
Ponto de Partida 

A capacidade de participar de processos de tomada de  
decisão que impactam a experiência social e coletiva vivida  
na escola é uma aprendizagem essencial para o desenvolvimento 
integral da comunidade escolar. A gestão democrática, participativa 
e compartilhada na escola é uma previsão legal da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/96) e do Plano Nacional 
de Educação (Lei nº 13.005/2014) e um dos caminhos para que 
o protagonismo de toda a comunidade escolar seja cultivado e 
exercitado. Mas como a escola pode criar espaços e oportunidades 
para que todos e todas façam parte das tomadas de decisão não apenas 
do currículo escolar, mas também dos usos dos espaços, materiais, 
regimento escolar, uso e destino de verbas da escola? 
 

Objetivo: 

Retomar e avaliar os processos de tomada de decisão realizados no 
último ano e desenhar novos, mais partilhados, participativos e 
democráticos.  
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“COMO A ESCOLA PODE CRIAR ESPAÇOS 
DE PROTAGONISMO EM SUAS TOMADAS 
DE DECISÃO?”
Inspirado no episódio  
A voz e a vez, da série  
Corações e mentes,  
escolas que transformam



Etapas: 

1. Exibição do episódio 4
2. Roda de conversa 
3. Tematização de prática de uma tomada de decisão do ano letivo 
anterior
4. Criação de carta de princípios para novos processos de deliberação
5. Avaliação
 

Desenvolvimento  

1. Exibição do episódio 4 
 
Antes de iniciar, apresente o Plano de Formação de Educadores ao 
seu grupo. Conte como cada etapa está organizada, a duração, os 
materiais e os resultados esperados. Organize a exibição do episódio 
para o grupo. Você pode, antes ou depois da exibição, compartilhar 
informações básicas sobre a série (veja a página completa do episódio 
no Videocamp). Vale também levantar as expectativas das educadoras 
para o momento ou ainda convidá-las a pensar sobre o título do 
episódio.  
 

Para saber o desenvolvimento das próximas etapas, acesse aqui.  
 
Os Planos de Formação de Educadores estão disponíveis para usuários 
cadastrados na plataforma Videocamp como educadores. Para acessá-
los, entre na página de cada episódio de ‘Corações e mentes, escolas que 
transformam’ e clique no botão “Planejamento de Aula”, localizado abaixo do 
cartaz da série.
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https://www.videocamp.com/pt/movies/ep-4-coracoes-e-mentes-i-a-voz-e-a-vez-2018

