
Unidade 1

Livro Didático Digital

Francineide Rodrigues Passos Rocha

Práticas de 
Secretaria Escolar





Diretor Executivo 
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial 
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico 
TIAGO DA ROCHA

Autora 
FRANCINEIDE RODRIGUES PASSOS ROCHA



A AUTORA
Francineide Rodrigues Passos Rocha

Olá. Meu nome é Francineide Rodrigues Passos Rocha. Sou 
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Fundação Bradesco e na Universidade Federal da Paraíba como Tutora 

à distância, atuei como professora pesquisadora na Co-orientação de 

trabalhos no âmbito do Programa Educação sem Fronteiras da Faculdade 

Unifuturo. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha 

experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. 
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INTRODUÇÃO
Você sabia que atribuição do secretário escolar vai além dos trabalhos 

burocráticos? A atuação desse profissional é essencial no planejamento 

estratégico tanto na área pedagógica, como na administrativa, pois suas 

atividades contribuem para o bom funcionamento da unidade escolar. 

A sua relação com o cotidiano da escola deve acontecer de maneira 

integrada pois exige desse profissional qualidades essenciais como a 

diplomacia e a memória. Compreendeu a relação entre essas qualidades? 

Vamos abordar a questão com uma visão interdisciplinar de 

construção e diálogo com quem organiza os documentos escolares e está 

em contato com seus cheiros, texturas, cores e formas. A importância do 

lidar com o outro no ambiente escolar é tão simbólica quanto o cuidado 

com a memória dos arquivos da escola.

Entretanto a valorização desse profissional e o reconhecimento das 

suas atribuições, para o funcionamento geral da escola, fazem elevar-

se novas perspectivas para profissão, de natureza peculiar à educação.  

Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste 

universo!
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OBJETIVOS
Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso propósito é auxiliar 

você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o 

término desta etapa de estudos:

1. Compreender a organização escolar como um todo, destacando 

o papel da secretaria escolar e sua importância como órgão estratégico 

no contexto geral da instituição;

2. Reconhecer a importância dos serviços de secretaria escolar 

para o funcionamento das redes de ensino, classificando os vários tipos 

de serviços prestados para a escola e para a sociedade;

3. Conhecer a profissão de secretário escolar, conscientizando-se 

de sua importância para a gestão e a confiabilidade da documentação 

escolar, além de identificar oportunidades e perspectivas de crescimento 

na carreira profissional;

4. Discernir sobre o perfil profissional e os principais conhecimentos 

e competências necessários ao trabalho como secretário escolar.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao 

conhecimento? Ao trabalho! 



Práticas de Secretaria Escolar12

A Secretaria Escolar no Contexto 
Organizacional

INTRODUÇÃO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender 
o papel da secretaria escolar e sua importância como 
órgão estratégico no contexto geral da instituição. Isto será 
fundamental para o exercício de sua profissão. E então? 
Motivado para desenvolver esta competência? Então 
vamos lá. Avante!

Antes de adentrar o ambiente estrutural, arquitetônico da escola 

vamos olhar para escola, se a escola é um ambiente como um todo 

educativo, compreende-se que todas as pessoas que trabalham na escola 

desenvolvam atividades educativas. Sendo assim, as práticas educativas 

aparecem no fazer daqueles profissionais que estão no comando da 

secretaria escolar. 

Portanto, convidou-o para conhecer melhor esse ambiente, nosso 

ponto de chegada será apreciar o momento histórico de reconhecimento 

desse profissional.

Em 06 de agosto 2009, o Governo Federal sancionou a Lei 

12.014/2009 que profissionalizou a educação e reconheceu os profissionais 

que atuam na escola como coparticipantes do processo educacional.  

Surgiu assim, a 21ª Área Profissional chamada de Serviços e Apoio Escolar 

com especificação da capacitação mínima exigida para o cumprimento 

da função. Ou seja, a Lei 12.014/2009, altera a LDB em seu artigo 61 e 

delibera quem são os profissionais em educação da educação básica: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e 

médio; 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de 

pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 
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supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma 

de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim 

(BRASIL, 2009). 

Entretanto, agora, os profissionais da educação vão além dos 

professores. Garantiu-se aos funcionários de escola, desde que 

profissionalizados, a condição de profissionais da educação.

A Lei 12.014/2009 assinale a necessidade mínima para formação do 

profissional de secretariado escolar seja de nível médio, não demorará 

muito, essa Lei poderá sofrer alteração no item que decide a qualificação 

mínima, a exemplo do que aconteceu com os profissionais de docência.

Embora no mercado corporativo do Século XXI, para quaisquer 

áreas que direcionamos o olhar, observamos instituições, empresas ou 

organizações a procura de profissionais qualificados. Que sejam donos 

de múltiplas capacidades, porém, que tenham uma área que seja de sua 

especialidade. De seu domínio. Esse fato acontece em todas as áreas do 

conhecimento profissional. Da mais simples, a mais complexa.

Essa é uma tendência que abordou ao mundo dos negócios 

educacionais motivando uma demanda por profissionais qualificados. 

Simão (2007, p.8), ressalva que: 

[...] as organizações educacionais buscam profissionais 

habilitados e qualificados, com formação específica, 

possuidores de uma macro-visão do funcionamento de uma 

instituição de ensino e com capacidade de desempenhar 

suas funções com competência e habilidade. A articulação 

permanente entre a teoria e a prática, onde tanto o perfil do 

secretário escolar quanto a metodologia do trabalho mudam, 

implica que este profissional deve buscar a adaptabilidade 

e, mais que isso, antever as mudanças e antecipar-se a elas, 

organizando, executando, direcionando, coordenando e 

controlando os diversos processos relativos à escola e sua 

gestão. 
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Nesse panorama, a importância conquistada pelo profissional de 

secretariado escolar, bem como chama atenção para o comprometimento 

com a qualificação adequada para o aprendizado de suas atividades 

profissionais. 

Quero lembrá-lo que, no texto a profissão abraça a todo momento 

o ambiente (secretaria) escolar como um fio que tece uma teia. Para 

entender melhor esse contexto, o reconhecimento profissional acarretado 

pela Lei 12.014/2009 foi uma nobre conquista da categoria. Com isso, 

as secretarias terão que ser dirigidas por profissionais legitimamente 

habilitados e nomeados por órgão competente para o exercício da função. 

Com o reconhecimento, os profissionais têm sido cada vez mais 

valorizados e esse movimento fez aumentar a procura por cursos técnicos 

presenciais ou à distância com o intuito de inserção no mercado. Mas 

o domínio do conhecimento teórico–prático faz o todo diferencial na 

secretaria escolar. 

Por se tratar de um ambiente com sua organização metodológica, 

que reúne todos os documentos e arquivos dos alunos, professores e 

demais profissionais da escola. Esse profissional, precisa manter uma 

rotina de organização desse espaço, com locais e mobiliário específicos. 

Na maioria das vezes a secretaria é o cartão de visita da escola.

Outro ponto é o diálogo com as famílias dos alunos, o trabalho da 

secretaria escolar contribui para a apresentação da escola, demonstrando 

a importância da organização e da troca de informações, o espaço deve 

manter-se com todas as informações referente aos documentos no 

aspecto burocrático, além das informações referente a vida escolar dos 

alunos. 

Esses documentos estão dispostos na secretaria escolar, e nos 

tempos atuais apesar da tecnologia, do uso de computadores, o acesso 

à internet, esse ambiente ainda comporta uma grande quantidade de 
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documentos físicos/impressos. Dessa forma, as inovações tecnológicas 

ajudam na organização e gestão desses documentos. 

Figura 1: Os documentos e a organização do trabalho

Fonte:@pixabay

Quando a escola pode contar com esses recursos tecnológicos, 

como a inserção dos diários eletrônicos, este considerado relevante 

na organização da gestão da secretaria escolar. Adelino e Silva (2012) 

abordam sobre o uso da tecnologia p1elo secretário, tornando ágil 

o trabalho desse profissional com auxílio de ferramentas como o 

computador. As autoras destacam outras ferramentas da Tecnologia da 

Informação e Comunicação - TICS (ADELINO; SILVA, 2012, p. 17):

Dentre elas, merecem destaque as redes de compartilhamento 

que podem ser internas como é o caso da intranet, ou 

aquelas que ligam o ambiente de trabalho à rede mundial de 

computadores – internet, o que facilita a comunicação e o 

trânsito das informações dentro das organizações. 

Essa tecnologia ampliou e facilitou os relatórios na secretaria 

e na organização e gestão de alguns documentos como: diário online; 

https://pixabay.com/pt/photos/pasta-papelada-escrit%C3%B3rio-contador-1016290/
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declarações; ofícios; requerimentos; boletim dos funcionários, entre 

outros. Os recursos tecnológicos são importantes, mas o manejo e 

capacidade de lidar com a gestão organizacional da escola requer padrões 

de desempenho Lück (2009, p. 13) aborda a importância desses padrões:

Todo e qualquer profissional desempenha um conjunto 

de funções, associadas entre si, para cujo desempenho 

são necessários conhecimentos, habilidades e atitudes 

específicos e articulados entre si. A definição de padrões 

de desempenho focados nas competências constitui em 

condição fundamental para que os sistemas de ensino possam 

selecionar os profissionais com as melhores condições para 

o seu desempenho, tal como é sua responsabilidade, assim 

como orientar o contínuo desenvolvimento do exercício 

dessas competências e realizar a sua avaliação para orientar o 

seu aprimoramento. 

Assim, o contexto da organização recai nesse ambiente, sabe-

se que, todo documento enviado ou recebido pela escola é de 

responsabilidade da secretaria, sendo um lugar estratégico já que tais 

documentos têm as utilidades de comprovação e informação.  Orientar 

padrões de desempenho e habilidades para os profissionais faz parte da 

gestão escolar. 

Vale salientar que, isso ocorre na esfera pública, mas de acordo com 

Gianini e Gerardin (2010). Para o candidato assumir o cargo de secretário 

escolar em Instituições particulares depende do ato homologado 

pelo representante legal da Instituição. Geralmente são profissionais 

da confiança do empregador e atuam de maneira parecida no que se 
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refere ao trabalho administrativo e pedagógico firmado nas Diretrizes 

educacionais do país. 

EXPLICANDO MELHOR:

Quer se aprofundar neste tema? Recomendamos o 
acesso à seguinte fonte de consulta e aprofundamento: 
Artigo RECKZIEGEL, M. B. Secretário de escola: formação 
acadêmica em secretariado executivo pode ser um 
diferencial? Secretariado Executivo em Revist@, 2011. 
Disponível em: https://bit.ly/2R13bso Acesso em 07 de jul. 
2020. 

Na organização da escola o secretário é um assessor, que precisa 

ter além do conhecimento de funcionamento educativo, mas pela posição 

que ocupa precisa ter ética. “Atualmente esse profissional está presente 

na indústria, no comércio, nas empresas prestadoras de serviços, nos 

órgãos gerenciadores, enfim, em qualquer ramo de atividade   humana” 

(GARCCIA, 2000, p. 14).

Mas suas habilidades no ambiente escolar requer uma orientação 

administrativa e pedagógica, pois a escola é um lugar onde se constrói 

valores formativos atrelados a uma dinâmica onde deve-se ocorrer uma 

comunicação direta com a gestão e demais funcionários, pois requer o 

cuidado, o zelo com a comunidade escolar. 

Para isso, o trabalho na secretaria escolar precisa ser atualizado 

conforme os acontecimentos, passando para a gestão é demais 

profissionais a segurança das informações dos documentos solicitados. 

Segundo Alonso (2004, p.4):

Qualquer decisão aparentemente administrativa tem 

consequências pedagógicas, portanto, não é possível 

responsabilizar alguém que tomou decisões cujo alcance ele 

ignora. Precisamos pensar em sistemas mais modernos de 

gestão escolar, nos quais o diretor dispõe de um conjunto de 
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informações organizadas e atualizadas de todas as atividades 

que se realizam na escola. 

Portanto, requer da secretaria escolar a confiabilidade e credibilidade 

das informações passadas para suas possíveis tomadas de decisão. Assim 

o trabalho em conjunto da gestão e demais profissionais que estão na 

linha de frente da secretaria escolar se torna interligado e dependente das 

boas estratégias de organização deste setor.

Esse cenário reforça a importância conquistada pelo profissional 

de secretariado escolar bem como chama atenção para a necessidade 

da qualificação adequada e inovação para o exercício de suas atividades 

profissionais. 

Quando o lugar de trabalho é uma escola o elemento educação 

cria um arcabouço espiral, as mudanças trazem um impacto social e 

todo o coletivo envolvido no processo educacional (professores, alunos, 

pais, secretariado e gestão) deve acompanhar a transformação e fazer 

parte da inovação da escola. E isso requer uma construção de identidade 

profissional.

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 

Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos às 

necessidades da realidade (PIMENTA, 1999, p.19).

 A construção dessa identidade apropria significados. Com isso ele 

precisa atender com qualidade a todos que procuram a Escola. Mostrar-

se como o profissional mais acessível, mais requerido. É esse profissional 

quem recebe as pessoas sejam pais ou responsáveis, representantes do 

poder público, representantes da sociedade civil, fiscais, fornecedores, 

etc. 

No contexto da comunidade interna, além de ser o gestor de 

documentos e informações da instituição, é também o membro executivo. 
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Essa ação gerenciadora de responsabilidade do Secretário Escolar é bem 

melhor ilustrada por Simão (2007, p. 3) quando diz que: 

A influência do papel do secretário escolar é de indiscutível 

importância para a consecução de objetivos e metas 

do processo escolar, utilizando-se da adoção de meios 

alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da 

produtividade dos serviços, identificando necessidades e 

equacionando soluções. Entre objetivos e metas, a integração 

entre o administrativo e o pedagógico, caracteriza-se como 

um processo desafiador para o secretário escolar. 

Assim, na linha do pensamento Simão (2007, apud SCHULLAN, 

2006, p. 8) alega que “na conjuntura administrativa dos estabelecimentos 

de ensino, o secretário vem logo depois do diretor. Ele norteia e situa todo 

o setor administrativo, assina documentos e responde pela escola em 

vários assuntos”.

Mas precisamos dar condições de trabalho para esse profissional. 

O local de trabalho deve possuir condições básicas, estruturais e salubre 

para as atividades laborais. De modo que, vamos pensar como seria 

esse espaço, isso no aspecto arquitetônico. A secretaria deve ter uma 

organização espacial que atenda às suas atribuições, onde destacamos:

 • Conduzir a documentação escolar com racionalidade;

 • Conservar mobiliário limpo e com uma organização 

racional;

 • Prezar pelo local do arquivo, que deve ser ventilado, seco 

e asseado, periodicamente.

Ao gerir a documentação a secretaria precisa dispor de mobiliário 

adequado, como armários, fichários entre outros. Que possam armazenar 

com segurança os documentos dos alunos, da escola e dos funcionários. 

No que disponha da conservação de um todo da secretaria, os profissionais 

devem tornar o ambiente sempre atrativo e confortável para o bem-estar 

de todos, já que a escola é um lugar de corporativismo e requer dos 
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profissionais uma capacidade de união para promover as transformações 

que a sociedade necessita. 

Essas características facilitadoras do trabalho de secretariado 

não são essencialmente natas. Elas podem ser desenvolvidas por meio 

de cursos de aperfeiçoamento e trazem melhoramentos não só para o 

âmbito de indivíduo, mas no aspecto profissional, como também para a 

instituição onde atua.

Nesse pensamento Gianini e Gerardin (2010, ps. 40-41) ressaltam 

que:

A atuação do profissional secretário nas Instituições de Ensino 

fortalece a imagem do profissional empreendedor que possui 

perfil para atuar como Gestor Escolar. Por conseguinte, com 

esta atuação é possível propor um novo modelo de gestão 

escolar, o qual aceita desafios e busca ideias para atender as 

necessidades da sociedade. 

Dessa forma, o profissional secretário é capaz de se adaptar a 

novas situações, assumir valores e responsabilidades, agindo 

como gestor no intuito de ser agente facilitador nas questões 

pertinentes aos processos educacionais.

Diante do exposto, podemos constatar, que o ambiente da 

secretaria escolar possibilita ao profissional uma visão arraigada do 

funcionamento escolar, assim esse profissional acaba por atuar nos 

aspectos: administrativo, pedagógico e recursos humanos e como essa 

atuação possibilita o desenvolvimento das competências interdisciplinares 

tendo em vista sua formação pluralizada é o que deve-se esperar dos 

profissionais que trabalham nas escolas.

E como não poderia terminar o texto sem mencionar o papel da 

escola diante dessa perspectiva plural e social. A escola como o lugar 

que precisa das características do profissional apresentada no decorrer 

de todo texto. A mesma escola, que deve ser sempre um lugar acolhedor.

Uma escola que oportuniza aprendizagem e formação, que 

consente o desenvolvimento integral do aluno. Isto abrange aspectos 
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físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. A escola que oportuniza a 

educação formativa, mas não deixa de pensar na sociedade como um 

lugar de equidade e inclusão. A escola como ato social foi assim vista pela 

primeira vez pelo sociólogo “[...] a educação é, acima de tudo, o meio pelo 

qual a sociedade renova perpetuamente as condições de sua própria 

existência” (DURKHEIM, 1973a, p. 45).

Suas ideias ajudaram a compreender o significado social do 

trabalho educacional, onde a educação escolar deixa de ser vista de 

forma homogênea, e passa a ser vista na perspectiva da coletividade. 

Diante dessa concepção de escola é que devemos pensar nos 

profissionais envolvidos nas ações, projetos e políticas públicas para 

promover o melhor desempenho nesse ambiente de aprendizagem.  

É diante dessa expectativa que convido você a refletir sobre o 

secretário escolar e seu ambiente de trabalho.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo 
tudinho? Agora, só para termos certeza de que você 
realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, 
vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido 
que a escola é um ambiente colaborativo que apresenta 
características peculiares. Sendo assim, os profissionais 
desejados para secretário escolar e consequentemente 
o ambiente (Lócus) secretaria. Precisam possuir um 
padrão de desempenho direcionados aos aspectos de 
gestão administrativa, pedagógica e relações pessoais. 
Esses ambientes, assim como os profissionais envolvidos 
são de grande relevância para o bom funcionamento 
da instituição, por articularem diretamente na gestão de 
maneira pluridisciplinar. 



Práticas de Secretaria Escolar22

Os Serviços da Secretaria Escolar 

INTRODUÇÃO:

Ao término deste capítulo você será capaz de reconhecer 
a importância dos serviços de secretaria escolar para 
o funcionamento das redes de ensino, classificando os 
vários tipos de serviços prestados para a escola e para 
a sociedade. E então? Motivado para desenvolver esta 
competência? Então vamos lá. Avante!

No contexto organizacional da secretaria escolar como todo 

ambiente de trabalho algumas tarefas são distribuídas para o bom 

funcionamento da escola. Toda distribuição de tarefas requer uma 

organização. A divisão de responsabilidades e a reunião de esforços são 

atitudes imprescindíveis para o êxito das ações desenvolvidas na unidade 

escolar. 

A Secretaria Escolar é o setor membro da unidade escolar 

responsável pela documentação sistemática da vida da escola em seu 

conjunto. Seu papel é o de provir, segundo determinadas normas. Você 

sabe quais normas estamos falando?

 • Da vida escolar dos alunos; 

 • Da vida funcional dos professores, dos técnicos e 

administrativos; 

 • E dos fatos escolares.

Para que essas normas sejam cumpridas a secretaria precisa de 

uma organização, que já foi mencionada anteriormente. Entretanto, vamos 

entender melhor esse conceito. Vejamos o que fala Montana (2003, p.170):

[...]organizar é o processo de reunir recursos físicos e 

principalmente os humanos, essenciais à consecução dos 

objetivos de uma empresa. A estrutura de uma organização 

é representada através do seu organograma, fluxograma e 

Contabilidade. Em Administração, organização tem sempre 
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e necessariamente dois sentidos: 1) Combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. 

Exemplo: empresas, associações, órgãos do governo, ou seja, 

qualquer entidade pública ou privada. Ou seja, a organização 

em uma empresa determina o que fará cada integrante para 

alcançar o objetivo coletivo, do grupo. 2) Modo como foi 

estruturado, dividido e sequenciado o trabalho. Ou seja, um 

conjunto bem determinado de procedimentos, divididos e 

sequenciados (geralmente em um organograma) necessários 

para se realizar um trabalho. 

A construção desse conceito em prática requer uma união entre as 

partes para alcançar os objetivos, e para isso esses profissionais precisam 

de planejamento, disciplina e alguns princípios. Você conhece esses 

princípios?

 • Sensibilidade (trabalho bem feito e respeito pelo outro);  

 • Igualdade (estimar o próprio trabalho e o trabalho dos 

outros);  

 • Identidade profissional (conservação do valor da 

competência, do merecimento, da capacidade, contra 

os favoritismos de qualquer espécie, e da importância da 

recompensa pelo trabalho bem feito que inclua o respeito, 

o reconhecimento e a remuneração condigna) da atividade 

profissional em questão.
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Agora que foram apresentados o conceito e os princípios para o bom 

funcionamento da secretaria vamos observar os serviços desenvolvidos 

em lócus. Vejamos o Organograma. 

Figura 2 : Organograma típico envolvendo os serviços desenvolvidos na secretaria escolar. 

Fonte: Autora (2020)

Parece simples, mas a relação de serviços e intensidade vai 
depender da dimensão da escola, e da organização dos profissionais que 
trabalham na secretaria. Portanto, o mérito dado a organização nesse 
ambiente é tão importante.  

E nesse pensamento, o Atendimento ao público é de fundamental 
importância. Acolhimento ao público tanto interno como externo precisa 
acontecer de maneira respeitosa. Uma vez que o ambiente escolar é 
educativo, o atendimento deve também ser humanizado, priorizando a 
escuta ativa e a empatia.

O atendimento ao público, não é exclusividade da secretaria escolar, 
mas muitas empresas de outras áreas também se preocupam, pois trata-
se do cartão de visita da instituição. Sabe-se que, o atendimento faz toda 
diferença, e requer técnicas, estudo para seu desempenho. Mas como 
acontece esse atendimento na escola?

Silvia e Macedo Júnior (2018), apresentam que saber receber cada 
pessoa na escola é prestar um bom serviço. Os autores continuam o 

diálogo sobre saber atender e destacam alguns princípios.

Um dos princípios do bom atendimento é corresponder 

às expectativas da pessoa que procura a informação e 
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compreender que quando se trabalha em um órgão público, 

você está de fato, a serviço da comunidade. Outro fator 

importante é percepção de que além de esclarecer as dúvidas, 

o funcionário precisa transmitir uma sensação de segurança 

para o público por meio da certeza e agilidade do atendimento. 

Por essa razão, é fundamental que o funcionário pergunte para 

os colegas mais experientes quando surgir alguma dúvida ou 

ainda, que consulte as legislações vigentes e instrumentos que 

contenham as informações que precisa. Mesmo que tenha que 

pedir para a pessoa esperar um pouco para obter a informação 

de forma correta (SILVIA; MACEDO JUNIOR, 2018, p. 04)

Dessa forma, o primeiro passo é saber ouvir, estar atento a 

legislação e a organização da documentação para ter segurança em 

passar a informação correta, além da capacidade de se adaptar a possíveis 

situações ocasionadas por situações-problema. 

Você sabe como estão divididas as tarefas na secretaria escolar? 

Quem atende ao público? Quem cuida do arquivo? Quem faz os ofícios/

requerimentos? Vamos conhecer um pouco mais. 

Como exposto antes, cada escola possui sua organização, mas o 

ideal é que aconteça uma escala entre os agentes da secretaria, para que 

todos possam responder de maneira irrestrita pelo setor.

Para auxiliar nessa organização da equipe, a figura do gestor deve 

saber articular com muita sensatez a coordenação das atividades. Sobre 

essa orientação, Lück (2006, p. 42) apresenta que:

A gestão, portanto, é que permite superar a limitação da 

fragmentação e da descontextualização e construir, pela ótica 

abrangente e interativa, a visão e orientação de conjunto, a 

partir da qual se desenvolvem as ações articuladas e mais 

consistentes. Necessariamente, portanto, constitui ação 

conjunta de trabalho participativo em equipe (LÜCK, 2006, 

p. 42). 
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Portanto, esse trabalho em equipe vai favorecer a comunidade 
escolar e o público em geral. Assim é possível fortalece a equipe e não 
sobrecarregar um ou dois indivíduos na regência da secretaria.  

Todas as instituições necessitam conservar sua respectiva 
documentação, em muitos casos até por exigência legal, de modo a 
possibilitar o uso em qualquer momento em que for preciso. 

Não seria diferente para as instituições de ensino, onde os 
arquivos escolares geram profundas preocupações relativas à memória 
e preservação dos seus documentos, que constituem instrumentos 
fundamentais para o funcionamento da escola. 

Por essa razão, cada vez mais, é dado valor aos sistemas de 
informações e as maneiras de agilizar a sua utilização.

Para isso, o serviço de escrituração escolar, é realizado com a 
análise de toda documentação dos alunos que estejam matriculados 
regularmente no ano letivo corrente e está sujeito a constantes 
atualizações pelo recebimento de novos documentos. 

Precisa está organizado, em virtude de sua atualidade e utilização 
frequente serão conservados no arquivo ativo, podendo ficar disposto 
em fichários metálicos ou similar, o que permitirá a utilização de pastas 
reunindo toda a documentação de um aluno, constituindo a pasta 
individual (dossiê do aluno). 

Todo registro escolar realizado pela unidade escolar deve conter 

a data e assinatura dos responsáveis pelo registro. Os documentos 

expedidos pela unidade escolar serão, obrigatoriamente, assinados 

pelo Diretor e pelo Secretário corresponsáveis pela verdade do registro. 

Suas assinaturas deverão estar acompanhadas dos respectivos nomes, 

por extenso, bem como do número de registro profissional do ato de 

designação, isso nos casos de cargos públicos. 

O Secretário, por condições legais e regimentais, cumpre uma ação 

ao mesmo tempo centralizadora e abarcante, porque seu setor relaciona-

se com todos os demais setores entrelaçados no processo pedagógico e 

no cotidiano escolar.

A pasta da escrituração é ampla e requer conhecimento de 

documentos como: Requerimento de Matrícula; Diário de Classe; Mapa 
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Colecionador de Canhotos; Atas de Resultados Finais; Histórico Escolar; 

Transferência; Portaria; Declaração. Bem próximo estão os documentos 

dos Arquivos, que são definidos como ativo e inativo, ou popularmente 

conhecido como arquivo morto. 

Entretanto, logo adiante veremos a descrição de cada documento 

utilizado na secretaria escolar é assunto para outra unidade. Mas é através 

desses documentos, que os serviços são realizados, a dinâmica, o fluxo 

dos registros ocorre a partir do lançamento correto das informações 

armazenadas nesses documentos. Sob a denominação documentos 

escolares Colmán (2008) nos dá uma ideia de quão amplo é esse termo.

Os documentos escolares estão interligados aos objetivos da 

escola em cumprimento à legislação específica que orienta 

essa produção, envolvendo o funcionamento da instituição, a 

organização e controle de suas atividades, os mesmos estão 

vinculados a um órgão superior que, no Brasil, é o Ministério 

da Educação e o Conselho Estadual ou Municipal de Educação 

(COLMAN, 2008, p. 22). 

No que tange ao Arquivo, os serviços com Arquivamento escolar 

estão interligados com os cuidados com a informação, e conseguinte o 

valor do documento. 

Entretanto, surgem os arquivos, que tem como papel principal 

a permanência e conservação de documentos cuja importância é 

fundamental para a sociedade como um todo. Esse tipo de arquivo 

também pode ser chamado de arquivo morto. Nele são guardados os 

documentos escolares como cancelamento de matrícula, histórico 

escolar, folha de ponto de funcionários, entre outros. 

Caso alguns desses documentos fiquem estragados ou se 

deteriorem antes do tempo previsto, a escola pode ser processada por 

crime contra o patrimônio público, como prevê o artigo 305 do Código 

Penal Decreto de Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. 

Art. 305  - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio 

ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou 

particular verdadeiro, de que não podia dispor:
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Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento 

é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é particular.

Podemos observar os cuidados como os arquivos, pois esses estão 

diretamente vinculados ao conhecimento de dados e informações que 

não podem ficar ao sabor da memória das pessoas. É sabido da enorme 

quantidade de papéis produzida pela escola. 

Mas o que fazer com esses documentos? Sabe-se que, é atribuição 

do setor de arquivamento organizar e guardar a documentação, mas 

cada documento tem um tempo que está diretamente ligado com sua 

funcionalidade ou memória.

É com base nessas particularidades que o Conselho Nacional de 

Arquivos - CONARQ, do Arquivo Nacional da Presidência da República, 

determina o que deve ser preservado e por quanto tempo. Mesmo após 

um tempo sem uso, alguns papéis precisam esperar a prescrição da 

validade jurídica.

Diante da importância desse serviço, é preciso conservar ter um 

local devidamente apropriado e pessoal capacitado para analisar, separar, 

classificar e guardar tudo separadamente, isso facilita também na hora 

que precisa consultar. 

Mas você deve estar a questionar. Por que não digitaliza tudo? A 

questão não é digitalizar, mas os recursos tecnológicos tornam-se a ficar 

obsoleto em pouco tempo, o que requer uma atenção redobrada. A escola 

precisa garantir meios de armazenar e ter em vista a possibilidade de haver 

backup, fato ainda distante da realidade de muitas escolas no Brasil.  

As atribuições são muitas na secretaria escolar, mas as mais comuns 

estão relacionadas ao serviço de expediente, quando são construídos 

documentos como: Ofícios, Atas e Requerimentos. Esses são os mais 

solicitados à equipe. Tais serviços são direcionados ao pedido de material 

à Secretaria de Educação e podem ser direcionados há vários setores 
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como, manutenção ou infraestrutura. As Atas são redigidas a partir das 

reuniões de colegiado, essas podem ser administrativa ou pedagógica. 

Quanto aos requerimentos podem ser solicitados por pais, alunos 

professores e direcionados para vários setores ligados a comunidade 

escolar. Saber como funciona a elaboração e o preenchimento desses 

documentos configura pré-requisitos técnico para os secretários 

escolares. 

A estruturação, arquivamento e interação dos serviços são os 

elementos essenciais na organização da secretaria. Mas outro aspecto, 

como a qualidade da informação e sua disponibilidade imediata significam 

decisões melhores e mais rápidas.

Para articular as tomadas de decisões e melhorar o conteúdo 

das informações sobre a formação continuada, a proposta é investir em 

cursos técnicos, ou de pós-graduação, são ações que melhoram as 

competências no trabalho. 

Os cursos são oferecidos de maneira presencial, semipresencial (ou 

flex, com aulas presenciais e online) e à distância (pós EAD), de acordo 

com as necessidades e possibilidades de organização, locomoção e 

tempo.  Essas ações ajudam no mercado de acordo com Medeiros e 

Hernandes (2009): 

Procurar incessantemente novas fontes de conhecimentos, 

estar sempre bem informada sobre o que acontece no mundo, 

enriquecer sua linguagem para fazer melhores comunicações, 

melhorar suas relações interpessoais, adaptar-se ao meio 

profissional, vigiar suas emoções, ampliar seus horizontes de 

interesses, eis uma forma de preparar-se para o mercado de 

trabalho (MEDEIROS; HERNANDES, 2009, p. 348).

A qualificação abrange também a atualização de conhecimento 

em relação a ferramentas e sistemas utilizados no dia a dia da secretaria. 

Nas últimas décadas, saber utilizar TICs  (Tecnologias da informação 
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e comunicação) passou a fazer parte das atribuições básicas de um 

profissional da área.

O EDUCACENSO, que é utilizado para o preenchimento de dados 
dos alunos no site do Ministério da Educação – MEC, é um exemplo que a 
qualificação requer conhecimentos atrelados ao sistema de computação 
e seus recursos. 

De acordo com o MEC (2020), o Educacenso é uma radiografia 
detalhada do sistema educacional brasileiro. A ferramenta permite obter 
dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do 
país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da 
rede privada. Todo o levantamento é feito pela internet.

A partir dos dados do Educacenso, é calculado o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e desenhada a distribuição 
de recursos para alimentação, transporte escolar e livros didáticos, entre 
outros. 

Todo sistema é geralmente preenchido pelo secretário escolar os 
dados dos documentos são retirados das fichas de cadastro do aluno, 
com informações individuais. 

Assim como todas as informações dos alunos, dos professores 
e funcionários. De acordo com o MEC, (2020) o objetivo do Censo é 
uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo MEC/INEP em 
parceria com as Secretarias de Educação estaduais e municipais, que iça 
informações estatístico-educacionais sobre a educação básica brasileira. 

De acordo com o MEC (2020) nesta pesquisa são colhidos dados 
educacionais, tanto sobre a infraestrutura da escola, como sobre o 
pessoal docente, matrículas, jornada escolar, rendimento e movimento 
escolar, por nível, etapa e modalidade de ensino, dentre outros. 

Para ter acesso às plataformas de ensino, a documentos e 
informações atualizadas é preciso qualificação, e essa qualificação vem 
junto com as TICs, esse perfil maximiza o uso do tempo e os recursos na 

instituição. E segundo os autores: 

Ter preocupação com o todo empresarial, ter preocupação 
com a produtividade, ter preocupação com o lucro da 
empresa, ser polivalente, ser negociador, ser um programador 

https://deltasge.com.br/site/sistema-de-gestao-escolar-2/
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de soluções, ter iniciativa, ser participativo, estabelecer 
limites, ser conhecedor dos problemas do seu país e do 
mundo, moldando as expectativas das empresas aos 
objetivos a serem atingidos pelas pessoas e por toda a 
organização, prestar assessoria de forma proativa, ser 
conhecedor de tecnologia, um profissional que se preocupa 
com competitividade, trabalhar com estratégia gerencial, um 
gestor dentro do molde generalista, conhecedor das Teorias 
das Organizações e que sabe “ler” o ambiente de trabalho 
com a finalidade de entender as mudanças e os conflitos, 
procurando transformar o ambiente e as situações criadas 
por ele, conhecedor de técnicas secretárias com excelência 

(PORTELA; SCHUMACHER, 2006, p.36). 

Portanto, a qualificação é apresentada como uma prestação de 
serviço, para o setor administrativo da escola, essa precisa acompanhar 
o ritmo das mudanças quanto aos documentos que podem ser utilizados 
a partir desses instrumentos. São muitas normas determinantes nos 
serviços desempenhados na secretaria escolar. 

Logo no início do texto foram apresentadas algumas normas, 
que estão relacionadas aos registros dos alunos, dos funcionários, dos 
professores, e dos fatos do cotidiano escolar. 

Diante dessa perspectiva, os documentos que remetem assumem 
um caráter de testemunho, de prova, que acompanhará o aluno, os 
funcionários, a comunidade escolar, e influenciará a vida de todos 

envolvidos de forma significativa.

SAIBA MAIS:

Quer se aprofundar neste tema? Recomendamos o 
acesso à seguinte fonte de consulta e aprofundamento: 
Artigo: A SECRETARIA ESCOLAR: ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO Disponível em:https://bit.ly/3jSjOml     
(Acesso em 12/07/2020). 
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RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo 
tudinho? Agora, só para termos certeza de que você 
realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, 
vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido 
que os serviços da secretaria escolar estão abraçados 
com as atividades de gestão e coordenação pedagógica. 
Os documentos são construídos ou recebidos pelos 
secretários, os mesmos precisam de uma organização 
sistemática. Os serviços podem ser organizados em 
três eixos: Atendimento, Escrituração/ Arquivamento, 
Atualização profissional TICs  (Tecnologias da informação 
e comunicação). Os serviços estão atrelados aos inúmeros 
documentos e suas setorizações. O conhecimento dos 
instrumentos de trabalho é indispensável, mas o trato 
com o outro, o atendimento humanizado é papel chave, 
principalmente pelo local onde está localizada, lugar de 
construção formativa dos indivíduos. É na escola o ponto 
mais indicado para o desenvolvimento da cidadania, nela 
todos os profissionais estão envolvidos na ascensão da 
sociedade. 
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A Profissão e as Atribuições do Secretário 
Escolar

INTRODUÇÃO:

Ao término deste capítulo você será capaz de conhecer 
a profissão de secretário escolar, conscientizando-se 
de sua importância para a gestão e a confiabilidade da 
documentação escolar, além de identificar oportunidades 
e perspectivas de crescimento na carreira profissional. 
E então? Motivado para desenvolver esta competência? 
Então vamos lá. Avante!

A escolha de uma profissão pode ocorrer por diversos fatores. Na 

maioria das vezes está relacionada ao talento, porque gosta, porque 

tem necessidade de divulgar uma habilidade pessoal, se tornar útil e 

importante para o seu grupo social. 

Quando isto ocorre, o trabalho desse sujeito passa a preencher as 

necessidades do grupo em questão e a sociedade passa a entender que 

esta atividade, precisa ser feita regularmente. Para compreender uma 

profissão é necessário entender a sociedade a que ela convém, sociedade 

está que se descobre em constante mudança.

Podemos dialogar com os aspectos sociológicos e históricos no que 

concerne o surgimento da profissão do Secretário escolar, sua jurisdição, 

e desafios na sociedade contemporânea. Cunha e Crivellari (2004, p.42) 

ressaltam que, “a força e o sucesso de uma profissão são legitimados 

pela determinação clara de seu campo de capacidade, pela demarcação 

de um espaço próprio de ação e através de sua interação com outras 

profissões”.

Nesse aspecto suas atribuições vão além dos documentos e 

arquivos, mas o diálogo constante com a gestão e atendimento a 

toda comunidade escolar. Outro ponto a ser mencionado, é que essas 

atribuições estão atreladas há: 1-Manual do Secretário de Escolar/
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Instruções Normativas de cada Estado; 2-Estrutura da Instituição de 

ensino; 3- Rede Pública ou Privada.  

Caro aluno na tabela abaixo estão algumas das atribuições do 

Secretário escolar. Quero deixar claro que, algumas são atribuições 

formais, aquelas que estão na ossada profissional, e outras atribuições 

vivenciadas na prática, como os professores costumam mencionar “no 

chão da escola”. 

Quadro 1: Atribuições formativas/informais do Secretário escolar

Atribuições Formais Atribuições  informais

I - Manter em dia a escrituração, 

arquivos, fichários, correspondência 

escolar e o resultado das

Avaliações dos alunos;

Inspecionar alunos;

II - Trazer atualizados o arquivo de 

Legislação e os documentos da escola, 

inclusive dos ex-alunos;

Visitar os alunos na 

residência ,com o 

propósito de atualizar 

documentos;

III - Conservar as Estatísticas e 

levantamentos da Unidade Escolar 

atualizado;

Fazer levantamento dos 

materiais de expediente;

IV - Zelar pela guarda e sigilo dos 

documentos escolares;

Participar de programas 

desenvolvidos pelo PDDE 

(Programa Nacional de 

dinheiro Direto na escola); 

V- Prestar atendimento/informação 

sobre o coletivo escolar.

Tirar cópias de material 

pedagógico para 

professores.

Fonte: Autora (2020)
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O quadro anterior é para ilustrar de maneira concisa as atividades 

desempenhadas por esses profissionais. 

Os secretários são profissionais presente em vários ramos da 

economia, como na indústria, comércio e serviços, auxiliando 

o administrador, desenvolvendo atividades específicas, de 

acordo com as atribuições legais da profissão nas disposições 

em que estejam inseridos (GARCCIA, 2000, p.14).

Apesar a profissão de secretariado seja regulamentada através das 

leis nº 7377, 1985, ela ainda é desconhecida por alguns gestores, o que 

tolhe o reconhecimento da profissão.

Entretanto, nos manuais as orientações oficiais apresentam na sua 

grande maioria, nesse caso voltado a escolas da rede pública, a secretaria 

escolar composta por um chefe de secretaria e um secretário escolar 

que compõem o quadro funcional da instituição educacional e assumem 

responsabilidade administrativa de cunho essencial da gestão escolar.

Isso geralmente não acontece na prática. Em muitas escolas da rede 

pública o secretário encontra-se secretário, como um cargo que lhe foi 

colocado por motivos como, a readaptação de função. Aquele professor 

que foi afastado por motivo de saúde das suas funções da docência, 

passa a ser realocado na secretaria escolar. 

Muitos desses professores, não possuem a formação técnica, mas 

possuem a formação superior em geral no curso de pedagogia ou áreas 

afins. Portanto, nesses casos a escola/gestão deixa um profissional com a 

formação, ou que prestou concurso para o cargo de secretariado escolar, 

como o chefe e responsável pelo setor. 

Em outros casos, a gestão pode contar com o um ou mais profissional 

qualificado. Nesses casos, a distribuição ocorre por turno, assim a escola 

não fica sem o profissional devidamente qualificado para a função com 

a condição de ter o Curso Técnico de Secretária Escolar. De acordo com 

Almeida e Oliveira (2013, p. 86), isso acontece porque:

Estados em que não há concursos específicos, temos 

funcionários do quadro efetivo: como apoio técnico administrativo 
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e professores que são indicados pelo gestor/diretor a assumirem 

a função. Essa situação tem ocorrido principalmente em estados 

em que é pouca a oferta cursos de formação, a demanda de 

profissionais habilitados na área é pequena. 

Contudo, sabe-se da importância desse profissional para a gestão e a 

confiabilidade do seu trabalho no ambiente escolar requer o conhecimento 

da legislação vigente para dar suporte aos demais funcionários através dos 

registros de documentos e processos administrativos. Os conhecimentos 

administrativos estão vinculados aos pedagógicos. 

Figura 3 : O trabalho junto a gestão

Fonte: @pixabay

Assessorar à Direção em serviços técnico-administrativos, 
especialmente os referentes à vida escolar dos estudantes requer do 
secretário escolar organização e um comportamento proativo, pois esse 
precisa dar conhecimento ao gestor da falta de documentação dos 
alunos, se os alunos estão com algum processo administrativo ou se os 
mesmos estão sendo acompanhado pelo Conselho tutelar e ficar atento 
aos acontecimentos do dia a dia escolar. 

Outro ponto, que pode ajudar nas suas atividades é ter o 

conhecimento do Regimento escolar, Proposta Pedagógica/Projeto 

https://pixabay.com/pt/illustrations/local-de-trabalho-gerenciador-4198812/
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Político Pedagógico – PPP são documentos construído para promover 

inovações no ambiente escolar. Além dos documentos uma gestão 

democrática fortalece o trabalho de todos na escola. Por isso, não 

podemos falar da atuação do secretário sem compreender a importância 

da gestão democrática. Mas você sabe o que gestão democrática? 

Impetrar uma gestão democrática passa pela ideia de partilhar as 

responsabilidades no processo de tomada de decisão entre as partes 

de autoridade da instituição educacional. Reavaliando a integração entre 

todos participantes do processo de ensino, diretos ou indiretos. O gestor, 

adotando uma posição central na escola, desempenha forte influência 

sobre todos os segmentos e pessoas da escola. Para melhor elucidar 

Machado (2000) coloca que o papel do gestor da escola descentralizada 

(democrática) deve:

Estar, permanentemente, empenhado na capacitação dos 

seus docentes, para melhor o desempenho e o seu trabalho 

em equipe;  manter comunicação e trocar informações com 

o nível governamental, para manter-se informados sobre 

as orientações acerca da política educativa; com gestores 

de outras escolas para trocar experiências e ideias, visando 

a melhora do trabalho pedagógico; com professores e 

funcionários da escola, visando a sinergia do trabalho coletivo 

na elaboração e execução do seu planejamento e a obtenção 

de resultados positivos; com os pais dos alunos e demais 

membros da comunidade, propiciando a participação deste 

na vida escolar e as suas contribuições para o melhoramento 

(MACHADO, 2000, p.99).

Através da gestão democrática serão construídas as relações 

de confiança entre os profissionais na comunidade escolar. Quando os 

profissionais encontram o compromisso mútuo torna-se mais fácil o 

trabalho.

Embora cada instituição de ensino possua sua composição e 

sua funcionalidade, esses processos de organização escolar possuem 

elementos indispensáveis de ação mobilizadora para atingir os objetivos 
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escolares, seja por meio da direção, do secretário escolar, do coordenador 

pedagógico, ou de todo o conjunto.

Dessa forma, a rotina na profissão de secretário se entrelaça com 

vários documentos que contribuem na organização da vida escolar dos 

alunos, através de um conjunto de normas que visam garantir o acesso, 

a permanência e a progressão nos estudos, bem como a legitimidade da 

vida escolar do aluno, abarcando os seguintes procedimentos:

 • Atendimento.

 • Escrituração escolar.

 • Arquivamento.

 • Expediente.

 • Fornecimento de informações.

 • Atualização profissional.

 • Legislação de ensino.

IMPORTANTE:

Para realizar com jurisdição as atribuições, o secretário 
escolar precisa investir na qualificação. Que podem 
vir através de cursos técnicos gratuitos ofertados pelo 
MEC no programa Novos Caminhos. Veja em: https://bit.
ly/3jMMNaY

Nessa perspectiva, é inegável a importância desse profissional no 
cenário administrativo escolar. Souza; Almeida; Oliveira (2013), acreditam 
que a profissão de secretário escolar vem sendo mais apreciada nos dias 
atuais já que, toda escola precisa contar com um secretário e, inclusive por 
esse motivo algumas instituições públicas e privadas no Brasil, já possuem 
cursos presenciais e a distância que formam secretários escolares.

Outro fator relevante se refere ao crescimento populacional, que é 
cada vez mais expressivo, sobretudo na zona urbana, o que faz com que as 

https://bit.ly/3jMMNaY
https://bit.ly/3jMMNaY
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escolas sigam a tendência aderindo às novas tecnologias, acrescendo o 
número de docentes e demais profissionais incluindo o secretário escolar.

De acordo com o Manual do Secretário Escolar do Governo do 
Estado do Paraná (GEPR, 2006, p. 9) “a secretaria escolar é um braço 
executivo da equipe administrativa e pedagógica e dela depende 
o bom funcionamento da organização escolar”. Como mencionado 
anteriormente, cada Estado determina através de Manual ou Instruções 
normativas as atribuições do secretário escolar. Você sabe informar se no 
estado que você mora existe esses documentos?

Os manuais ou instruções têm a função de nortear e unificar o 
trabalho desses profissionais. Isso não determina que todas as instituições 
funcionam do mesmo padrão, porque cada município e comunidade 
escolar possuem suas especificidades, mas o padrão técnico-científico 
deve ser seguido no que tange a documentação. Outro ponto, está 
direcionado aos recursos empregados em cada região, quantidade de 
alunos e funcionários, além dos recursos tecnológicos. 

Mas vamos observar as atribuições de acordo com Manual do 
Secretário Escolar do Governo do Distrito Federal (GDF, 2018, ps. 9-10) 
constituem atribuições básicas do Secretário Escolar/Chefe de Secretaria. 
Porém, recomendamos que você tenha acesso as atribuições em sua 

totalidade. 

a. conhecer, cumprir e divulgar a legislação educacional 
vigente, incorporando-a ao cotidiano da Secretaria Escolar;

b. assistir à Direção da IE/UE em serviços técnico-
administrativos, especialmente os referentes à vida 
escolar dos estudantes;

c. planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades 
da Secretaria Escolar;

d. conhecer, cumprir e divulgar o Regimento Escolar 
aprovado;

e. organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o 
arquivo, as normas, as diretrizes, as legislações e demais 
documentos relativos à organização e ao funcionamento 
escolar;

[...]
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f. adotar medidas que garantam a preservação de toda a 
documentação sob sua responsabilidade, bem como o 
sigilo de informações;

g. lavrar atas e anotações de resultados finais, de estudos de 
recuperação, de exames especiais e outros processos de 
avaliação, cujo registro for necessário;

h. eliminar documentos escolares, de acordo com a 
legislação vigente;

i. atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza 
e eficiência;

j. utilizar o Sistema de Informação definido pela mantenedora 
da IE/UE para registro da escrituração escolar;

[...]

k. praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento 

das atividades da Secretaria Escolar.

O Secretário Escolar/Chefe de Secretaria, em seus impedimentos 
ou ausências, é substituído por um servidor, indicado pelo Diretor, 
devidamente habilitado ou autorizado para o exercício da função pelo 
órgão cometente da SEEDF.

Conforme leitura, se você fizer uma breve pesquisa, grande parte 
dos Manuais dos Estados apresentam uma redação bem semelhante.  
Quanto às atribuições do secretário escolar na esfera pública o que 
estamos tratando nesse contexto. Procure fazer uma pesquisa. Verifica se 
no estado que você reside possui esse Manual.

Portanto, na iniciativa privada, a formação também é cobrada, mas 
em muitas escolas o Diretor toma para si a função de secretário escolar, 
ou nomeia para o cargo alguém de sua confiança. As diretrizes na escola 
pública e privada mudam conforme seu Regimento interno, mas ambas 
devem seguir as orientações da Secretaria Estadual de Educação e as 
diretrizes normativas e a legislação vigente do Ministério da Educação. 

Apesar de muitos afazeres, e a perspectiva de crescimento 
profissional a faixa salarial desse profissional ainda está longe de 
representar o que condiz sua importância e sua funcionalidade no sistema 
de ensino.

O nível de remuneração é um aspecto essencial para qualquer 
profissão, sobretudo numa sociedade sob a lógica capitalista, e não 
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é distinto quando se trata dos profissionais do ensino no conjunto do 
sistema educacional brasileiro atual. Entretanto há que ressaltar que por 
trás da discussão da remuneração estão presentes fatores proeminentes 
para a garantia de uma escola pública de qualidade.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo 
tudinho? Agora, só para termos certeza de que você 
realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, 
vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido 
que a profissão é abraçada pelo indivíduo por questões 
como necessidade da sociedade, aqui entra os aspectos 
socioculturais, por condições econômicas e por inclinação 
pessoal. Assim toda profissão possui sua importância. No 
que condiz a importância dessa profissão para a gestão 
escolar, aprendemos que, a sua assessoria certifica o 
bom funcionamento da escola no aspecto administrativo 
e pedagógico, portanto, o secretário escolar é o braço 
executivo da escola. São inúmeras suas atribuições, elas 
estão desde o atendimento eficiente ao público externo e 
interno, com o trato coerente da informação, aos serviços 
mais burocráticos como a escrituração e o arquivamento 
dos documentos dos alunos e demais funcionários e essas 
apresentam-se conforme manuais e instruções normativas 
de cada estado. No que cabe ao crescimento profissional a 
demanda cresce conforme avança o progresso urbano e a 
procura pelo ambiente escolar, e outro fator preponderante 
é a qualificação que, deve ser conquistada com cursos 
técnicos que fomente os processos administrativos e 
pedagógicos. A carreira é promissora, mas precisa de maior 
relevo, quanto ao fator remuneração pois as condições 
estabelecidas pelo sistema capitalista, onde a sociedade é 
impulsionada a geração de renda por meio do trabalho, sob 
essa ótica a profissão é digna do reconhecimento de toda 
sua acuidade social.
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O Perfil do Secretário Escolar

INTRODUÇÃO:

Ao término deste capítulo você será capaz de discernir 
sobre o perfil profissional e os principais conhecimentos 
e competências necessários ao trabalho como secretário 
escolar. E então? Motivado para desenvolver esta 
competência? Então vamos lá. Avante!

A conquista trazida pela Lei 12.014/2009.  Traz em seu bojo a 

exigência da qualificação profissional, associada às transformações 

ocorridas no mercado de trabalho acende obrigação de transformação 

no perfil profissional do Secretário Escolar.

A escola básica precisa, cada vez mais, oportunizar desenvolvimento 

aos seus servidores. Porém, o Secretário Escolar será sempre o maior 

coadjuvante da própria carreira. Diante disso, não há como falar em 

conquista sem falar em transformações socioculturais. Nem tampouco, 

falar em transformações socioculturais sem citar a globalização. 

Na conjuntura sociocultural é impossível não ingressar na roda 

da globalização, afinal, o desenvolvimento tecnológico, a revolução do 

mundo da informática, das telecomunicações, procedeu num mundo 

sintonizado e conectado via rádio, televisão, internet, mídias sociais, etc.

Essas transformações influenciaram diretamente o mundo dos 

indivíduos refletindo em sua relação com o semelhante, seus valores e 

crenças, produzindo variantes de comportamento e de conhecimento do 

mundo, seja na vida pessoal, seja nas relações de trabalho.

Tamanha mudança vem impetrando a escola básica. E, por mais 

que a mudança, à primeira vista, ainda não tenha alcançado o nível ideal 

que a sociedade anseia, mas, não podemos negar que elas têm sucedido, 

mesmo que vagarosamente.

Nesse ambiente de transformação, qual seria o perfil desse 

profissional? Você saberia responder qual o seu perfil profissional. Seja 
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secretário escolar ou professor, ou administrador. Parou para pensar nas 

competências que incumbem um perfil profissional? 

É sabido que cada profissão possui suas características e que 

muitas dessas são peculiares, mas outras são almejadas para o 

profissional de sucesso, e são valorizadas para o mercado de trabalho na 

contemporaneidade. 

O desenho do perfil profissional é composto das capacidades 

profissionais e do contexto do trabalho de qualificação, após ter constituído 

o perfil profissional, são avaliadas as unidades de competências, na qual 

tem denotado dos recursos mínimos que deve se obter para que aquele 

trabalhador possa realizar o trabalho que foi acordado. 

Podemos apresentar várias competências para o profissional de 

sucesso como: pensamento crítico; colaboração e trabalho em equipe; 

comunicação; domínio digital; resolução de problemas; criatividade e 

inovação. Essas competências fazem o diferencial no perfil do profissional 

de sucesso, que ambiciona está nos padrões da sociedade do século XXI. 

Figura 4 : As competências para o profissional do século XXI

Fonte:@pixabay

https://pixabay.com/pt/photos/placa-de-boletim-computador-port%C3%A1til-3233653/
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Então, você apresenta essas características no seu perfil profissional? 

Como podemos conquistar esse perfil? A qualificação é muito importante, 

mas precisamos investir na qualidade de vida, então pensar em nosso 

autoconhecimento e na vontade de vencer os desafios também faz parte 

desse contexto. 

Para Gaeta e Masetto (2012, p. 79), além de ter competência precisa 

saber utilizá-la no momento oportuno:

Um aspecto importante a ressaltar nessa altura do raciocínio é 

a diferença entre ter competência e agir com competência. Ter 

competência confunde-se com possuir uma série de atributos. 

Agir com competência, em nosso entender, significa possuir 

uma série de recursos e saber selecioná-los, mobilizá-los e 

utilizá-los de forma eficaz a cada situação a ser enfrentada. 

Refletindo e analisando as considerações da autora, na abordagem 

da capacidade de agir com competência o perfil dos profissionais que 

estão à frente do processo educativo precisa saber lidar com os desafios 

do ambiente escolar, ter habilidades e valores necessários ao desempenho 

eficiente e efetivo das atividades requeridas no contexto desse ambiente 

formativo. A construção desses profissionais evidencia a capacidade de 

utilizar a teoria aliada à prática. 

Legitimando com esta concepção Fonseca et al (2011, p.473) afirmam: 

Atualmente, entende-se por competência em educação 

a capacidade de mobilizar um conjunto de saberes para 

solucionar com eficácia uma série de situações. Integra vários 

saberes, habilidades, atitudes, posturas mentais, curiosidade, 

paixão, procura de significados, entre outros, que nascem 

tanto da formação como da experiência. 

Está sempre associada à capacidade de mobilização de 

recursos de que se dispõe para realizar aquilo que se deseja. 

As competências estão ligadas às capacidades que cada um 

deve mobilizar para desempenhar uma tarefa. Não se ligam ao 

grau de concretização da tarefa, mas sim às qualidades que 

se deve fazer intervir para obter determinado resultado num 

trabalho. 
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Percebe-se que no campo da educação o perfil para esses 

profissionais está intrinsecamente ligado ao processo da qualidade do 

ensino, da construção da cidadania, da formação de conceitos e valores. 

Na capacidade de agir em conjunto, para conquistar a excelência nos 

resultados.  Com essa visão de ambiente educativo o secretário escolar 

compõe suas competências.

SAIBA MAIS:

Quer se aprofundar neste tema? Recomendamos o acesso 
à seguinte fonte de consulta e aprofundamento: Artigo: 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. (2012, July). Education for 
life and work: Developing transferable knowledge and skills 
in the 21st century. Report Brief. Washington, DC: National 
Academies Press. Retrieved from:<https://bit.ly/2ZibX9T>. 
Educação para a vida e para o trabalho: desenvolvendo 
transferência de conhecimentos e habilidades do séc. XXI. 
2012.

Entretanto os conhecimentos para desenvolver tais competências 

estão direcionados a progressiva relação entre teoria e prática. O 

conhecimento aliado a prática do secretário escolar favorecer na sua 

formação que está em constante transformação.

Outra característica muito cobrada devido à posição estratégica que 

ocupa dentro da empresa, o Secretário deve ser um agente facilitador, 

demonstrando discrição e postura ética. A ética no ambiente de trabalho 

é uma característica primordial para aqueles profissionais, que estão em 

contato direto com documentos, processos, e informações de terceiros. A 

violação do sigilo está prevista como descumprimento do código de ética 

Lei nº7377/85, em seu Capítulo IV - Do Sigilo Profissional:

Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua 

profissão, devem guardar absoluto sigilo sobre assuntos e 

documentos que lhe são confiados.

https://bit.ly/2ZibX9T
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Art.7º.- É vedado ao Profissional assinar documentos 

que possam resultar no comprometimento da dignidade 

profissional da categoria.

Um profissional que não respeita o código de ética, que não se 

renova e que não seja proativo, não conseguirá conquistar seu espaço. 

Entretanto, entra em cena a capacidade de resolução de problemas, 

como esse profissional está próximo da gestão em suas atribuições, 

saber refletir sobre ocorrências de natureza escolar juntamente com 

seus conhecimentos sobre que rumo tomar. Essa capacidade estimula o 

Capital intelectual. 

Muito valorizado pelo mercado de trabalho, esse Capital ou Gestão 

do conhecimento é o conjunto de informações, o conhecimento dos 

colaboradores e que deve ser compartilhado, sempre que possível, 

coletivamente. 

Com tudo, esse profissional realiza atendimento nas unidades 

de ensino, e a comunicação é uma das capacidades empreendida.  O 

atendimento também incorpora conhecimentos sobre expressão oral, a 

preocupação com a oralidade, a linguagem culta deve estar presente 

nos conhecimentos desse profissional. Investir em aulas de português, 

procurar realizar leituras ajuda bastante no conhecimento do léxico. 

Mas esse conhecimento também é necessário na construção 

da escrita.  Atividades como emissão de documentos diversos como 

atestados, ofícios, circulares, entre outros. Documentos bem redigidos 

passam uma excelente impressão do profissional que os confecciona.

A execução de atividades relacionadas ao Domínio digital, como a 

informática está presente em praticamente todos os processos técnico 

administrativos. Assim como os escritórios, muitas das secretarias das 

escolas estão automatizadas. Claro que ainda temos muitas escolas, que 

não tem água encanada, espaço estrutural e arquitetônico, sim é uma 

realidade nesse país tão desigual.

Mas sabemos que a maioria das ocupações operacionais rotineiras 

é informatizada: emissão de documentos pelo editor de texto, registros 
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de alunos, notas e frequências, censo escolar, manejo em softwares 

específicos. Não basta, porém, o profissional ter recursos à disposição e 

não saber utilizá-los adequadamente. 

Portanto, saber utilizar os recursos tecnológicos é procurar estar 

sempre atualizado aos avanços no setor de informática. O perfil é de um 

profissional inovador, conforme coloca Azevedo (2004, p.146): 

 • O mercado atual busca profissionais com competência para:

 • Assessoramento - capacidade para atuar junto aos centros 

de decisão.

 • Gestão - com conhecimento das funções gerenciais.

 • Empreendedorismo - capacidade reflexiva e criativa, 

promovendo práticas inovadoras. 

O perfil de Secretário requer não só o conhecimento das atividades 

internas da Secretaria Escolar e do funcionamento do estabelecimento 

de ensino como um todo, como também estar sempre atualizado com o 

que acontece fora dos limites da escola, em todos os setores que, de um 

modo ou de outro, interferem no processo educacional, nas atividades 

de administração escolar e na prestação de serviços educacionais 

propriamente ditos. 

IMPORTANTE:

Para promover as habilidades e competências na profissão, 
cabe ao profissional buscar uma formação inovadora. 
Para trabalhar como secretário escolar, não é exigido uma 
graduação, mas isso não impede do profissional procure 
um curso superior. Veja o perfil do Secretário Executivo 
acesse em: https://bit.ly/332m1Vr

Apesar de ter que desenvolver múltiplas competências, o 

secretário escolar precisa saber o momento de trabalhar em equipe. E 

para haver harmonia no trabalho em conjunto, é fundamental que haja 

respeito, valorização do conhecimento do outro e tolerância. Outro ponto 

https://bit.ly/332m1V
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é o profissional saber liderar, descobrir como motivar cada um na equipe, 

essa sensibilidade emocional produz bons frutos. 

Sabemos que podem ser somados os componentes dos 

indivíduos em grupos, e que o resultado será, certamente, 

maior que a soma total de cada indivíduo, as decisões serão 

mais acertadas, a criatividade para se obter soluções é maior 

e há maior aceitação dos demais quando ela é tomada por um 

grupo (KRUGLIANSKAS, 2003, p. 8). 

Essa força que surge com a parceria é provocada através do diálogo, 

do profissional, que precisa saber ouvir e lidar com o aspecto interpessoal, 

as relações sociais que permeiam todo ambiente de trabalho. 

Essa qualidade se saber trabalhar com as diferentes personalidades 

está muito almejada pelos recrutadores de Recursos Humanos. O 

secretário deve construir conhecimento sobre os dados básicos do 

processo administrativo que são: prever, organizar, comandar, coordenar 

e controlar. O planejamento normalmente é estimado como a função 

principal e deve abarcar atividades de longo, médio ou curto prazo, que 

são, respectivamente, o planejamento estratégico, tático e operacional. 

Planejar é delinear o tempo e coordenar as tarefas por ordem 

de importância. O secretário deve se preocupar em definir prioridades, 

atentar com o que deve ser feito, quando, como e por que fazer. Contudo 

planejar as ações é uma questão de organização, assim os documentos 

são construídos no tempo hábil e os prazos são devidamente cumpridos.

O Secretário escolar também deve ter este perfil empreendedor e 

negociador. Ele precisa saber ouvir e saber identificar as necessidades 

que surgem a partir de um problema trazido por colegas de trabalho, um 

professor, um aluno ou outros agentes da comunidade escolar. 

Precisa planejar as atividades do cotidiano escolar, saber 

estabelecer prioridades. O secretário tem uma visão do todo da escola, 
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uma vez que se envolve no planejamento de quase todas as atividades a 

serem realizadas pelo estabelecimento de ensino.

Ele também incumbe tarefas e precisa acompanhá-las, tendo 

em vista seu conhecimento sobre a legislação de ensino. Em algumas 

escolas, o secretário ainda necessita conhecimentos sobre finanças, pois 

atua na função de tesoureiro. 

A capacidade de executar atividades dentro da sua função, como 

a organização de arquivos precisa de conhecimento técnico, além de 

organização e disciplina. 

Pois em muitas escolas, onde não consta a presença de um bom 

secretário, ocorre o desaparecimento de documentos. Muitas vezes uma 

atitude inadequada, de profissionais que desconhecem os métodos 

de arquivamento é não observam certos procedimentos no momento 

da guarda do documento, o que colabora, de certa forma, na perda do 

mesmo. 

Entretanto, além de ter as particularidades da profissão, o secretário 

escolar precisa ter perfil em consonância com o mercado, com a 

sociedade contemporânea e navegar por todas nuances da educação, 

que é pautada em princípios, fundamentos e teorias. Uma área que atua 

com mudanças significativas para a sociedade.

Portanto um terreno fértil de constante efervescência e movimento, 

a mesma educação que resolve conflitos, constrói valores e transforma 
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vidas. A mesma educação que atua como processo de trabalho, 

socialmente útil e necessário para o desenvolvimento dos indivíduos.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu 
mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de 
que você realmente entendeu o tema de estudo deste 
capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter 
aprendido que, o perfil do secretário escolar apresenta 
suas características próprias, mas que algumas dessas 
características estão presentes em outros profissionais. 
Que as competências são desenvolvidas a partir do 
conhecimento prático e teórico. Ou melhor, que não basta 
ser capacitado, mas precisa saber usar suas habilidades no 
momento oportuno, isso o que chamamos de saber aliar 
teoria e prática. Aprendeu também que, o conhecimento 
técnico é de fundamental importância para evitar atitudes 
inadequadas. Que o Capital intelectual é a verdadeira 
fortuna de uma empresa/instituição, e que ele deve ser 
utilizado para o bem-estar coletivo. O secretário escolar é 
o responsável pelo seu crescimento profissional, através 
dos investimentos na carreira, através da sua conduta. Com 
isso, destacamos o código de ética, e a conquista trazida 
pela Lei 12.014/2009. O local de atuação desse profissional 
proporciona uma postura mais responsável e humanizada, 
por ser um ambiente de formação contínua, onde valores 
como cidadania, ética, cooperação estão sempre presentes 
no cotidiano escolar. Como todo profissional da educação 
as mudanças são constantes e requer um perfil inovador. 
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