido mais conhecimentos? Sim. Seus
conhecimentos terão reflexos imediatos em avaliações externas? Talvez. Desejamos
que progressivamente isto ocorra? Claro. Por enquanto, nossas certezas estão na
busca de uma Educação emancipadora que acreditamos que dará ótimos frutos,
porém ainda estamos nas sementes.
A transformação vale a pena? Muito. Para quem deseja ter na Educação a
possibilidade de uma sociedade mais digna.
Solange Turgante Adamoli
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Alunos da EPG Manuel Bandeira visitam a EPG Nelson de Andrade
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