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1 A PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ESCOLA E PLANEJAMENTO E 
ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1.1 O desafio na construção do planejamento da escola 
 
Para a construção coletiva de um projeto políticopedagógico visando à educação de 
qualidade é necessário que efetivamente a Escola, “(...) que reúne pessoas que 
interagem entre si e que opera por meio de estruturas e processos organizativos próprios, 
a fim de alcançar os objetivos” (LIBÂNEO, 2004, p.100), se organize num espaço onde 
todos os segmentos estejam engajados e comprometidos com a elaboração de todo o 
processo pedagógico. Assim, todos os agentes participantes desse processo educacional 
devem estar envolvidos. 
 
Pensando no trabalho coletivo na escola e o papel do Orientador Educacional, 
reflita sobre o que diz um ditado chinês... 
 
Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, ao se 
encontrarem eles trocam os pães, cada homem vai embora com um. Porém, se dois 
homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma idéia, ao se 
encontrarem eles trocam as idéias, cada homem vai embora com duas. 
 
Considerando, como Grinspun (1994), que... 
 
a escola é o espaço de ensinar e aprender de forma sistematizada, constitui o acesso às 
fontes de produção do conhecimento científico e tecnológico e, portanto, é espaço de 
formação da cidadania. (...) a escola é um lugar de trabalho coletivo(...) (GRINSPUN, 
1994, p.108) 
 
numa perspectiva constitucional de democratização da educação, o papel da Orientação 
Educacional é imprescindível. 
 
De acordo com Vasconcelos (2002, p. 69) as escolas que possuem ensino de qualidade 
têm um técnico com funções de zelar pela integração do grupo, pelas relações 
interpessoais, de todos os envolvidos no processo educativo (professores, funcionários, 
pais ou responsáveis, comunidade), articulando as condições necessárias para a 
formação integral do aluno. 
 
Para tanto, o projeto pedagógico, conjunto articulado de ações propostas de acordo com 
objetivos que norteiam a organização do trabalho da escola, deve ser pensado e 
produzido coletivamente, pois ações isoladas e desarticuladas não contribuem para um 
trabalho escolar democrático e de qualidade. 
 
Mas, afinal, qual é o papel do Orientador Educacional no planejamento da escola? 
 
Partindo desses princípios, o Orientador Educacional tem papel de grande importância 
para a elaboração, consolidação e implementação de projeto socioeducacional, 
principalmente quando se trata de uma unidade pública de educação. 



 
Tendo em vista as diversas possibilidades de construção de um ambiente educacional 
voltado para o desenvolvimento de relações mais efetivas de aprendizagem dos alunos, o 
Orientador Educacional, assim como os demais envolvidos no processo educativo, deve 
ser visto em sua identidade pessoal e profissional: “trata-se de compreendê-lo enquanto 
indivíduo que possui uma historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, 
sentimentos, emoções, desejos e projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que 
lhe são próprios” (DAYRELL, 2001, p.140), até porque o estabelecimento de relações 
compartilhadas entre os atores constitui o significado dialógico do discurso como diz 
Bakhtin: 
 
as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 
todas as relações sociais em todos os domínios (...) marcadas pelo horizonte social de 
uma época e de um grupo social determinado (BAKHTIN, 1988, pp.41,44). 
 
Você se lembra de alguma vez, em seu período escolar, ter participado da organização da 
escola por meio de grêmio estudantil, sessão de estudos ou representação de classe? 
 
Será que você poderia lembrar-se de alguma situação na qual o Orientador Educacional 
tenha participado no decorrer de sua vida escolar? 
 
1.1.1 Seu papel na perspectiva e desafio em face da organização da escola 
 
Partindo do pressuposto de que a organização educacional é vista, na atualidade, como 
lugar de interação social, dotada de cultura e caracterizada por valores, crenças e 
ideologias, afirma Lima (2002) que a escola é simultaneamente “locus de reprodução e 
locus de produção de políticas, orientações e regras (...) porque, finalmente as 
organizações são sempre as pessoas em interação social, e porque os atores escolares 
dispõem sempre de margens de autonomia relativa” (LIMA, 2002, p.33). 
 
Olhar a unidade educacional como organização é vê-la contextualizada em suas várias 
dimensões. Há de atentarse sobre a natureza do trabalho em educação, “na escola, as 
relações de produção e transmissão de conhecimento se dão entre sujeitos que 
interagem e se transformam através desta interação” (ALVES e GARCIA, 2006, p.161), 
bem como com o âmbito da categoria de trabalho não material, esclarecido por Saviani 
(apud Alves e Garcia, 2006), “ao relacioná-la à produção de idéias, conceitos, valores, 
símbolos, hábitos, atitudes, ou seja, à produção do saber, que não se separa do produtor” 
(ALVES e GARCIA, 2006, p.159), o que é distinto da natureza de produção de uma 
mercadoria, ou seja, um trabalho material. 
 
Nesse prisma, minimamente duas perspectivas são observáveis para o trabalho do 
Orientador Educacional. Por um lado, os princípios pautam-se, no mercado, pelos ideais 
capitalistas, e por outro, os princípios podem corroborar para garantia do processo de 
tomada de decisões coletivas, encarando o direito à educação para todos. 
 
Assim, partindo-se da natureza coletiva do trabalho realizado pelo Orientador 
Educacional, podem ser identificadas algumas possibilidades desse trabalho na escola: 
 
a) orientação escolar; 
b) relação família-escola-comunidade; 
c) orientação psicopedagógica e em relação à saúde do escolar; 



d) relações humanas; 
e) orientação para o lazer, orientação vocacional e para o trabalho; 
f) acompanhamento pós-escolar. 
 
Para melhor compreender a participação do Pedagogo, Orientador Educacional, na 
construção do projeto político pedagógico da escola, cabe vê-lo como participante ativo, 
questionando, discutindo, refletindo e buscando soluções para a realidade existente 
diante das dimensões filosófica (aquela que possibilita a reflexão sobre a concepção de 
homem, de mundo e de realidade), política (a que possibilita pensar a educação como 
ato político, promovendo situações que propiciem a vivência na tomada de decisões da 
própria sociedade). 
 
Glossário 
Projeto Político Pedagógico - Conjunto articulado de ações propostas de acordo com 
objetivos norteados da organização do trabalho da escola. 
 
Na dimensão social, a Orientação Educacional busca desvendar o contexto social da 
realidade dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem e de onde a escola está 
inserida de modo que se pensem os princípios adequados a esse contexto. Nessa 
perspectiva, o Orientador Educacional pode contribuir fazendo o diagnóstico da realidade 
por meio de pesquisa da comunidade e observação do aluno. A observação do aluno e a 
escuta são instrumentos de trabalho que levam o Orientador Educacional a conhecer sua 
comunidade de trabalho. 
 
A Orientação Educacional, quanto à dimensão pedagógica, deve valorizar os aspectos 
cognitivos, afetivos e psicomotores do alunado, promovendo atividades que sirvam de 
apoio nas diversas abordagens do processo ensino-aprendizagem. Nessa dimensão o 
Orientador Educacional poderá contribuir com o professor, auxiliando-o, conjuntamente 
com o Coordenador Pedagógico, na reflexão sobre metodologias e estratégias de ensino 
adequadas ao aluno de determinada faixa etária. 
 
Em síntese, a Orientação Educacional tem funções a serem desempenhadas no contexto 
pedagógico que são construídas dinamicamente, no processo e sobretudo de modo 
interativo. 
 
Figura 1: Orientação Educacional e as diversas dimensões 
 



 
 
Sob a perspectiva da circularidade de relacionamento entre as diversas dimensões do 
trabalho de Orientação Educacional, o planejamento adquire papel preponderante para 
organização da prática do Orientador Educacional. 
 
A Orientação Educacional como parte integrante do processo gestor da escola delega ao 
Orientador Educacional sua participação, assistindo à direção, na elaboração e 
implementação do Projeto Pedagógico da escola. 
 
É condição sine qua non ao iniciar o planejamento que todos os envolvidos no processo 
tenham conhecimento dos princípios filosóficos e objetivos que norteiam a política 
educacional, para poder explicitar os objetivos educacionais gerais e específicos da 
escola e dos diversos serviços que integram o Plano Escolar e Projeto Pedagógico da 
escola. 
 
1.2 Planejando ações de trabalho 
 
Na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB nº 9394/96, o trabalho da 
Orientação Educacional não é mencionado como obrigatório, mas, ao tratar da formação 
de profissionais de educação, no artigo 64, o Orientador Educacional é mencionado e 
deve obter sua formação em nível superior ou pós-graduação. A educação profissional e 
a preparação para o trabalho são citadas na referida Lei, mas sem mencionar um 
profissional específico para trabalhá-las. Dessa forma, a abrangência da prática da 
Orientação Educacional fica garantida predominando aspectos da dimensão pedagógica. 
 
Na prática, o trabalho do Orientador Educacional precisa ser pensado, organizado e 
planejado. Esse plano é norteador de todo o trabalho a ser desenvolvido na Orientação 
Educacional. 
 
Ao pensar em planejamento, podemos dizer como Freire (1998): “Se na verdade, o 
sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima 
para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser 
transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que 
aprendemos a falar com eles”. 
 



Ao planejar suas ações, o Orientador Educacional deve ter em mente o que é 
planejamento. 
 
Figura 2: Conceito de planejamento 
 

 
 
A Orientação Educacional, por meio de projetos, pesquisas, e planos de ação poderá 
oferecer ao aluno a possibilidade de desvendar sua própria história cultural/social, 
propiciando, assim, a formação da cidadania. 
 
Somente uma Orientação Educacional contextualizada, planejada e organizada mostrará 
à escola seu papel de parceira e aliada, as perspectivas de ação que mantém, os 
resultados que alcança e a relevância de sua atuação para consecução de objetivos e 
finalidades educacionais do projeto pedagógico escolar. 
 
Para refletir: Ações sem direcionamento claro e objetivo de nada adiantam, senão para 
estabelecer um vazio pedagógico. 
 
A Orientação Educacional, diante dessa perspectiva, vai configurando-se a partir de 
ações coletivas e elaborando seu Plano de Ação. Afinal, planejar significa assumir 
compromissos. 
 
Assim, por meio de uma prática planejada o Orientador Educacional poderá: 
 
1. construir e estabelecer a relevância do seu trabalho; 
 
2. garantir a natureza peculiar da prática da Orientação Educacional; 
 
3. estabelecer uma imagem positiva da Orientação Educacional; 
 
4. dar à prática profissional um caráter sistemático e contínuo; 
 
5. demonstrar a importância e relevância da Orientação Educacional para o 
desenvolvimento da prática pedagógica da escola como um todo (LÜCK, 1991, p.25). 
 



Planejar, para Orientação Educacional, significa estar com a mente aberta ao processo 
educativo, estar atento a sua amplitude, dinamicidade e continuidade. 
 
Segundo Lück (1991), planejar é pensar analítica e objetivamente sobre a realidade e 
sobre a sua transformação. Assim, ao pensar o planejamento, é preciso: 
 

• identificar 
• analisar 
• prever 
• decidir 

• o quê 
• por quê 
• para quê 

• como 
• quando 

• onde 
• (com) quem 
• para quem 

• se quer 
promover 

 
Para melhor compreensão sobre o Plano de Orientação Educacional, sugere-se que este 
contemple os seguintes itens: 
 

Identificação 

Denominação da Unidade 
Localização – (rua, número, bairro, CEP, telefone, e-mail...) 

Órgão a que está subordinada 
Nome do Diretor 

Nome do Orientador 
Data do Plano 

 

Caracterização da escola 

Resumo das informações úteis ao Setor de Orientação Educacional. 
Número de séries, classes, períodos, alunos, nome dos professores por 

série/ classe/período. 

 

Caracterização da comunidade 

Caracterização histórico-geográfica, recursos econômicos e culturais do 
bairro em que está localizada a escola. 

Aspectos físicos da escola. 
Características dos grupos: docente, discente, técnico-administrativo, 

famílias. 
Dados estatísticos referentes ao aproveitamento escolar e outros que o 

orientador julgar necessários. 

 

Objetivos 

Descrição dos objetivos da escola, bem como objetivos das áreas que o 
Orientador Educacional pretende desenvolver no respectivo ano letivo 

em relação aos níveis de ensino/grupos de alunos. Esses objetivos 
deverão ser redigidos de forma clara, coesa e coerente e divulgados 

aos profissionais da escola, bem como aos pais/responsáveis e alunos. 

 



Estratégias e instrumentos 

Estratégias são recursos utilizados para a consecução de objetivos. 
Palestras, entrevistas, grupos de estudo, reuniões, observação, 

orientação individual, entre outras, são profícuas no trabalho 
desenvolvido pelo Orientador Educacional. 

Instrumentos são as formas de registro, como: Fichas de Observação, 
Questionário Informativo, Roteiro de Entrevista, entre outros. 

 

Cronograma 

O cronograma permite que prioridades possam ser definidas e 
hierarquizadas, de modo que as atividades do Orientador Educacional 

sejam equilibradas na distribuição do tempo. Na organização do 
cronograma, inicialmente, prever atividades que têm data fixa no 

calendário escolar, em seguida, agendamento de reuniões, grupos de 
estudos e demais atividades realizadas pelo Orientador Educacional. 

 

Avaliação 

Objetivos alcançados, resultados, análises. 
A avaliação deverá ser registrada sistematicamente e será realizada por 
meio de instrumentos adequados à avaliação das atividades realizadas. 

Tal avaliação é necessária para tornar o serviço eficaz. 

 

Observações 

Espaço destinado a informações extras de interesse da Orientação 
Educacional. 

 
Resumindo: 
 
Figura 3: Passos do Planejamento 
 



 
 
Figura 4: Funções do Planejamento 
 



 
 
Pare! Pense! Reflita... 
 
A escola X, de Ensino Fundamental, havia sido inaugurada aquele ano e Gilda, 
orientadora educacional, recém-formada, havia sido indicada para lá exercer sua função. 
Ela estava se sentindo investida de grande responsabilidade, pois iria montar um Serviço 
de Orientação Educacional - SOE, e por esta razão estava bastante preocupada e 
insegura. É bem verdade que na Faculdade havia aprendido a montar um SOE, mas 
chegando à conclusão de “que a teoria na prática é outra...” 
 
Se você fosse Gilda, qual ou quais das seguintes alternativas escolheria para iniciar seu 
trabalho? 
 
1- Visitar SOE de outras escolas. 
2- Fazer um levantamento da realidade da sua escola e da comunidade onde está 
situada. 
3- Entrar em contato com as outras equipes das escolas que estejam, também, fazendo 
planejamento. 
4- Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto. 
5- Seguir as etapas “clássicas” de um roteiro para planejamento. 
(Extraído de LOFFREDI, 1980, p.11) 
 



O trabalho do Orientador Educacional tem grande importância, complexidade e é de 
grande responsabilidade. Para que seja realizado a contento, além de planejar é preciso 
atentar para os princípios éticos de comportamento na realização das atribuições e 
competências. 
 
Assim, o Orientador Educacional em sua atuação deve observar os seguintes aspectos 
referentes: 
 
a) ao sigilo nas informações dos elementos da escola e da comunidade; 
 
b) a problemas éticos relacionados ao estabelecimento de limites entre o seu campo de 
atuação e de outros profissionais; 
 
c) a aspectos inerentes ao seu posicionamento diante de assuntos conflituosos baseados 
em pontos de vista divergentes sobre questões de moral, de religião, de diversidades 
étnicas, valores pessoais, gostos, interesses e identificações (clubes, partidos etc); 
 
d) a aspectos de seu comportamento pessoal e profissional. 
 
Para tanto, o Orientador Educacional deve agir com discrição dentro ou fora do local de 
trabalho, a fim de que sua imagem seja preservada de comentários desabonadores ou 
que possam comprometê-lo. 
 
1.3 Organizando o serviço 
 

 
 
No intuito de tornar o setor eficiente e organizado, facilitando, desse modo, a tomada de 
decisões, faz-se necessária a manutenção dos diferentes tipos de informações coletadas 
e registradas, permanecendo sempre atualizadas. 
 
Entre as informações e documentações de interesse do Orientador Educacional há dados 
sigilosos (resultados de testes, diagnósticos, anamneses, entre outros) e dados 
informativos abertos (informações essenciais sobre os membros do processo educativo, 
fichas cumulativas etc) de modo que o prontuário (pasta onde são armazenados todas as 
informações e documentos) esteja completo e organizado. 
 
Veja, o Orientador Educacional para planejar seu trabalho e participar do 
planejamento da Escola precisa ter a mente aberta para inovações. Logo, pensar 



um profissional aberto às inovações, é pensar um cidadão que tem que pensar 
livre. 
 
O Setor de Orientação Educacional deverá manter informações sobre alunos, ex-alunos, 
professores, funcionários e técnicos. É interessante, também, manter informações de 
profissionais de interesse para o desenvolvimento do trabalho. 
 
Para funcionamento organizacional e eficiente, é bom que o Setor de Orientação 
Educacional disponha de uma pasta contendo modelos de instrumentos (questionários e 
fichas) para agilizar as atividades, bem como textos e informações úteis. Para tanto, 
seguem sugestões desses instrumentos para que sejam selecionados e adequados, 
quando necessária sua utilização. 
 
1.3.1 O arquivo 
 
O arquivo, fichários e pastas são indispensáveis para guardar o material sigiloso e 
informações coletadas pelo Orientador Educacional e demais elementos da equipe de 
trabalho. 
 
É conveniente que o seu manuseio seja fácil e de utilidade para a Orientação 
Educacional. 
 
Em geral, arquivam-se nesses fichários: 
 
1. Correspondência recebida; 
 
2. Correspondência expedida; 
 
3. Material informativo; 
 
4. Material de divulgação; 
 
5. Material diverso; 
 
6. Pesquisas e estudos; 
 
7. Planejamentos; 
 
8. Avaliação; 
 
9. Relação de alunado; 
 
10. Relação de telefones úteis à Orientação Educacional; 
 
11. Legislação; 
 
12. Prontuário: ficha informativa, questionários e informes, ficha médica (elaborada pelo 
próprio Orientador Educacional diante das necessidades existentes na escola), carômetro, 
registro de entrevistas, regimento e normas da escola; 
 



13. Livros, textos, revistas relacionadas à temática de Orientação Educacional, lista 
indicativa de sites. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 
Após você ter lido sobre o papel do Orientador Educacional e a organização de seu setor 
de trabalho... Pense e reflita!!!! 
 
Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que 
apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito de um 
galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os 
fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá 
tecendo, entre todos os galos. 
 
E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se 
entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação. 
 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 
João Cabral de Melo Neto, A Educação pela Pedra) 
 
Você poderá pesquisar outras sugestões em: 
 
GIACAGLIA, Lia R.A. PENTEADO, Wilma, M.A. Orientação Educacional na prática. São 
Paulo: Pioneira, 1997. 
 
LÜCK, Heloísa. Planejamento em orientação educacional. Petrópolis: Vozes, 1991. 
 
2 CAMPOS DE ATUAÇÃO 
 
“É inerente à criança ser curioso, ser inquieto, ser criativo, isto é, ser criança”. 
Sara Pain 
 
Os campos de atuação do Orientador Educacional podem ser distribuídos em orientação 
escolar, relação família-escolacomunidade, orientação psicopedagógica e em relação à 
saúde, relações humanas, orientação para o lazer, orientação vocacional e para o 
trabalho e acompanhamento pós-escolar. 
 
Figura 5 – Campos de Atuação 
 



 
 
A Orientação Educacional, na sua prática, precisa a todo momento auxiliar os educadores 
a buscarem soluções pedagógicas e metodológicas, redescobrindo o pa pel da escola na 
formação do sujeito e na construção do cidadão. Nesse sentido, é na escola que o aluno 
aprende a conviver com o outro, a aceitar a diversidade cultural, a participar e lutar pelo 
bem comum, a conviver com dificuldades e contradições, a trabalhar com o diálogo, a 
defender seus direitos e a dialogar. 
 
Agora já é possível perceber que o trabalho desenvolvido pelo Orientador 
Educacional não é apenas dialogar..., mas, sim, um acompanhamento permanente, 
contínuo e técnico do escolar. 
 
Todo o trabalho a ser desenvolvido pelo Orientador Educacional deve ter como base 
certos princípios norteadores: 
 
• Respeito e encorajamento do papel ativo do aluno; 
 
• Valorização do processo, do ato de fazer, e não apenas do resultado, produto final; 
 
• Valorização das competências; 
 
• Valorização dos conhecimentos prévios dos alunos; 
 
• Valorização dos interesses individuais e de grupo; 
 



• Planejamento da ação, estabelecendo objetivos, executando e avaliando a ação, 

e desafios; 

Valorização da pesquisa e investigação para desenvolvimento das atividades 

 Orientador Educacional deve ter seu plano de trabalho contextualizado com todos os 

m 
s papéis ressignificados; essas modificações de papéis, a serem desempenhados na 

revendo e refazendo, quando necessário; 
 
• Percepção de momentos adequados para a introdução d
 
• Integração ao trabalho de profissionais de outras áreas; 
 
• 
pertinentes. 
 
2.1 Relacionamento família-escola /escola-comunidade 
 
O
segmentos da escola, incluindo-se, principalmente, a família e a comunidade. 
 
As transformações da sociedade moderna levam a uma nova concepção de família co
o
família, advêm das características econômicas e sociais que se impõem na atualidade. 
 
Então, é bom ter clareza que na prática o Orientador Educacional não trabalha 
sozinho, o estabelecimento de parcerias com a família e comunidade escolar é 
importante na dinâmica social da escola. 
 
De sorte que é necessário ao Orientador Educacional compreender as transformações e 
suas conseqüências no processo relacional família-escola-comunidade. Certo é que 

mília e escola têm objetivos comuns: propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento 

s seguintes ações: 

no da escola: 

 econômicos; 
sociações; 

 

os; 

c

essário, 
bjetivando recursos e parcerias com a escola, verificando-se quando a 

fa
integral das crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
 
Dessa forma, é importante desenvolver a
 
Caracterização do entor
 
a) recursos
b) clubes – as
c) igrejas; 
d) comércio; 
e) indústrias;
f) transportadoras; 
g) acessos; 
h) pontos turístic
i) principais vias; 
j) mapeamento; 
l) serviços médi os e farmácia. 

 
Esse levantamento implica uma relação de visita, quando nec
o
comunidade participa e se a escola é tida como da comunidade. 
 
Observe a figura e reflita sobre a prática do Orientador Educacional 
no espaço escolar...Pense!! 



 
 
Caracterização do grupo de pais: 
 
Elaborar previamente a documentação, com informes dos pais, previne possíveis 

atrícula, com dados pertinentes, tais como: renda familiar, situação 
conômica, membros da família, profissão dos responsáveis, cultura familiar, nível 

om base nesse levantamento, os temas a serem abordados nas futuras reuniões terão 

utro levantamento importante junto aos pais deve ser sobre “as preocupações” deles em 

pós mapear as características, o Orientador Educacional deverá viabilizar as ações 

alia a garantia das proposições do plano do Orientador 
ducacional, o conhecimento dos professores e alunos para fundamentar sua 

 o grupo da comunidade: discutindo as possíveis colaborações e implicações, 
esenvolve-se um sentimento de responsabilidade e participação da comunidade com a 

se): a multiplicidade de 
piniões, situações, concepções, exigem do Orientador Educacional a delimitação de 

s pautas das reuniões deverão ter boa estruturação, para que haja participação dos pais 

ção (horários, festas) e temas associados ao processo de 
esenvolvimento do aluno na escola e na sociedade (novas tecnologias, sexo, violência, 

na sua formação humana, ou seja, o Orientador Educacional 
eve buscar formar o aluno como pessoa capaz de pensar, de estudar e de desenvolver 

seu sentido de cidadania. 

situações constrangedoras. 
 
O Orientador Educacional deve apropriar-se de questionário informativo, elaborado 
quando da m
e
educacional. 
 
C
mais relevância e encaminhamentos adequados. 
 
O
relação aos filhos e a si próprios: drogas, sexo, emprego, violência etc. 
 
A
suscitadas em sua análise. 
 
Também é de grande v
E
interlocução com os pais. 
 
A atuação junto aos pais deverá ser pautada em três momentos: 
 
I – com
d
escola. 
 
II – com todo o coletivo de pais da escola (por período, por clas
o
temas necessariamente abordados em seus encontros com pais. 
 
A
e, conseqüentemente, atendimento às expectativas. 
 
Em geral, são temas reais (reformas da escola, uniformes, passeios etc) abordados em 
conjunto com a dire
d
hábitos de leitura etc). 
 
III – com todo o coletivo de pais. 
 
2.2 Orientação Educacional e o escolar 
 
O trabalho de Orientação Educacional junto ao escolar objetiva auxiliar os alunos no seu 
pleno desenvolvimento e 
d



 
Outro aspecto a ser observado pelo Orientador Educacional, em relação ao discente, é 
instrumentalizá-lo para a organização eficiente do trabalho escolar, tornando a 
aprendizagem mais eficaz, bem como realizar sessões de orientação de estudos, 
previamente agendadas em calendário, nas quais o Orientador Educacional utilizará 
estratégias diversificadas (textos, trabalhos em grupo, vídeo, informática, debates, 
atividades extra-classe etc) que vão ao encontro dos objetivos propostos e às 

ecessidades e interesses da faixa etária a ser trabalhada. 

nfiança e 
ooperação aluno/aluno, aluno/ orientador, ouvindo-o com paciência e atenção. 

ação, seguem, na figura abaixo, itens para reflexão em sessão de orientação 
e estudo. 

n
 
O Orientador Educacional, também necessita estabelecer um vínculo de co
c
 
Como ilustr
d
 
DICAS DE COMO ESTUDAR 
 
• Faça um plano pessoal: dia(s) da semana, horário(s) disponíveis para as tarefas 
escolares e estudo (esforce-se para não alterar o horário de seu plano, pois isto o ajudará 
a criar hábito de estudo). 
 
• Descubra em qual período do dia você é mais produtivo (isso varia de pessoa para 
pessoa). 
 
• Peça que alguém atenda ao telefone, celular e outros (avise que você está ocupado). 
 
• Procure um ambiente adequado: limpo, silencioso, sossegado, estruturado e bem 
iluminado para estudar. O ambiente deve ser agradável, propiciando isolamento de tudo e 
de todos; esteja sempre com a mente aberta para aquilo em que quer se concentrar; evite 
estudar na cama; providencie todo o material necessário. 
 
• Organize a seqüência de trabalhos de acordo com as prioridades (tarefas para o dia 
seguinte devem ser as primeiras a serem feitas). 
 
• Ao final de cada tarefa, levante e dê voltas alongando-se por alguns minutos (ajuda a 
relaxar e descansar - depois retorne às tarefas). 
 
• Concentre-se em uma tarefa por vez. 
 
• Evite fazer uma atividade preocupando-se com outra; organizando-se bem, haverá 
tempo de sobra. 
 
• Atente ao tempo gasto para fazer as tarefas, pois cada pessoa tem ritmo próprio. 
 

aso 1:  C
 
Ivone, aluna representante da turma 702 da 7ª série, havia tentado o suicídio duas 
emanas antes da reunião final do Conselho de Classe. s



 
Até a metade do ano, havia tido um rendimento acadêmico bastante razoável, acima da 
média da turma em duas disciplinas. Seu desempenho ao final do ano não atingiu, porém, 
em três disciplinas, o mínimo necessário para que ela fosse aprovada, ficando em 

cuperação. 

o dos alunos transcorria como de rotina, com 
ltos e baixos, até chegar a vez de Ivone. 

s três avaliações, pois estivera 
ospitalizada. Ela “não pretendia abrir exceções”, dizia. 

a, 
correndo à ficha onde estavam registrados os conceitos obtidos durante o ano letivo. 

ante da turma liderou o grupo de colegas que considerava injusta a 
provação. 

 lembrou que a avaliação é, sobretudo, qualitativa e que se 
rocessa de modo contínuo. 

 professora não cedeu – exigia a reprovação da aluna. 

e Orientador Educacional, qual ou quais das seguintes alternativas 
scolheria? 

o entregue aos professores, uma vez que expusera objetivamente seu 
onto de vista. 

- Assumir a liderança, sugerindo ao grupo passar o caso à Direção da escola. 

- Mostrar a sua desaprovação, retirando-se da reunião, sem comentários. 

de responsabilidade da Coordenadora Pedagógica, uma vez que se 
atava de avaliação. 

xtraído de LOFFREDI, 1980, p.28) 

aso 2: 

ntradições, confuso, 
mbivalente, caracterizado por fricções com o meio familiar e social. 

re
 
No último Conselho de Classe a avaliaçã
a
 
À exceção da professora de Matemática, que se mostrou irredutível, os outros 
professores a aprovaram, pois reconheceram que Ivone havia rendido o máximo, 
esforçando-se muito. A professora argumentava que todos os alunos haviam sido 
submetidos a cinco provas, enquanto Ivone a apena
h
 
A Orientadora Educacional procurou demonstrar, objetivamente, o desempenho da alun
re
 
A professora represent
re
 
A Coordenadora Pedagógica
p
 
A
 
Se você foss
e
 
1- Deixar o cas
p
 
2
 
3
 
4- Considerar o caso 
tr
 
5- Estimular a discussão do caso. 
(E
 
C
 
As mudanças psicológicas que se produzem na adolescência, levam a uma nova relação 
com os pais, os professores e com o mundo. É um período de co
a
 
No âmbito escolar, encontramos alunos que estão vivenciando esse estágio nas séries do 
Ensino Fundamental e séries do Ensino Médio. No exercício da profissão de Orientador 



Educacional, é possível, a este profissional, deparar-se com situações de tensão entre 
 fazer? 

smo. As 
bservações realizadas na escola pelo Orientador Educacional podem facilitar os 

a, numa proposta de construção do ser 
stabelecida por meio das interfaces da área de saúde com a área da educação, espaço 

e acordo com Saito (2001), pedagogos e profissionais da saúde serão transformados 
ndo. 

Perceber, mesmo que por meio da doença ou limitação, a presença do ser em 

Exercer a atenção integral ao ser humano, dentro de princípios éticos, de autonomia e 

 espirituais. Educar não significa simplesmente transmitir 
u adquirir conhecimentos, por isso, o Orientador Educacional tem entre suas atribuições 

lescentes não for oferecido um presente pautado na 
idadania e na proteção ao projeto de vida. Diante disso, construir-se-á a cidadania da 

lto amanhã. 

professores e alunos. O que
 
2.3 Relação escola-saúde 
 
A Orientação Educacional deve ter um caráter investigativo. Essa possibilita o completo 
conhecimento do aluno, tanto no funcionamento do sujeito quanto de seu organi
o
profissionais da área de saúde no rumo de uma possível intervenção nessa área. 
 
Trabalhos atuais nas diversas áreas do conhecimento têm sido desenvolvidos de modo 
que seja construído um projeto de prevenção à vulnerabilidade e risco: atitudes de 
prevenção adequadas à proteção da vid
e
privilegiado para prevenir agravos múltiplos. 
 
D
em educadores preocupados com o bem-estar do educa
 
Ainda sob o exposto, eis alguns princípios norteadores: 
 
• Considerar a criança/adolescente como um todo indivisível biopsicossocial; 
 
• Capacitar-se para escutar, ouvir, apoiar e acolher antes de julgamentos e ordenações; 
 
• 
construção, seja criança ou adolescente; 
 
• 
respeito; 
 
• Não permitir a presença de preconceito e estereótipos na relação educador-educando. 
 
Saúde não é apenas processo de intervenção na doença, mas processo de intervenção 
para que o indivíduo e a coletividade disponham de meios para a manutenção ou 
recuperação do seu estado de saúde, no qual estão relacionados os fatores orgânicos, 
psicológicos, socioeconômicos e
o
mediar a relação saúde-escola. 
 
Torna-se importante, desse modo, a percepção de que não poderá haver cobrança no 
futuro se para as crianças e ado
c
criança hoje e do adu
 
Reflexão para ação: 
 
Em certa comunidade, situada na cidade do Rio de Janeiro, o índice de crianças com 
verminose era muito grande, comprometendo a saúde delas. 
 
Diante desse fenômeno, quais as possíveis ações do Orientador Educacional? 



 
2.4 Orientação Educacional e relações interpessoais 
 
A Orientação Educacional, como processo dinâmico e contínuo, favorece o processo de 

s (1992) lembra que o Orientador Educacional precisa possuir alguns requisitos 
essoais, pela responsabilidade que tem no processo das relações interpessoais. São 

Equilíbrio emocional e de personalidade a fim de que não sofra influência dos problemas 

Empatia para ser capaz de colocar-se no lugar do outro, seja aluno ou colega de 

Iniciativa e liderança a fim de transmitir segurança e confiança aos alunos e seus 

Estímulo às relações entre as pessoas, nas comunidades a que pertencem e nas 

onviver e aprender com as diferenças, nas mais diversas situações. Nada 
 mais gratificante que contribuir para transformações por meio da construção do 

conhecimento. 
 

relações interpessoais. 
 
Martin
p
eles: 
 
• 
do educando nem permita que seus problemas pessoais interfiram em seu trabalho; 
 
• 
trabalho, objetivando melhor compreender os problemas do mesmo; 
 
• 
responsáveis; 
 
• Entusiasmo para contagiar de otimismo as ações a serem desenvolvidas na escola; 
 
• 
instituições da sociedade. 
 
Das muitas funções do Orientador Educacional, a mais desafiadora é a de acreditar que é 
possível viver, c
é

Caso 1:  
 
A Orientadora Educacional prepara a reunião de pais, naquele sábado, com cuidado 

special; afinal, era o dia das turmas de 1ª série e ela desejava que os responsáveis 

 supor que as coisas tomassem este 
mo. É claro que a reunião, mesmo antes de começar, ficou prejudicada pelo tumulto – 

e você fosse o Orientador Educacional dessa reunião, qual ou quais das seguintes 

inuassem a discussão fora do recinto. 

e
tivessem a melhor das impressões da escola. 
 
Tudo parecia correr bem até que a mãe do Wilson, vendo a mãe de Maurício, dirigiu-se a 
esta com palavras grosseiras dizendolhe, entre outras coisas, que não sabia educar o 
menino, pois este havia empurrado seu filho no recreio, o que lhe provocara um tombo e 
ferimento no joelho. A Orientadora Educacional havia tomado conhecimento do ocorrido, 
na época, e não dera maior importância ao fato porque realmente o incidente havia sido 
banal, coisa de criança. Estava, porém, longe de
ru
pais e mães tomando partido de uma ou de outra. 
 
S
alternativas escolheria? 
 
1- Pedir às duas mães que se retirassem e cont



 
2- Exigir silêncio e tomar a palavra. 
 
3- Deixar que as duas discutissem até o fim. 
 
4- Pedir que as duas deixassem o assunto para depois da reunião. 
 
5- Aguardar em silêncio inicialmente e, olhando firmemente, aguardar o momento de 

tervir. 
 de LOFFREDI, 1980, p.13) 

ça ?  

r ? 

lar e pisa na linha... 

endo que não pisou. 

 desentendimento se instala entre as crianças, exigindo a intervenção do Orientador 

o Orientador Educacional, qual seria a sua atitude? 

tão democrática da escola: os 
bstáculos que as políticas neoliberais impõem à sua implantação. Educação e 

RASIL. Lei nº 9394, de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional 

AYRELL, Juarez. A escola como espaço sócio-cultural. Múltiplos olhares sobre 
educação e cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 

in
(Extraído
 
Caso 2: 
 
- Quem come
 
Maria: - Eu! 
 
Antônia– Eu! 
 
- Par ou ímpa
 
Maria: - Par 
 
Antônia: - Impar! Ganhei. Começo eu! 
 
Antônia começa a pu
 
Maria grita: - Errou! 
 
Antônia tenta trapacear, diz
 
- Regra é regra, diz Maria. 
 
O
Educacional. 
 
Se você fosse 
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