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Atuação do Supervisor Escolar 

na DRE: Compartilhando experiências
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 O “arejamento” trazido pelos novos 

supervisores

 Capacidade é diferente de experiência

 Chegamos: vamos mudar a Supervisão!

 Saberes fundamentais: vivência na escola

 Os riscos do distanciamento da escola

 Podemos ensinar alguém a ser supervisor?



 A importância do supervisor na engrenagem 

dos sistemas de ensino/educação

Atuação nas redes Direta, Parceira e 

Particular – aspectos comuns e específicos

 Importância do Supervisor X Importância da 

Escola   

 Supervisão fiscalizadora X Supervisão 

parceira 



 Supervisor X Diretor da Escola

 Supervisor legislador: proibir o que a 

legislação não proíbe 

 Supervisor: implementador das 

políticas educacionais da SME?

 O Supervisor representa: “a DRE na 

escola” ou “a escola na DRE”?



 1. Participar da Reunião periódica (semanal?)

 2. Plantão (5h/semana?)

 3. Despacho de documentos das escolas

 4. Participação em Comissões (Apuração etc.)

 5. Atividades de formação de supervisores

 6. Organização do próprio trabalho

 7. Encaminhar demandas das “suas” escolas

 8. Elaborar relatórios, pareceres etc.



 São feitos na escola, mas devem 

começar na DRE

 São diferentes nos três tipos de Rede 

supervisionadas: Rede Parceira 

(convênios); Rede Particular; Rede 

Direta



Três blocos de assuntos:

1. Definidos pela Supervisão 

2. Definidos pelo Supervisor – para aquele 

período e para aquela escola

3. Trazidos pela escola (na própria visita ou 

da visita anterior)

AçãoSupervisora - atualizar.xlsx


 Dados quantitativos – verba pública gerenciada 

pelas entidades

 As DREs costumam elaborar um “modelo” –

(devemos ir além)

 Art. 50 da Portaria SME 4548/17

 Todos os itens do Art. 50 precisam estar em 

todos os Termos?

 Observar os § 1º e 2º do art. 50

Artigo 50 - Portaria 4.548-2017.docx
Artigo 50 - Portaria 4.548-2017.docx


 Caráter mais fiscalizador (prédio, habilitações, 
configuração das classes: quantidade/idade

 Menor frequência de visitas

 Competência do CME
 Portarias da SME não se aplicam (exceto as que 

regulamentam autorização e funcionamento – ou alguma 
outra específica)

 Resolução CME 01/2018 (referência)
 Outras Resoluções (CME 05/2019 – ambientes na EI)

 Concepções pedagógicas (liberdade CF/LDB)

Resolução CME 01-2018 Escolas Particulares.docx


 Diversidade de assuntos

 Abrange todas as dimensões da gestão 

(financeira, pedagógica, administrativa etc.)

 Visitas mais frequentes – mais demoradas

 Registros mais trabalhosos – temas 

diversificados



 Reclamações recebidas no Plantão

 Registrar tudo o que foi orientado, ações, 

ambientes e documentos vistos

 Em geral: a visita é mais rica que o Termo

 Extensão do Termo [reproduzir 

legislação?]

 Registro oficial – ler e reler – fidelidade à 

legislação



1. Construção da Pauta de Visitas – final do mês

 Conhecimento da escola – anotações pessoais

 Pendências da visita anterior

 Roteiro da Supervisão

2. Primeiros dias do mês: rede parceira

3. Rede direta: agendamento em continuidade

4. Escolas particulares: duas visitas por semestre



 Intercalar os outros afazeres – para não 

priorizar uma coisa em detrimento das 

demais (apurações, autorizações)

 Dias de Plantão e de Reunião – dar 

andamento à análise de documentos

 Duas visitas/dia: – só se forem escolas 

pequenas!

 (Fazer o Termo: sempre na escola!!)



 Pareceres (cotas)

 Setorial

 Legislação mais utilizada 2021__

 Termos de Visitas Rede Direta

 Termos de Visitas Rede Parceira

 Termos de Visitas Rede Particular

 Plantões

 Documentos Elaborados DRE/SME

 Documentos Elaborados Supervisão

 Escolas do Setor - documentos

Legislações Mais Utilizadas.docx


 Organização de cada DRE (pela Supervisão)

 Dois critérios: 1. Qualidade atendimento ; 2. 
Equidade no trabalho dos supervisores

 A experiência da DRE JT 

 Impresso próprio – número de protocolo

Registro → pasta do supervisor da U.E.

Finalização do expediente com digitalização 
em pasta coletiva

Arquivamento do documento físico

Plantão 07-03  - Modelo.doc


Combinados 

Não faltar e não atrasar

Não agendar situações da U.Es. Do 

próprio Setor

Objetivo do Plantonista – finalização 

do atendimento



 Não faltar e não atrasar

 Sempre ouvir o munícipe e registrar suas 

demandas

 Tentar resolvê-las: com a DRE / Escola

 Ouvir a escola suas razões e versões

 Cuidados na forma de orientação às escolas

 Orientar o munícipe pra resolver na escola

 Não deixar de dar retorno (escola e/ou 

munícipe)



 Demanda permanente

 Concentração início de ano (PEA, Outros 
Projetos, Calendários, Horários da Equipe 
Gestora etc.)

 Procurar despachar rapidamente

 Analisar integralmente e apontar todas as 
correções de uma só vez

 Fazer uma cota indicando as correções a 
serem efetuadas – solicitar a via incorreta



Necessidade de unidade nos 

procedimentos

Os supervisores se constituem 

como grupo

Plano de Ação* da Supervisão: 

especificidades da DRE (* Portaria SME 

7849/2016 – Atribuições dos Orgãos da SME)



 Formatos existentes podem ser modificados

 Quem faz a pauta da reunião?

 Quem conduz a reunião?

 Participação, Assiduidade, Pontualidade

Contemplar três aspectos:

Formação dos supervisores

Debate de ideias, concepções, estratégias

Organização (definição de procedimentos)



 Celebrações / Autorizações

 Pauta do Termo de Visitas do mês

 Plano de Ação da Supervisão

 Eventos (Setoriais)

 Questões trazidas pelos supervisores

 Estudo (legislação e outros temas)



 Forma possível de organização

 Exemplos: Ens. Fundamental, Ed. Infantil, 

Ed. Integral, Étnico-Racial, D.H. etc.

 Participação em reuniões na SME

 Acompanhamento de ações que se 

desdobram nas DREs

 Representantes: partilha com o grupo



 Instrumentos de trabalho

 Pareceres (cotas?)

 Análises

Textos de formação

Etc.



 Cuidado permanente com sua formação 

pessoal

 Atuar para que a Supervisão se preocupe 

com a formação

 Formar grupos de estudo - se necessário, 

alternativos (com quem quiser – com dia e 

horário pré-estabelecidos)



 Rede Parceira (convênios): 

celebração/aditamento/autorização

 Escolas particulares: autorização

 Apurações Preliminares

 Como definir as comissões?



Portaria SME 7849/2016 – Artigo 115:

I. Implementação da política educacional

II. Construção do Plano de Trabalho da DRE

III. Implementação do PPP das escolas

IV. Demanda Educacional

V. Funcionamento das U.Es.

VI. Apurações preliminares

Portaria SME 7849 - Art 115.docx


Obrigado!

Silvio Guarde
sguarde@uol.com.br


