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”A vida é como um quebra-cabeça. O importante não é 
ter todas as peças, é colocá-las no lugar certo.” Jô Soares.

 
 Este Guia foi elaborado como produto da 
dissertação do Mestrado Profissional em Educação 
e Docência- FAE-UFMG e constitui-se de propostas 
de planejamento do trabalho do supervisor escolar, 
visando a contribuir para o melhor desenvolvimento 
das suas práticas educativas diárias e a construção 
coletiva do Projeto Político-Pedagógico da escola onde 
ele trabalha.

 Com base nos depoimentos e diálogos realizados 
no trabalho de campo e em informações do “Caderno 
de Boas Práticas dos Especialistas em Educação 
Básica de Minas Gerais”, buscamos, de forma clara e 
objetiva, desenvolver um recurso didático que pudesse 
ser utilizado para facilitar o planejamento das diversas 
atribuições do supervisor escolar, no cotidiano das 
escolas públicas estaduais de ensino fundamental.
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1. APRESENTAÇÃO
 Este Guia não tem a pretensão de abordar 
todas as atribuições inerentes ao cargo de um 
supervisor escolar, mas sim, ser um instrumento capaz 
de orientá-lo no planejamento de suas ações diárias, 
com vistas a aplicar suas habilidades e competências 
na promoção de uma escola mais ativa, participativa, 
democrática e organizada. Pretende-se nortear o 
trabalho, principalmente, daqueles que assumiram 
recentemente essa função, para que sejam capazes 
de promover a qualidade da educação, por meio do 
desenvolvimento de práticas pedagógicas orientadas 
e uma efetiva interferência no processo de ensino e de 
aprendizagem.
 Importante ressaltar que o trabalho do 
supervisor escolar não pode ter como foco apenas o 
bom desempenho dos alunos em avaliações internas 
e externas, mas, sim, propiciar o desenvolvimento 
humano, cultural, científico e tecnológico de professores 
e alunos, para que eles tenham condições de atender 
às exigências do mundo contemporâneo.
 O desafio é grande e exige esforço constante 
do coletivo da escola – diretores, professores, 
funcionários, pais e/ou responsáveis de alunos, pois 
a escola é parte da sociedade e parte do processo 
educativo. Não estamos falando de algo novo, mas 
apenas e, tão somente, buscando compartilhar um 
recurso didático gestado coletivamente e que, à sua 
maneira, pode colaborar na superação dos desafios 
diários que envolvem as práticas supervisoras. Acredita-
se que planejando melhor as ações, otimiza-se o 
tempo para avaliar, monitorar e tomar decisões com 
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mais celeridade, garantindo “um trabalho de assistência 
ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, 
coordenação, avaliação e atualização ao desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem” (RANGEL, 2004, s/p).
 

2. O SER SUPERVISOR
 
 De acordo com o site de etimologia “Origem da 
Palavra” (2015), a palavra supervisão vem do latim e 
é formada por dois vocábulos: super (sobre) e visão 
(ação de ver). Sugere-se, então, ver uma determinada 
ação com mais clareza, fazer uma análise global de 
determinado assunto ou situação. Saviani (1999) diz 
que:

 (...) a função supervisora já estava presente nas próprias 
comunidades primitivas, onde os homens ainda não eram 
divididos em classes e onde o modo de produção era coletivo, 
todos produziam em conjunto, educavam-se em conjunto, 
com isso a função supervisora já estava presente sendo 
desenvolvidas por adultos que instruíam os mais novos e os 
vigiavam discretamente, protegiam e orientavam isto sempre 
buscando auxilia-los em suas fraquezas. (SAVIANI, 1999, s/p). 
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 Nesse sentido, entendemos a supervisão escolar 
como um processo contínuo, acreditando que é essencial 
ter uma postura inovadora e uma gestão participativa, 
pois, ser supervisor requer saberes e conhecimentos 
científicos, pedagógicos e educacionais. Requer 
sensibilidade e criatividade para lidar com situações 
as mais diversas e, por vezes, incertas e conflitivas nos 
contextos escolares e não escolares, como os problemas 
relacionados à violência, às drogas e à indisciplina, 
infelizmente, tão comuns na realidade contemporânea.

 Ao supervisor escolar, no atual contexto 
educativo, não cabe mais o papel fiscalizador... O 
papel atribuído é o de líder, que juntamente com o 
diretor, promove o melhor desempenho das práticas 
pedagógicas do professor, considerando que “a 
atividade profissional de todo professor possui uma 
natureza pedagógica, isto é, vincula-se a objetivos 
educativos de formação humana e a processos 
metodológicos e organizacionais de transmissão e 
apropriação de saberes e modos de ação” (CHARLOT, 
2013, s/p).

 Vale ressaltar que o papel do supervisor 
escolar é importantíssimo, pois ele ajuda no processo 
de desenvolvimento do conhecimento, estabelece 
coletivamente um ambiente educacional que favorece 
o crescimento, a qualidade e a autonomia da equipe 
escolar para um bom desempenho do ensino.
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3. PRÁTICAS DIÁRIAS
 
 Muitas vezes, gastamos muito tempo consertando 
os erros de nossas práticas, que foram gerados por 
agir seguindo impulsos, pois não se para um tempo 
para planejar as ações antes de executá-las. Erra-se 
por falta de estratégia e de planejamento.

 
 
 
 

 
 
 

 Se paramos para planejar, temos em mente 
o que devemos ou não fazer. O trabalho na escola 
incita o pensamento o tempo todo, pois é dinâmico, 
singular, cheio de pessoas, que sempre precisam 
de algo. Por isso, para não se perder tempo com 
ações pouco importantes e não esquecermos do que 
realmente importa, é preciso planejar e priorizar. Sem 
planejamento, o trabalho pode não ter os resultados 
esperados.
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POR ISSO, SUPERVISOR, VAMOS PLANEJAR?
 
 Para uma boa atuação, acredita-se que a 
supervisão escolar deve ser concebida enquanto 
práxis – prática intencionalizada – buscando 
fazer o elo entre o conhecimento teórico e a ação 
transformadora da prática docente. Para tanto, é 
preciso exercer com engajamento o trabalho de 
orientação, acompanhamento, implementação e 
avaliação das práticas pedagógicas. Também deve 
criar momentos de interação de todos os envolvidos 
(gestores, professores, alunos, pais/responsáveis) na 
efetividade da ação educativa.
 Portanto, diante das inúmeras demandas que 
perpassam o cotidiano das escolas e as múltiplas 
questões sociais que, por muitas vezes, dificultam o 
trabalho do supervisor, propõe-se, de forma simples 
e objetiva, porém com intencionalidade, um plano de 
trabalho. Esse tem como objetivo nortear as ações do 
supervisor, abarcando os campos fundamentais da 
sua atuação, como o desenvolvimento curricular e o 
processo ensino-aprendizagem, a organização escolar 
e as relações internas e com a comunidade, bem como 
subsidiar as “Oficinas Formativas” para a construção 
do Projeto Político-Pedagógico da Escola.
 

4. PLANO DE TRABALHO
 Lembre-se: Um plano de trabalho funciona como 
um guia de atuação que deve responder a três questões 
fundamentais: onde estamos, aonde queremos ir e 
como vamos conseguir.
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 1.     Conhecimentos, competências e habilidades. 
Conhecer as atribuições específicas do seu cargo e as 
legislações educacionais.
 2. Orientação e acompanhamento do 
desenvolvimento dos alunos. Conhecer os resultados 
dos alunos e criar ferramentas de acompanhamento 
do seu desempenho.

 3. Relacionamento com professores. Criar 
momentos de comunicação com o professor de forma 
clara, oportuna, adequada e coerente, para que assim 
o processo de supervisão seja útil e produtivo.
 4. Participação dos pais e da comunidade. 
Promover reunião de pais e mostrar a importância de 
uma maior participação no aprendizado dos filhos e 
nas demais atividades da escola, como a construção 
coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP).

 5. Parcerias com a SRE, com outras escolas e 
faculdades da região. Promover interação com a SRE 
e outras escolas (públicas ou privadas), faculdades e 
universidades em prol do desenvolvimento pedagógico 
dos alunos e da escola.

 Fique sabendo que a maioria dos planos de 
trabalho é feita para um determinado período, ou seja, 
para um bimestre, trimestre, semestre ou ano letivo.
Então, analise o plano de trabalho e decida como 
fará para utilizar seus recursos e para superar seus 
obstáculos, de modo que suas metas e seus objetivos 
sejam alcançados.
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5. PROPOSTAS DE OFICINAS NO 
MÓDULO II
 Uma vez definidas as prioridades em seu plano 
de trabalho, haverá respostas para uma série de 
perguntas: O que se deve fazer, quem vai fazer, de 
que maneira e quando fazer?  A partir daí, as oficinas 
pedagógicas são ferramentas poderosas para a 
execução do plano de trabalho do supervisor, pois, por 
meio delas é possível propiciar formação continuada e 
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Elas são 
abertas e dinâmicas, possibilitando a inovação, a troca 
de experiências e a construção de conhecimentos.
 Dessa forma, para efetivar o plano de trabalho 
sugerido neste Guia, foram definidas cinco oficinas 
específicas, pois acredita-se que maiores são as chances 
de elas proverem ferramentas úteis para a atuação 
efetiva do supervisor no objetivo proposto.
 Lembre-se: O término de uma oficina deve levar 
o participante a refletir sobre o antes e o depois.
Mãos à obra!

OFICINA 1 – Dinâmica – Ilha do Tesouro e 
Apresentação da BNCC e do Currículo de Minas Gerais 
para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental – 
Rumos e desafios.

OBJETIVOS:1. Motivar, integrar o grupo, desenvolver 
habilidade de trabalho em equipe e superação de 
desafios. 2. Proporcionar informações sobre a Base 
Nacional Comum Curricular, homologada em 2017 
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e a implementação do Currículo de Minas Gerais, 
normatizado em 2019.

PÚBLICO ALVO: 
Professores.

MÉDIA DE DURAÇÃO: 
Dinâmica: 15min. Apresentação e debate: 45min

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
Uma caixa de bombons, folhas de jornal, lista de 
presença, folha ou bloco de anotações, projetor 
multimídia

ESPAÇO: 
Sala de aula ou sala de vídeo.

VAMOS COMEÇAR:
1. Coloque uma folha de jornal aberta em um lado da 
sala com a caixa de bombons em cima.
2. Na outra extremidade coloque uma folha de jornal 
para cada dupla de participantes, lado a lado.
3. Cada dupla deve ficar em pé sobre seus jornais.
4. O objetivo é chegar ao outro lado da sala e se salvar 
na ilha, sem tocar os pés no chão.
5. O jornal pode ser movido, mas não pode ser rasgado.
6. Quem tocar no chão propositalmente é desclassificado.
7. Se 2 grupos chegarem ao mesmo tempo na ilha, 
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divide-se o prêmio.
8. Determine um tempo máximo para cumprirem a 
tarefa.
 

RESULTADOS ESPERADOS: Só é possível chegar 
ao outro lado, se uma dupla convidar a outra para 
subir em seu jornal e, em seguida, pegar o jornal vazio 
e colocar adiante, até ambas alcançarem o prêmio. 
Caso nenhuma dupla perceba o truque no tempo 
determinado, encerre a dinâmica e mostre como fazer.

FORMAÇÃO E COMENTÁRIOS. Aproveite esse 
momento para explicar sobre o trabalho em equipe 
e como ele será importante para a implementação 
do Currículo de Minas Gerais da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental. Pergunte quem já leu o 
documento e posteriormente, inicie uma apresentação 
simples, objetiva e previamente construída sobre 
a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo 
Referência de Minas Gerais. Caso alguns tenham 
conhecimento e outros não, proponha um debate ao 
final da apresentação.

OBSERVAÇÃO: Convide algum professor ou servidor 
da rede de ensino (escolas públicas ou privadas, SRE 
ou universidades), que tenha domínio da legislação 
educacional que abrange a BNCC e o Currículo 
Referência de Minas Gerais para mediar a discussão 
sobre o tema.
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OFICINA 2 – Conhecendo os resultados. A 
avaliação como aliada no desenvolvimento do processo 
de ensino e de aprendizagem.

OBJETIVOS: Apresentar os resultados das avaliações 
internas e externas e a sua importância para o 
planejamento das práticas pedagógicas, orientadas 
para melhoria da qualidade do ensino e do desempenho 
dos alunos.

PÚBLICO ALVO: Professores

MÉDIA DE DURAÇÃO: 1h

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Blocos de anotações 
ou folhas, canetas e projetor multimídia.

ESPAÇO: Sala de aula ou sala de vídeo.

VAMOS COMEÇAR:
1. Distribua as folhas e a caneta. Aproveite este 
momento para dar boas-vindas aos professores.

2. Prepare a apresentação e antes de iniciar, diga aos 
professores para escrever em um pedaço de papel qual 
foi a nota da escola nas duas últimas edições do IDEB 
(2015 e 2017) e qual era a meta. Eles devem trocar os 
papéis entre eles, para que ao final da apresentação, 
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você possa verificar se alguém acertou.
3. Interaja com os professores, dizendo: Não vale 
“colar”. Vamos lá! Quem vai acertar? O objetivo 
nesse momento é tornar o clima mais agradável, para 
posteriormente, refletir sobre o papel da avaliação no 
processo de ensino e de aprendizagem.

4. Inicie a apresentação/slide. Procure não ficar “preso” 
ou apenas lendo os slides, interaja e olhe para os 
professores. Esse não deve ser um momento entediante.

FORMAÇÃO E COMENTÁRIOS. 
 
Na apresentação/slides deve conter informações sobre 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), como o índice é construído e sua relevância para 
a educação. Pode ser que nem todos os professores 
tenham conhecimento sobre o tema. A apresentação 
deve conter ainda os resultados da escola desde a 
primeira edição do IDEB e as metas a serem atingidas. 
Procure mostrar os resultados, focando, principalmente, 
na importância do professor para o melhor desempenho 
dos alunos, produzindo e analisando diferentes 
instrumentos avaliativos. Ao final, abra o encontro para 
o debate/diálogo, direcionando para a importância de 
se conhecer os resultados individuais dos alunos, sanar 
as suas dificuldades, para juntos construírem as metas 
da escola e o Projeto Político-Pedagógico (PPP).

OBSERVAÇÃO: Convide um servidor da Secretaria 
de Estado de Educação (SEE-MG), que trabalhe com 
os resultados das avaliações em larga escala (internas 
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e externas), para lhe apoiar no debate ao final da 
apresentação.

OFICINA 3 – Café com a Supervisão –Comunicação 
e práticas pedagógicas

OBJETIVOS: Assistir a um vídeo e dialogar com 
os professores sobre a comunicação, tão essencial a 
interação com os alunos e a organização do tempo 
e do espaço em sala de aula. Possíveis estratégias 
de reconhecimento da turma e de cada aluno para o 
estabelecimento de vínculos e metas de desempenho.

PÚBLICO ALVO: Professores

MÉDIA DE DURAÇÃO: 1h

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Água, café, sucos, 
biscoitos. Lista de presença, blocos de anotações ou 
folhas, canetas e projetor multimídia

ESPAÇO: Sala de aula ou sala de vídeo

VAMOS COMEÇAR:
1. Distribua as folhas e a caneta. Aproveite este momento 
para dar boas-vindas aos professores, perguntar como 
estão ou como passaram o dia. Procure quebrar o 
“gelo”.
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2. Prepare um vídeo motivacional e antes de iniciar, diga 
aos professores que é ótimo contar com a presença 
deles. Lembre-se: O convívio e a correria diária, 
muitas vezes, impedem-nos ou nos fazem esquecer de 
pequenas gentilezas.

3. Interaja com os professores, até que todos estejam 
sentados para assistir ao vídeo.

4. O objetivo do vídeo é levar a reflexão sobre a 
importância da comunicação. Tanto na relação aluno-
professor, professor-aluno, como professor-família e 
família-escola.

5. Inicie o vídeo.

FORMAÇÃO E COMENTÁRIOS. O vídeo deve 
abordar a comunicação eficaz e a sua importância entre 
os principais atores escolares. Após a exibição do vídeo, 
sugere-se uma conversa em forma de mesa redonda. 
Pergunte aos professores o que acharam do vídeo. Incentive-
os a falar um pouco das comunicações internas, das 
práticas pedagógicas que podem melhorar o desempenho 
dos alunos. O diálogo é aberto, mas orientado no sentido 
de pensarem juntos a reunião com os pais. Acredita-se que 
nessa oficina, os professores já tenham conhecimento do 
novo Currículo de Minas Gerais, que saibam os resultados 
das avaliações externas da escola e, por isso, estão aptos 
a conversar com os pais sobre a importância do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) na Oficina 4. 
Lembre-se: O supervisor escolar tem que dialogar 
constantemente com os professores que formam a 
sua equipe de trabalho transmitindo informações e 
partilhando conhecimentos.
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OBSERVAÇÃO:  Para realizar essa oficina, 
antecipadamente, informe aos professores do café e 
sugira que cada um possa trazer algo para o lanche 
coletivo. Sugestão de vídeos: Qual a relação entre 
afetividade, vínculo e aprendizagem? Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7bywstc8YF8 ou 
A importância da comunicação. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=W8BLLhqSCNE ou outros 
que sejam mais pertinentes ao perfil da sua equipe.
 

OFICINA 4 – A Família vai à escola. Reunião de 
Pais e/ou responsáveis.

OBJETIVOS: Promover a maior participação das 
famílias na escola e na construção do PPP.

PÚBLICO ALVO: Pais, professores e demais 
servidores da escola.

MÉDIA DE DURAÇÃO: 1h

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Lista de presença, 
blocos de anotações ou folhas, canetas e projetor 
multimídia

ESPAÇO: Sala de aula ou auditório

VAMOS COMEÇAR:
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1. Distribua as folhas e a caneta. Aproveite este momento 
para dar boas-vindas aos pais e responsáveis.

2. O diretor poderá apresentar a equipe de professores 
e funcionários e logo após, apresentar o supervisor, que 
deverá conduzir a reunião.

3. Inicie o vídeo sobre Família e Escola – 
disponível em https://www.youtube.com/
atch?v=dfkb6H8qUsg&list=RDy3GKroyVrA0&index=5O 
objetivo do vídeo é levar a reflexão sobre a importância 
da participação da família na escola.

4. Inicie a apresentação/slide. Na apresentação/slides 
devem conter informações sobre a escola, sua história, 
seus resultados nas avaliações externas e/ou IDEB e 
a importância do PPP, como documento fundamental, 
norteador das ações que formam a identidade da escola. 

Lembre-se: O PPP além de ser construído por várias mãos 
(professores, funcionários, pais, alunos), precisa ser o 
“retrato da escola”, com seus limites e perspectivas.

FORMAÇÃO E COMENTÁRIOS. A participação da 
família é fundamental no processo de aprendizagem. Os 
pais e responsáveis precisam acompanhar a vida escolar, 
participando das reuniões promovidas pela escola e 
atendendo às solicitações. Ao supervisor cabe a tarefa 
de criar espaços para essa participação nas ações de 
planejamento, desenvolvimento do PPP e nas decisões a 
serem tomadas sobre a vida da escola e dos alunos. É 
importante que os pais conheçam todos os funcionários 
da escola, afinal, eles contribuem para o aprendizado de 
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seus filhos. Procure mostrar os resultados, dialogando com 
os professores, focando, principalmente, na importância do 
respeito ao trabalho docente, para o melhor desempenho 
dos alunos. Informe sobre o Projeto Político-Pedagógico e 
explique como se processa a construção coletiva. Ao final, 
abra para debate/diálogo.

OBSERVAÇÃO: Pode-se convidar alunos e/ou pais de 
alunos que toquem algum instrumento ou tem participação 
em bandas para recepcionar os participantes.
 

OFICINA 5 Palavra Aberta- Alunos Parceiros

OBJETIVOS: Promover diálogos abertos e momentos de 
partilha com os alunos. Estimular e sugerir parcerias que 
contribuam para o exercício da cidadania e o seu pleno 
desenvolvimento pedagógico.

PÚBLICO ALVO: Alunos do 9º ano, convidados e 
professores.

MÉDIA DE DURAÇÃO: 1h

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Uma caixa de bombons, 
folhas de jornal, lista de presença, projetor multimídia.

ESPAÇO: Quadra ou auditório.
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VAMOS COMEÇAR:
1. Distribua as folhas e as caneta. Aproveite este 
momento para interagir com os alunos, perguntando 
sobre assuntos que eles gostem de falar.

2. O supervisor pode mediar o encontro, mas o 
professor que tem mais proximidade com os alunos 
da turma poderá apresentar a ideia, que consiste em 
trazer para dentro da escola parceiros: ex alunos 
ou profissionais que possam ajudá-los em questões 
pessoais e profissionais.

3. Faça uma breve apresentação da escola, sua história 
e posteriormente, inicie um curto vídeo motivacional 
sobre a importância da escola ou de se estudar.

4. Realize a dinâmica Ilha do Tesouro da Oficina 1.

FORMAÇÃO E COMENTÁRIOS. Ao aluno, sujeito 
principal dos processos educativos, é essencial se 
envolver em determinadas ações da escola. Quando 
se sentem parte, valorizam o ambiente, têm melhor 
desempenho e respeito aos profissionais e suas práticas. 
A ideia dessa oficina é “dar voz” aos alunos. Ouvir o 
que eles gostariam que a escola ofertasse além das 
aulas. Caso nenhum aluno se pronuncie, o supervisor 
pode começar sugerindo uma “mostra de profissões”, 
durante a qual professores de universidades podem 
ir à escola falar sobre sua profissão e o mercado de 
trabalho. Outra sugestão seria relativa a palestras na 
escola, com temas sugeridos por eles, como tecnologia, 
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sexualidade, jogos digitais e outros. Pode ser inclusive 
no formato de talk show, como no Programa “Altas 
Horas”.

OBSERVAÇÃO: Prepare-se para dizer aos alunos o 
que é possível ou não realizar diante do tempo, espaço 
físico e recursos didáticos e financeiros. Não proponha 
nada que seja inviável, pois cria-se expectativas que 
podem ser frustradas.

JUNTOS PELA EDUCAÇÃO! 
 Em síntese, este guia propõe ao supervisor 
escolar e à equipe de professores o delineamento 
de ações específicas e articuladas, que propiciam 
uma maior participação da comunidade escolar nos 
processos educativos, provoca reflexões a respeito de 
suas atuações no acompanhamento e na avaliação 
do desenvolvimento das ações pedagógicas. Propõe 
a reflexão periódica sobre avaliações diagnósticas 
internas, a relação da escola com a família e o 
acompanhamento dos alunos que estão apresentando 
desempenho insatisfatório.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
  Chegamos ao final desse início. Início de uma 
caminhada entre você, supervisor, e o seu fazer 
pedagógico. Nossa expectativa é que, juntamente 
com o diretor, você possa exercer a liderança da 
gestão pedagógica, que deve ser o eixo a nortear o 
planejamento, a implementação e o desenvolvimento 
das ações educacionais na escola. 

 Você está pronto para começar a realizar 
atividades que vão contribuir para a melhoria da 
qualidade do ensino na sua escola. Então, nosso 
desejo é a de que esse guia possa constituir-se numa 
ação, mesmo que incipiente, para superar os desafios 
diários de sua prática e colaborar na construção do 
Projeto Político Pedagógico, documento fundamental 
e norteador das ações que formam a identidade da 
escola. Como bem aponta Libâneo (2001, p. 54):

 A educação de qualidade é aquela que promove para 
todos o domínio de conhecimentos e o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas, operativas e sociais necessários 
ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos 
alunos, à inserção no mundo do trabalho, a constituição da 
cidadania, tendo em vista a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. (LIBANÊO, 2001)

 Nessa perspectiva, acreditamos, ainda, que esse 
material poderá ser utilizado como uma ferramenta 
facilitadora dos processos educativos, divulgando a 
importância do trabalho da supervisão escolar e os 
espaços de construção da gestão democrática que 
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passam, no âmbito da escola, pelo fortalecimento de outros 
mecanismos de participação, como conselhos escolares e 
grêmios estudantis. Tais instâncias cumprem papel relevante 
nesses processos e  merecem mais atenção dos gestores dos 
sistemas de ensino.
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