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RESUMO 

O trabalhoconsiste em maquetes resultantes de atividade intitulada “A escola dos 

sonhos” realizada pela disciplinaPlanejamento e Gestão Educacional do Curso de 

Pedagogia (DEDUC/CERES). Para a construção das maquetesos alunos realizaram um 

conjunto de atividades. Em primeiro lugar foram estudadas as características de gestão 

compatíveis com os anseios da sociedade contemporânea, onde a democraciase destaca. 

Uma vez estabelecido que a gestão democrática no ensino contribui sobremaneira para o 

processo de democratização social, os alunos realizaram pesquisa e estudos sobrea 

temática: LDBEN/96, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei da Gestão Democrática 

do Ensino e Constituição Federal. Após, foi realizada pesquisa na realidade educativa 

dos municípios dos estudantes acerca dagestão democrática. Para tal, cada estudante 

escolheu uma escola de seu município onde verificou o que o regimento versava sobre a 

gestão democrática e como ela estava ali se desenvolvendo. Infelizmente, a maioria das 

escolas pesquisadasnão exercitavam a gestão democrática. Na continuidade, a 

professora da disciplina trouxe para serem analisados em sala quatro textos com 

cenários de escolas onde a gestão era exercitada de forma diferenciada, sendo 

problematizado aos alunos os pontos positivos e negativos da gestão de cada uma das 

quatro diferentes escolas, bem como as consequências do tipo de gestão adotada para a 

o ensino e a aprendizagem dos alunos, estrutura, segurança, relações entre professores e 

alunos, bem como entre a equipe gestora e professores, entre outros aspectos. Desde 

essa problematização os alunos foram desafiados a produzir em pequenos grupos um 

texto descritivo sobre a escola que seria ideal considerando seus sonhos de estudantes 

de Pedagogia e os estudos e realizados. Os textos foram apresentados e discutidos em 

sala de aula. A docente então desafiou os alunos a construírem maquetes que 

configurassem a escola sonhada pelos grupos. As maquetes apresentadas em sala de 

aula evidenciaram que cada grupo dedicou tempo, minucioso estudo e grande atenção 

aos pontos mais importantes da gestão escolar considerando a priorização do bem-estar 

do aluno, a busca de um processo de ensino-aprendizagem lúdico, interessante e de 

qualidade, a fim de estimular através do espaço a aprendizagem e o sucesso escolar. 
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