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CAPÍTULO 1 
 
O QUE É A O.E.- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 

 
―Um processo sistemático, contínuo, complexo; é uma assistência profissional 
realizada por meio de métodos e técnicas pedagógicas e psicológicas, que 
levam o educando ao conhecimento de suas características pessoais e das 
características do ambiente sociocultural, a fim de que possa tomar decisões 
apropriadas às perspectivas maiores de seu desenvolvimento pessoal e social‖ 
 
Wilma Millan Alves Penteado – Livro Fundamentos da Orientação Educacional, 
1976. 
 
 
O trabalho do O.E. deve ser, sempre que possível  exercida por profissional 
especializado em O.E. , e está previsto  por instrumento legal que 
regulamentou a O.E. como profissão, restringindo o exercício dela ao 
profissional (Lei no. 5.564, de 21/12/68). 
 
Na classificação das profissões , a dele fica no tipo de profissionais de ajuda, 
da mesma forma como o são os enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e a maior parte dos médicos, dentre outros. 
Para ficar claro: cabe à CP cuidar de aspectos da educação escolar mais 
ligados ao ensino e, ao O.E. , cuidar das condições necessárias à 
aprendizagem. 
 
Observação: No Colégio Anchieta exerço também as funções de 
Coordenador de Eventos e Responsável pela Disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 
 
SOBRE O AUTOR 
 

 

 

 
 

 
 
Sou Antonio Carlos Tórtoro, Orientador Educacional das turmas do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio,  no Colégio Anchieta,  desde 1995. 
Pode-se definir ou caracterizar o O.E. como um profissional técnico, da área de 
educação, que exerce uma profissão de apoio a pessoas e, portanto, de 
natureza assistencial. Ele é formado em curso de Pedagogia e possui 
habilitação em O.E. 
 
O trabalho de O.E no Colégio Anchieta é realizado em conjunto com a Direção, 
Coordenação Pedagógica (CP)  e a Psicóloga, atuando cada setor dentro dos 
seus limites de atuação para que não ocorram conflitos ou superposições de 
atribuições, em detrimento do trabalho de todos.  
 
Possuo o Certificado de Especialista da Educação – Pedagogia – Orientação 
Educacional (1º. e 2o. graus – DR 5 – Registro no MEC – 21.267 de 23/03/84. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3  
 
SOBRE O LIVRO 

 
O livro ―Rotina‖ de um  Orientador Educacional tem por objetivo registrar o meu 
dia a dia como profissional da área: uma rotina que nada tem de rotina — por 
isso o uso de aspas no título —  dada a complexidade da função.  
O livro poderá servir, também, como parâmetro para futuros  jovens,   O.E. , 
para orientá-los na execução de suas tarefas diárias. 
 
Para aqueles que se interessarem em  conhecer mais detalhadamente o 
trabalho desenvolvido por um O.E. sugiro a leitura bastante atualizada do livro 
“Orientação Educacional na Prática – Princípios, Histórico, Legislação, 
Técnicas e Instrumentos” de Lia Renata Angelini Giacaglia e Wilma Millan 
Alves Penteado – Cengage Learning – 2015, do qual extrai alguns trechos a 

fim de enriquecer esse meu trabalho. 
 

Para saberem mais sobre detalhes do meu dia a dia como O.E. sugiro a leitura 
do meu livro “Repercutindo Educação – e a sinestesia decorrente de suas 
relações “ – 80 artigos publicados em jornais e revistas. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4  
 
CURRÍCULO EDUCACIONAL DO AUTOR 
 

4.1. REGISTROS NO MEC  

LICENCIATURA PLENA  EM MATEMÁTICA ( 1O. E 2O. GRAUS )  , FÍSICA ( 

2O. GRAU) E DESENHO GEOMÉTRICO ( 2O. GRAU)  – DR – 5 
REGISTRO NO MEC : ―L‖ NO. 27787  de  25/06/74.  

CERTIFICADO DE ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO – PEDAGOGIA –
  ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR ( 1O. E 2O GRAUS)  .- DR – 5 

REGISTRO NO MEC : 14.099  de 06/10/82  

CERTIFICADO DE ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO – PEDAGOGIA –
 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  ( 1O. E 2O. GRAUS) .-  DR – 5 

REGISTRO NO  MEC : 21.267  de 23/03/84  

CERTIFICADO DE ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO – PEDAGOGIA –
  SUPERVISÃO ESCOLAR ( 1O. E 2O. GRAUS)  – DR – 5 

REGISTRO DO MEC : 53.881  de 07/11/90 

   

4.2. ATIVIDADES EDUCACIONAIS  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA E 
ESTATÍSTICA ( CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 2O. GRAU) 
NO INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL. 

De 26/02/73 a 08/03/82  

PROFESSOR  DE MATEMÁTICA  DO CURSO VESTIBULAR EQUIPE 

De 03/81 a 12/82  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA  E CIÊNCIAS ( 1O. GRAU)  NO SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ( SENAC) . 

De 01/12/76 a 30/06/81  

COORDENADOR PEDAGÓGICO E PROFESSOR DE MATEMÁTICA  (1O. E 
2O GRAUS) NO INSTITUTO  SANTA ÚRSULA DE RIBEIRÃO PRETO. 

De 01/03/82 a 20/12/94  

DIRETOR (COORDENADOR)  DOS CURSOS NOTURNOS – 
PROFISSIONALIZANTES – DO ATENEU BARÃO DE MAUÁ LTDA . 
De 01/02/86  a 13/03/87  

 



COORDENADOR PEDAGÓGICO , ORIENTADOR EDUCACIONAL, 
COORDENADOR DE EVENTOS E DE INFORMÁTICA  E PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA ( 1O. E 2O. GRAU)  DO CENTRO EDUCACIONAL ANCHIETA 
S/C LTDA 
De 01/02/95 até a presente data. 

 

4.3. CURSOS  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – EM MATEMÁTICA – ministrado pelo Prof. 
Osvaldo Sangiorgi – ffcl barão de Mauá – 
15/12/1973  

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA –  TRIGONOMETRIA 

HIPERBÓLICA – ministrado pelo  Prof. Armando Righetto  – FFCL BARÃO DE 
MAUÁ. 
12/12/1972 

 

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA –  ANÁLISE COMBINATÓRIA – 
TRATAMENTO MODERNO  – ministrado pelo  Prof. Armando Righetto  – 
FFCL BARÃO DE MAUÁ. 
12/12/1972  

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO MÉTODO EXPERIMENTAL DA LINHA 
MONTESSORI.COLÉGIO SANTA  ÚRSULA 

31/07/83  

CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS 
INSTITUTO ALPHA DE PSICOLOGIA E RELAÇÕES HUMANAS PARA A PAZ 
09/06/1988  

CURSO DE MATEMÁTICA POR CORRESPONDÊNCIA  (1O. GRAU) DO 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. 
28/03/1990  

SEMINÁRIO T – A – T ( TREINAMENTO DE ANÁLISE DE TELEVISÃO ) NO 

INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR. 
21/03/1982  

 

CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS DO SESC 

17/07/1970.  

 



PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CATÓLICA . TEMA : OPÇÃO PELOS ,POBRES : DESAFIOS E 
PROSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA  PROMOVIDO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL NA CIDADE DE SÃO 
PAULO – SP. 
17 a 20 de julho de 1983.  

PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA LATINO-AMERICANA DE 
EDUCAÇÃO realizada no centro de Convenções do Anhembi pelo SIEEESP . 

09 / 07 / 1987  

CURSO DE ELETRICIDADE PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS FÍSICAS 
E BIOLÓGICAS – SENAI – SÃO PAULO – SP 
De 16 a 20 / 07 / 79  

CURSO DE PLANEJAMENTO DE ENSINO – SENAI – SÃO PAULO – SP 

De 03 a 14 /01 / 1977  

CURSO DE PRÁTICA DE OFICINA PARA PROFESSORES – SENAI – SÃO 

PAULO – SP 
De 14 a 18 / 01 / 1980  

CURSO DE MANIPULAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PHIWE/MAX 
CLEMENZ/BENDER – SENAI – SÃO PAULO – SP 
De 17 a 21 / 01 / 1977 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA – SENAI –  SÃO PAULO – SP 
De 09 a 13 / 01 / 1978  

CURSO DE TRATAMENTO TÉRMICO I – SENAI – SÃO PAULO – SP 
De 02 a 06 / 01 / 78.  

CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ACIDENTADOS POR CHOQUE 
ELÉTRICO– SENAI – SÃO PAULO – SP 
De 04 a 05/12/1979  

CURSO DE PRÁTICA DE OFICINA PARA PROFESSORES – SENAI – SÃO 

PAULO – SP. 
De 02 a  06 / 07 / 1979  

PARTICIPAÇÃO NO 1O. SIMPÓSIO DE DECORAÇÃO COMO 
COORDENADOR DO CURSO NOTURNO DA BARÃO DE MAUÁ . 
De 20 a 24 / 10 / 1986  

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO “ PRÓ-CONSTITUINTE ― PROMOVIDO 
PELO CENTRO DE ESTUDOS EM CO-PARTICIPAÇÃO COM A 
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA JUSTIÇA E O COMITÊ 
PRÓ-CONSTITUINTE DE RIBEIRÃO PRETO . 
De 2/8  a 29/11 de 1985  



CURSO DE RECICLAGEM SOBRE O MÉTODO MONTESSORI ministrado 

pela profa. REGINA MARIA RUIZ MAFRA . 
17/03/1991  

CURSO  ESCOLA; AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO OU DE 
CONSERVAÇÃO  ministrado pelo  SIEESP 
26/06/1993  

 

PARTICIPAÇÃO NO  II CONGRESSO QUALIDADE EM 
EDUCAÇÃO promovido pelo SISTEMA PITÁGORAS DE ENSINO – Belo 

Horizonte- MG 
De 28/7 a 1/8 de 1993 .  

CURSO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO  durante o II CONGRESSO 
QUALIDADE EM EDUCAÇÃO – belo Horizonte – MG. 
30/07/1993.  

CURSO  A TRIGONOMETRIA : ORIGEM E DESENVOLVIMENTO 
MATEMÁTICOS BRASILEIROS –  EPAEM – ENCONTRO DE 

PROFESSORES E AUTORES DA EDITORA MODERNA. 
17/10/1994.  

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA 
AMBIENTAL : A NATUREZA DA PAISAGEM – promovido por 
FURNAS02/09/1999 

 

 

 4.4. ATIVIDADES REALIZADAS  
 

MEMBRO TITULAR  DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
 1997/2003.  

FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO IMERP – INSTITUTO 
METODISTA EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO PRETO . 
06/02/1982  

FUNDADOR E PRIMEIRO PRESIDENTE DA ARE – ACADEMIA RIBEIRÃO-
PRETANA DE EDUCAÇÃO 
De 3/8/2002 até a presente data.  

FUNDADOR DO GAV – GRUPO ANCHIETA DE VOLUNTARIADO formado 
por alunos do Ensino Médio do COLÉGIO ANCHIETA/OBJETIVO e que 
recebeu em 2001 o PRÊMIO CORASSOL  na área de educação.  



ORGANIZOU  E COORDENOU A OFICINA PEDAGÓGICA “ RESGATANDO 
A POESIA EM SALA DE AULA” PARA APROXIMADAMENTE 400 
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – SET /1996  

LANÇOU EM RIBEIRÃO PRETO O SELO COMEMORATIVO DO IV 
CENTENÁRIO DA MORTE DE ANCHIETA (Lançado , simultaneamente , em 
Anchieta/ES , São Paulo –SP e Lisboa – PORTUGAL)  – 9/6/97.  

FOI MEMBRO DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE 
TRABALHOS “ PARCEIROS DO MERCOSUL “ – OUT/98 – 
REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.  

FEZ PARTE DA COMISSÃO  GRUPO GERENCIADOR 2000 QUE 
ESCOLHEU OS NOMES DA LISTA RECONHECIMENTO AOS GRANDES 
MESTRES , HOMENAGEADOS NO TEATRO PEDRO II – OUT/1999.  

É COORDENADOR DE EVENTOS DO COLÉGIO ANCHIETA/OBJETIVO – 

RESPONSÁVEL POR TODAS AS GINCANAS , FEIRAS CULTURAIS , 
TORNEIOS ESPORTIVOS , DEBATES , PALESTRAS ETC 
OCORRIDOS  DESDE  1995. 

  

  

4.5. HOMENAGENS RECEBIDAS  

TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO , recebido em 6/11/98 pelas mãos da 

vereadora Darcy Vera que informou ter sido  feita por um grupo de  alunos 
do COLÉGIO ANCHIETA a indicação do nome. 

  

 DIPLOMAS  DE HONRA AO MÉRITO ( EM 2000 E 2002 ) POR SERVIÇOS 
PRESTADOS À COMUNIDADE DO ROTARY CLUB RIBEIRÃO PRETO 
( ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS DURANTE GINCANA NO COLÉGIO 
ANCHIETA) .  

RECEBEU TROFÉU “ ENSINA ENCENA “  DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS  – DEZEMBRO / 2002. 

  

   

4.6. FORMATURAS 

 PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE E SECRETARIADO  / 1973   DO INSTITUTO METODISTA 
EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO PRETO.  



PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE E SECRETARIADO  / 1974   DO INSTITUTO METODISTA 
EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO PRETO.  

PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE E SECRETARIADO  / 1975   DO INSTITUTO METODISTA 
EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO PRETO.  

PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE E LABORATÓRIOS MÉDICOS   / 1976   DO INSTITUTO 
METODISTA EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO PRETO.  

PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE   / 1977   DO INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE 
RIBEIRÃO PRETO.  

PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE   / 1978   DO INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE 
RIBEIRÃO PRETO.  

PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE E TÉCNICOS DE ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO  / 1979 DO INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE 
RIBEIRÃO PRETO  

PATRONO DA TURMA DE FORMANDOS  EM TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE E TÉCNICOS DE ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO  / 1980 DO INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE 
RIBEIRÃO PRETO. 

MESTRE DE CERIMÔNIA EM TODAS AS ENTREGAS DE CERTIFICADOS 
PARA ALUNOS DOS 9º.S ANOS DO ENSIONO FUNDAMENTAL II ,  E 3ª. 
SÉRIE DO ENSINO MÉDIO,  DESDE 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 
RESUMO DAS ROTINAS DIÁRIAS 

 

5.1 – Abrir o site do Colégio Anchieta para verificar mensagens enviadas ao 
Colégio, por pais ou outras pessoas, que procuram por informações a respeito 
de matrículas, apresentação de currículos, dúvidas sobre algum procedimento 
realizado no nosso dia a dia escolar, solicitação de descontos especiais, etc. O 
conteúdo de todos os e-mails recebidos são repassados  para os setores 
competentes a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis, ou são 
respondidos pelo próprio O.E. , quando for de sua alçada. 

5.2 – Convocar alunos para conversas sobre notas, comportamentos 
inadequados registrados no Caderno de Classe (ANEXOS 8 e 9) , avisos e 
comunicados específicos a cada caso, esclarecer dúvidas levantadas por pais 
ou responsáveis, etc. 

5.3 – Receber os envelopes, vindos da Coordenação Pedagógica, contendo 
avalições em que os alunos tiraram notas abaixo da média ( com menos de 
50% de acertos) para serem arquivadas em local próprio para tal, faço registro 
na pasta  ―Controle Estatístico de  percentual de Notas abaixo da Média‖ 
(ANEXO 5 ) ,  e registro na Ficha Individual do aluno (ANEXO 7) , além do 
lançamento na pasta ―Controle de percentuais de  Notas abaixo da Média‖ 
(ANEXO 6) , cuja cópia é repassada, mensalmente, para Direção e 
Coordenações Pedagógicas: esse controle é fundamental porque a causa mais 
frequente de maus resultados de algumas classes e/ou disciplinas encontra-se 
em determinados professores que, ou ensinam mal ou têm a mão pesada nas 
avaliações. Não é normal,  e nem se deve esperar que classes inteiras, ou 
mais de 50% dos alunos, estejam  com notas no vermelho. 

5.4 – Fazer fotocópia, a pedido dos pais ou responsáveis,  de avalições de 
alunos que ficaram abaixo da média e que estejam arquivadas com o O.E. 

5.5 – Responder a e-mails e whatsapp de pais e responsáveis quando 
enviados diretamente ao O.E. É importante frisar  que, infelizmente, é difícil que 
o O.E. tenha comunicações agradáveis com os responsáveis pelos alunos.  
Como grande parte dessas comunicações ocorre por motivos de natureza 
desagradável, seja por comportamento inadequado do aluno, seja por alguma 
reclamação do aluno ou do seu responsável, o O.E. precisa estar preparado 
para lidar com situações difíceis. Seria ideal, mas normalmente inviável, que o 
O.E. enviasse comunicações elogiando alunos ou que convocasse os 
responsáveis por eles, para elogiar. Dessa forma, quando o responsável pelo 
aluno recebesse comunicação da escola, não a veria, necessariamente, de 
malgrado. 

5.6 – Fazer entrevista com novos alunos que fazem a matrícula no decorrer do 
ano letivo, além de fazê-las com todos os alunos novos, no início do ano letivo, 



antes de efetivarem a matrícula. Nessas entrevista — além de apresentar aos 
pais ou responsáveis, todo o trabalho que o Colégio tem capacidade de realizar 
— busco conversar mais com o candidato a aluno do que com seus pais, 
porque nosso Colégio só será bom para o aluno, se ele se sentir feliz nele: 
Escolas próprias ao aluno serão aquelas às quais ele se adaptará mais 
facilmente , e onde será mais feliz. 

5.7 – Atender telefonemas de pais ou responsáveis — que querem tomar 
conhecimento de possíveis anotações feitas de Ficha Individual de seus filhos, 
ou para outras solicitações  —  e de instituições que pretendam desenvolver 
algum trabalho educacional com alunos, professores ou funcionários, fazendo 
um trabalho de triagem e encaminhamento aos setores devidos. 

5.8 – Emitir autorização (ANEXO 3) , por escritor, para alunos que necessitam 
sair durante as atividades escolares, após confirmação, por escrito ou por fone, 
por parte de pais ou responsáveis. 

5.9 – Receber atestados médicos por motivo de ausência, justificativas de falta 
por outros motivos — que serão encaminhados à CP para a tomada de 
providências cabíveis tais como: aplicar nova avalição que foi perdida, 
providenciar trabalhos não feitos, etc   —  e laudos médicos a serem 
encaminhados à Psicóloga do Colégio. Importante: As relações profissionais 
entre o O.E. e o psicólogo devem ser esclarecidas e respeitadas. O O.E. nem 
é, normalmente, psicólogo e nem se exige que seja. Mas ainda que, 
eventualmente, pudesse ter cursado Psicologia e obtido registro de psicólogo, 
na escola, ele deve atuar no estrito âmbito de seu cargo, assim como ao 
psicólogo não cabe exercer as atribuições privativas do O.E. 

5.10 – Receber os alunos que chegarem atrasados, para as primeiras aulas do 
dia,  afim de ouvir suas justificativas que serão registradas pelo próprio aluno 
em fichas destinadas para controle (ANEXO 4) . É sabido que há alunos que se 
atrasam propositadamente para, por algum motivo, como, por exemplo, uma 
prova para a qual não tenham estudado, perder a primeira aula. 

5.11 – Receber em sua sala alunos encaminhados por professores e/ou 
funcionários por estarem necessitando de atendimento médico. Nesse caso os 
pais são comunicados imediatamente, apesar de que , tal conduta, poderá ser 
vista como má vontade. Porém, sabe-se que existem sérios riscos em 
administrar qualquer medicamento, como possível troca, dosagem errada, 
reação alérgica ou de outra natureza. Nesses casos são muito úteis as  ―Fichas 
de Informações do Aluno‖  (ANEXOS 1 e 2)  

5.12 – Auxiliar no estabelecimento das normas gerais e lembrá-las, quando 
necessário, aos pais e alunos, quando isso implica em melhorar a dinâmica e 
relacionamentos no dia a dia escolar. 

5.13 – Receber, a qualquer momento, a ―visita‖ de algum aluno em busca de 
solução imediata para o seu problema, sendo ele enviado pelo professor ou 
funcionário, ou vindo por vontade própria. A porta de minha sala está sempre 
aberta. 



Basicamente os conflitos são resolvidos mantendo-se um diálogo, com as 
partes interessadas, tendo sempre, como base,  a valorização e a preservação 
da vida, o respeito humano, a preservação da liberdade, individualidade, o 
respeito à propriedade e o direito a uma vida saudável. 
Em geral , os conflitos que ocorrem em sala de aula, precisam ser 
intermediados pelo O.E por que os professores, além de não terem formação 
adequada para essas circunstâncias, não teriam condições de atende-los, pois 
trabalham, normalmente, com número grande de alunos e sua função principal 
é a de ministrar conhecimentos. Nessas condições, o aluno não tem a quem 
recorrer, adequadamente,  quando é defrontado com algum problema ou 
preocupação. Importante que se tenha em mente: todo professor tem de 
concentrar seu trabalho na transmissão de conhecimentos. 

5.14 – Discutir com a Direção somente sobre medidas a serem tomadas e que 
fujam à rotina escolar. Embora o O.E. não seja, não deva e não possa ser um 
curinga a serviço da Direção da escola, ele pode ser útil a ela, na medida em 
que tira dela uma sobrecarga de trabalho, buscando resolver a maior parte dos 
problemas surgidos. Cabe à Direção cuidar da ―floresta‖, isto é, da escola em 
sua totalidade. Cabe ao O.E. cuidar de cada ―árvore‖ individualmente, 
informando a Direção sobre casos  que possam vir a complicar-se futuramente. 

 

5.15 – Buscar informações, quando necessário,  junto à Ficha de Saúde, 
individual,  que é um documento preenchido no ato da matricula onde constam 
as autorizações, ou não, dos pais ou responsáveis, para que o aluno participe 
de excursões ou de outras atividades extras; ou para que ele receba educação 
sexual ou religiosa; ou que possa tomar tal ou qual  medicação; que indica para 
onde deverá ser levado em  caso de emergência; e onde há também dados 
sigilosos como, por exemplo, resultados de testes psicológicos e diagnósticos 
de eventuais distúrbios, geralmente fornecidos pelos próprios pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

 
RESUMO DAS ROTINAS SEMANAIS 

 

6.1 – Toda segunda-feira, recolher os Cadernos de Classe — que ficam 
diariamente na sala de aula, sob a guarda de dois alunos representantes de 
sala, e nos quais são feitas anotações, pelos professores, de falta de uniforme 
específico para aulas de Educação Física, falta de tarefas e trabalhos, 
ocorrências disciplinares, materiais escolares não trazidos para o Colégio tais 
como: apostilas, material específico para aulas de Artes. As anotações dos 
Cadernos de Classe são transcritos para as Fichas Individuais dos alunos. É 
muito importante ser mencionado que é fundamental para o bom trabalho do 
O.E. que não sejam sonegadas, pelos professores, informações essenciais no 
Caderno de Classe — os docentes, pelo fato de manterem contato mais 
intenso e direto com os alunos, podem ser uma fonte, talvez a mais importante, 
de informações fundamentais sobre as necessidades desses alunos —,  que 
não seja atrasada a entrega de dados ( avaliações ), que não seja 
descumpridas solicitações ou determinações do O.E., enfim, que haja sempre o 
respeito profissional e pessoal entre as partes envolvidas. 
Quanto aos dados nas Fichas Individuais, eles serão sempre sigilosos e 
preservados, e , quando é necessário a informação ser repassada para os 
professores, essa tarefa é repassada para a CP tendo em vista os riscos do 
chamado ―Efeito Rosenthal‖ ou ―profecia autorrealizável‖. 

 

6.2 – Toda terça-feira, os alunos que tiverem seus nomes anotados no 
Caderno de Classe e por conseguinte, na Ficha Individual,  são chamados para 
melhor esclarecimento dos fatos, e serem, ou não, advertidos e orientados para 
que tais fatos não mais voltem a ocorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

 
RESUMO DAS ROTINAS MENSAIS 

 

7.1 – Mensalmente, fazer o levantamento de cada Ficha Individual , 
observando atentamente número de tarefas não feitas, notas abaixo da média, 
ocorrências disciplinares, esquecimento de material, não execução de 
trabalhos em casa: e depois ligar para os pais ou responsáveis — de cada 
aluno que estiver com dificuldades —  que não ligaram para o Colégio 
nenhuma vez no período.  
Acompanhar de perto o rendimento escolar do aluno é muito importante e, 
como o próprio nome sugere, é uma atividade que deve ser realizada durante 
todo o ano letivo, e de forma sistemática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 8 

 
RESUMO DAS ROTINAS BIMESTRAIS 

 

8.1 – Ao final de cada bimestre, receber todos os boletins do alunos do EF II e 
EM, e fazer uma triagem dos casos que que o rendimento  ficou abaixo da 
média. Esses boletins com baixo rendimento escolar são retidos pelo O.E. e só 
serão liberados após presença dos pais ou responsáveis para uma analise, 
caso e caso, e serem tomadas providências a fim de ser evitada a retenção do 
aluno na série ou ano letivo. 

 

8.2 – Ao final de cada período de recuperação, bimestral ou semestral  ( 5 ao 
todo, no decorrer do ano, uma por bimestre e uma final ) o O.E. arquiva todas 
as avalições, de forma adequada, a fim de serem utilizadas ao final do ano 
letivo, caso ocorra e retenção do aluno, e necessidade de se responder a uma 
abertura de processo junto à Delegacia de Ensino. 

 

8.3 – Fazer levantamento de presenças de alunos, ou não, com dificuldade, 
nos plantões de dúvidas, cujas aulas são devidamente registradas em 
Cadernetas Escolares específicas para tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 9 

 
RESUMO DAS ROTINAS ANUAIS 

 

9.1 – Participação na reunião de Pais e Mestres, no início do ano letivo, a fim 
de tecer considerações sobre o trabalho a ser realizado, durante o ano letivo, 
pelo O.E. São duas reuniões: para os alunos novos e para alunos que já 
fizeram  parte do corpo discente no ano anterior. Dessas reuniões participam 
também a Direção, e as CP do Ensino Fundamental II e  do Ensino Médio. 

 

9.2 – Colaborar, com a Direção, na confecção do Calendário Escolar do 
próximo ano letivo.   

 

9.3 -  No final do ano letivo, participar dos Conselhos de Classe, juntamente 
com Direção,  Coordenadoras Pedagógicas  e Professores. 

 

9.4 – Fazer ligação telefônica para os pais de alunos que foram retidos, 
solicitando presença deles junto ao O.E. antes da divulgação das notas dos 
demais alunos. 

 

9.5 – Montar pastas individuais para os alunos que foram retidos, contendo as 
mesmas : Todas as avaliações com notas abaixo da média ( as recuperações 
do 1º. bimestre, 1º. semestre , 3º. bimestre , 2º. semestre, e final ), a Ficha 
Individual(ANEXO 7), a Ficha de Informações do Aluno (ANEXOS 1 e 2)  os 
comunicados enviados pelos pais, as anotações de atrasos nas primeiras aulas 
(ANEXO 4) , fotocópias e ocorrências registradas nos Cadernos de Classe 
(ANEXOS 8e 9), e outros documentos que registrem ocorrências com o aluno 
no decorrer do ano letivo: presença ou não nos plantões de dúvida, presença 
ou não dos pais nas reuniões de pais e mestres, cópias de cartas enviadas e 
recebidas, registro de ligações telefônicas feitas ou recebidas.  

 

9.6 – Atender aos pais de aluno retidos a fim de estabelecer quais serão os 
próximos passos, a saber: o aluno permanecerá no Colégio para refazer o ano 
em que foi retido, ou sairá do Colégio. Em cada uma das hipóteses, serão 



tomadas as devidas medidas cabíveis e dadas as orientações para os pais ou 
responsáveis. 

 

9.7 – Providenciar o arquivamento , de forma adequada, das Fichas Individuais 
de alunos que terminaram o ano letivo: arquivo de ex-alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 10 

 
RESUMO DAS ROTINAS ANUAIS EXTRACLASSE 
(COORDENAÇÃO DE EVENTOS) 

 

Abaixo, seguem algumas maneiras da escola atrair, para a escola,  os pais e 
responsáveis pelos alunos: os eventos abertos ao público. Embora a 
organização de festas escolares e de atividades extraclasse não seja de 
responsabilidade do O.E., nesses momentos ele tem a oportunidade de manter 
contatos com os pais e a comunidade, facilitando sua atuação. 

 

10.1 – Organizar e coordenar, juntamente com a Direção, CPs e Professores, a 
GINCANA CÍVICO, ESPORTICA, BENEFICENTE E CULTURAL . Esse é um 
momento tradicional em que campanhas de arrecadação de alimentos (arroz, 
feijão, leite) , fraldões, doação de sangue, vacinação, permitem aos alunos 
colaborar e se  integrarem à sua comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 - Organizar e coordenar, juntamente com a Direção, Coordenadoras 
Pedagógicas e Professores, a FESTA JUNINA . 

 

 

 

 

 

10.3 - Organizar e coordenar, juntamente com a Direção, Coordenadoras 
Pedagógicas e Professores, a FECCAN – FEIRA CIENTÍFICO-CULTURAL  . 
Alguns pais se interessam muito pelo aproveitamento escolar de seus filhos e, 
portanto, fazem questão de comparecer à escola apenas por esse motivo. 
Outros pais, entretanto, precisam de incentivos para serem atraídos: e as 
Festas Juninas propiciam esse contato entre todos os pais e a escola. 

 

 

 

 

 



10.4 - Organizar e coordenar, juntamente com a Direção, CPs e Professores, a 
VIAGEM  RECREATIVA AO  HOPI - HARI .  

 

 

10.5 - Organizar e coordenar, juntamente com a Direção, CPs e Professores, a 
publicação de ANTOLOGIAS que venham a ser criadas pelos professores de 
Português junto aos alunos. 

 

 

 

10.6 – Coordenar participação dos alunos, anualmente, em CONCURSOS DE 
DESENHO  promovidos pelo PANATHLON. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 11 

 
RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

 

A atividade de responsável pela disciplina implica em cuidar para que as 
normas abaixo sejam cumpridas: 

1. Os  alunos  não poderão ausentar-se do colégio ( nem por tempo limitado) sem prévia 
autorização da coordenação / direção / orientação . Os alunos do Ensino Fundamental 
e Médio deverão trazer o  pedido de dispensa antecipada , por escrito ( mãe ou 
responsável) – REGIMENTO ESCOLAR – Cláusula 15. 

2. O uso do uniforme é obrigatório (inclusive em atividades fora do horário normal de 
aulas) . Os trajes deverão estar de acordo com os costumes locais e não poderão ser 
inadequados para a prática escolar ( barriga de fora ,  shorts, jeans para educação 
física, minissaias  , decotes exagerados) e atividades extraclasse – REGIMENTO 
ESCOLAR – Clausula 10 – Parágrafo 2º. Obs: O aluno com o uniforme 
adulterado/customizado (camiseta, calça, bermuda) não terá permissão para assistir 
às aulas. 

3. Todos os alunos deverão ser pontuais em seus horários . A cada 3 atrasos por bimestre 
( não justificados por escrito pelo pai ou  responsável ) o aluno será suspenso por 1 
dia letivo .  Atrasos serão registrados em fichas  utilizadas para esse objetivo : na 
portaria do colégio. O aluno que chegar atrasado deverá aguardar pela 2ª. aula, no 
pátio. 

4. Os alunos não poderão fumar  nas dependências do colégio  sob pena de sofrerem  
sanções disciplinares – REGIMENTO ESCOLAR – Cláusula 14. 

5. Os alunos não poderão namorar de forma exagerada nas dependências do colégio. 
6. Quando  o aluno perder avaliações  , o  pai ou responsável deverá ligar imediatamente 

para o Orientador Educacional ( e  enviar justificativa por escrito e/ou atestado médico 
,   por meio do aluno, quando ele voltar às aulas) . Os professores deverão anotar as 
ausências no caderno de sala. 

7. Os  alunos  não deverão  permanecer      na sala de    aula durante  os intervalos (15 
e/ou 20 minutos ) de recreio . 

8. Os  alunos  deverão  evitar trazer material estranho às atividades escolares,  sob  pena 
de serem  punidos caso isso traga algum transtorno disciplinar  dentro ou fora da sala 
de aula .  

9. Durante as aulas, os celulares deverão permanecer desligados e guardados na mochila 
e/ou bolsa. 

10. O aluno que for colocado fora da sala de aula , por indisciplina , deverá , 
imediatamente , se dirigir à sala do Orientador Educacional . 

11.  Os alunos não deverão permanecer no recinto do colégio ( fora do seu horário normal 
de aula) sem estarem exercendo alguma atividade .  

12. Os alunos não deverão trazer bola   para jogar na quadra/ campo  ou em qualquer 
outra dependência do colégio, tendo em vista que a Escola sempre fornecerá o 
material necessário para atividades esportivas. 

13.  Os  alunos  não  deverão  ligar para sua residência ( qualquer que seja o motivo) sem 
autorização prévia da coordenação/direção/orientação. 

14. Os alunos que, nas proximidades do colégio (estando ou não , uniformizados)  ou em 
qualquer lugar ( estando uniformizados) e que tiverem conduta que prejudique de 



alguma forma aos seus colegas ou a  terceiros (pessoas não ligadas ao colégio) , 
estarão sujeitos às normas disciplinares previstas no regimento escolar. 

15. Os alunos deverão ter cuidados com extintores, bebedouros, banheiros, mesas e 
cadeiras. 

16. Os alunos deverão esperar na porta do Colégio os pais e as vans escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 12 

 
ANEXOS – FICHAS 

1.FICHA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ALUNO: FRENTE

 



 

2.FICHA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ALUNO - VERSO 

 

 



 

 

3.FICHA DE CONTROLE DE SAÍDAS ANTECIPADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.FICHA DE CONTROLE DE CHEGADAS COM ATRASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.CONTROLE ESTATÍSTICO POR BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONTROLE PERCENTUAL -ACIMA DE 30% DE NOTAS ABAIXO DA 
MÉDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

 

 



8.CAPA DO CADERNO DE CLASSE - FRENTE 

 

 

 



9.CONTRACAPA DO CADERNO DE CLASSE 

 

 

 



CAPÍTULO 13 

 

AUTORIZAÇÃO DA EDITORA PARA USO DE TRECHOS DO LIVRO 
“OORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA PRÁTICA” 
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