
 
MATRIZ  DIAGNÓSTICA –  PARA ORIENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO OE DA ESCOLA  

Orientação e o Planejamento/Plano de Ação- Dimensão Técnica 
.   

INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

Planejamento 
 

Um bom PLANEJAMENTO é o primeiro 
passo para um trabalho de qualidade, e 
deve ser realizado mediante discussões 
coletivas, que atendam as prioridades da 
Unidade Escolar estabelecendo 
OBJETIVOS E METAS claras de cada 
ação planejada.  
Saber aonde se quer chegar com cada 
ação é fundamental, fazer conhecer as 
intencionalidades e finalidades do plano e 
recursos é necessário para a realização 
do mesmo. 

• É realizado o levantamento das necessidades e prioridades da Unidade de Ensino para elaboração 
do plano de ação da O. E. e está em consonância com o PPP? 

• É realizado o diagnóstico inicial do desempenho dos alunos como processo que antecede ao 
planejamento? 

• Foi apresentado o plano de ação para o corpo docente, alunos e pais? 
 
 
 
 
 

Organização do Arquivo Para Registro- Dimensão Técnica 
 

INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

REGISTRO/ 
EVIDENCIA 

 

Um ARQUIVO bem organizado com a 
aquisição de instrumentos precisos e 
específicos proporcionará a organização 
e sistematização do trabalho como 
conseqüentemente a evidência dos 
resultados e apresentação dos mesmos a 
comunidade escolar, ação indispensável 
no fortalecimento de parceria e 
credibilidade da Orientação Educacional 
no Contexto Escolar. 

• Realiza levantamento e organiza  arquivo (turno e turmas) para registro do trabalho realizado 
junto ao (a) aluno (a), a família e aos professores? 

• Providência ficha e instrumentos necessários ao trabalho do (a) Orientador (a) Educacional 
como: 

 Ficha para atendimento individual; 
 Ficha para atendimento coletivo; 
 Termo de compromisso coletivo; 
 Termo de compromisso individual; 
 Ficha para Encaminhamento de aluno (a) a Orientação Educacional pelo professor; 
 Realizar levantamento dos dados sócio econômico e social do (a) aluno(a), entre 

outros...  
• Apresenta ações e resultados e evidencia as práticas curriculares desenvolvidas pelo trabalho de 

Orientação Educacional em articulação com as políticas públicas? 
• Há coerência, articulação e evidências da continuidade das experiências de trabalho 

desenvolvidas pelo trabalho do O.E. na  escola?  
 

 

Integração Orientador/ Professor/Prática Interdisciplinar-Dimensão Humana 
  



INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

INTEGRAÇÃO 
ORIENTADOR/ 
PROFESSOR/ 

(prática 
interdisciplinar) 

 

A proposta da Orientação Educacional 
está alicerçada em uma prática coletiva, 
problematizadora, contextualizada e 
interdisciplinar, fortalecendo a 
HUMANIZAÇÃO DO CURRÍCULO pleno 
da escola, tornando a parceria com os 
professores indispensável. A Orientação 
Educacional dentro dos novos 
paradigmas das ciências humanas, em 
hipótese alguma, pode ser desenvolvida 
isolada da proposta pedagógica da 
Unidade de Ensino.  
 

• É Realizado  ações integradas ao planejamento do professor tendo em vista o desenvolvimento 
de projetos sobre saúde, educação sexual, prevenção ao uso indevido de drogas, meio 
ambiente, ética, cidadania, relação intra e interpessoal, cultura de paz e outros de acordo com 
as prioridades estabelecidas pelo corpo escolar? 

• É coordenado pelo O.E o processo de escolha do (a) professor (a) Orientador (a) de turma, bem 
como o desenvolvimento de suas atribuições? 

• Colaboram no encaminhamento de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou 
problemas de ajustamento psicossocial? 

• E feita a devolutiva dos atendimentos/encaminhamentos dos/as alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem e/ou problemas de ajustamento psicossocial a equipe pedagógica 
e professores? 

• A O.E junto com a equipe pedagógica orienta os professores para o alinhamento entre suas 
práticas docentes e os objetivos e metas da escola, subsidiando sempre que necessário? 

• Como a escola acompanha cumprimento e a qualidade do tempo escolar? 
  

 
Integração Orientação Educacional /Direção/Coordenação Pedagógica- Dimensão Humana 

INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

 
INTEGRAÇÃO 
ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
/DIREÇÃO/COORDE

NAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 
 

 

 
O Orientador Educacional é um efetivo 
agente da equipe pedagógica da escola, 
sua visão e ação humanística são 
fundamentais na dinâmica escolar. Sua 
ação deve está INTEGRADA a Direção 
Escolar e Coordenação Pedagógica. 
 
 
         

 
• O O.E colabora na análise dos indicadores de aproveitamento escolar (evasão e infrequência, 

repetência e aprovação)? 
• Participa do processo de avaliação e recuperação dos alunos? 
• Colabora e participa em ações que viabilizem a avaliação das atividades pedagógicas da 

escola? 
• Orienta a Comunidade Escolar sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente? 
• Aplica instrumentos de Coleta de dados com a direção, secretários, coordenadores, professores, 

alunos pais merendeiras, vigias, e ASG, para percepção da dinâmica e do contexto escolar, 
sempre que necessário? 

• Participa das reflexões e sensibilização referente à aplicação de normas escolares junto à 
comunidade escolar? 

• Participa do Conselho de Classe? 
• Participa sempre que possível das reuniões semanais com os professores? 
• Auxilia na reflexão e na sensibilização do corpo escolar para a prática da educação inclusiva? 
• Colabora com o desenvolvimento de atividades que contribuam para a Formação Continuada 

dos/as professores/as, bem como reflexões sobre a prática pedagógica? 
• Reflete e dialoga com o corpo docente sobre os resultados das avaliações (internas e externas), 

apresentando propostas de solução ás funções detectada? 
• Realiza ações preventivas referente à discriminação por motivo de convicções filosóficas, 

religiosas, ou qualquer forma de preconceito de classe econômica, social, ético e sexual, 
respeitando a individualidade? 

• Contribui com a promoção da auto- estima e relações saudáveis da equipe escolar. 
• Participa no processo integração escolar/família/comunidade. 



 
Acompanhamento Coletivo e Individual do Aluno - Dimensão Humana 

INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

ACOMPANHAMENT
O COLETIVO E 
INDIVIDUAL AO 

ALUNO 
 

 A Orientação Educacional visa à 
autonomia emocional do (a) aluno (a), 
estando sua prática focada na 
problematização e na coletividade, 
contextualizando os diversos elementos 
que exercem influência direta e 
indiretamente a sua formação, atrelada 
aos dois pilares da educação: Aprender 
a Conviver e Aprender a Ser.  
  
 

• O Orientador  faz uso de contos, fábulas, filmes, textos entre outros que proporcionem a 
discussão e reflexão dos valores intra e interpessoais? 

• O O.E tabula os dados diagnosticados referente aos alunos  e apresenta-os  a comunidade 
escolar? 

• Acompanha coletiva ou individualmente os alunos (quando necessário) dinamizando temas que 
atendam suas necessidades? 

• Coordena o processo de sondagem de aptidões interesses e habilidades do educando? 
• Atende aos (as) alunos (as) mediante encaminhamentos do (a) professor (a) com as 

necessidades específicas (fichas com assinatura do professor(a)? 
• Estimula a participação dos (as) alunos (as) nas atividades escolares e nos projetos da 

instituição educacional, contribuindo para desenvolver a capacidade de criticar, de opinar e de 
assumir responsabilidade? 

• Coordena o processo da escolha do representante de turma bem como das ações 
desenvolvidas? 

• Desenvolve ações que propiciem ao aluno: análise, discussão e vivência de valores 
estabelecidos pelos respectivos pilares da educação: Aprender a Conviver e Aprende a Ser  

• Desenvolve  projetos interdisciplinares que favoreçam a socialização, a disseminação de valores 
humanos e a aquisição de atitudes/hábitos saudáveis? 

• Desenvolve  ações que permitam o Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
• Dar apoio e subsidio ao Grêmio Estudantil? 
• A escola desenvolve práticas pedagógicas inovadoras para atender as diferentes necessidades 

e ritmos de aprendizagem dos alunos? 
• O O.E avalia, com a participação dos alunos,  atividades e projetos desenvolvidos na escola e, 

se necessário, estimula discussões para reorientá-los no desenvolvimento de outras ações que 
atendem às suas expectativas e necessidades? 

• O O.E estimula a curiosidade e o interesse dos alunos, de forma contextualizada?  
 

A Orientação Educacional e a Rede Social/Instituições 
 

INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

 
A ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL E A 
REDE 

SOCIAL/INSTITUIÇ
ÕES 

 

O trabalho do(a) Orientador (a) é 
FORTALECIDO quando o mesmo 
estabelece PARCERIA com outros 
profissionais da Instituição Educacional e 
Instituições especializadas. 

 
• Realiza  encaminhamentos necessários a Rede Social com o conhecimento do/a Gestor/a da 

Unidade de Ensino? 
• Estabelece  parceria com profissionais de outras instituições para aprimoramento das ações 

preventivas? 
• Identifica e encaminha de forma sistematizada os alunos que apresentam problemas de conduta 

e dificuldade especifica de aprendizagem, quando necessário? 
• Articula  ações com a rede social existente na comunidade em que atua? 
 

 
Orientação Educacional e a Família -  Dimensões Humana e Política 



INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL E A 

FAMÍLIA 
 

A integração família escola deve ser o 
objetivo de todos na Unidade Escolar. 
De nada adianta falar em integração 
sem antes preparar o espaço e a 
dinâmica escolar. No entanto, o (a) 
Orientador (a) Educacional poderá 
desenvolver dentro de suas 
especificidades ações que sensibilizem 
as famílias quanto à IMPORTÂNCIA 
DAS BOAS RELAÇÕES FAMILIARES 
NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO 
EDUCANDO. 
 

• Desenvolve ações junto á família para solucionar problemas que referentes ao processo de 
ensino e de aprendizagem? 

• Orienta a família sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente? 
• Orientação quanto a compreensão da cultura escolar e a importância dos hábitos de estudo na 

criança? 
• Realiza  palestras e encontros a respeito da educação das crianças na prevenção de conflitos 

escolares? 
• Realiza sondagens de possíveis influências, no ambiente familiar, que possam prejudicar o 

desenvolvimento do aluno na Unidade Escolar e ou encaminhar (rede interna/externa) sempre 
que necessário? 

• Informa aos pais e familiares sobre os Serviços de Apoio Social? 
• Realiza atendimento individual e/ou coletivo aos pais/responsáveis? 

 
Orientação Educacional /Estagiário em Orientação Educacional -  Dimensão Técnica 

INDICADORES QUESTOES NORTEADORAS 

(Monitoramento) 
ESTAGIÁRIOS EM 

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

 

 
É dever do Orientador (a) Educacional 
proporcionar vivência teórica e pratica 
aos estudantes na área de Orientação 
Educacional, sendo fundamental um 
bom acompanhamento uma vez que 
eles serão futuros profissionais da área. 

• Apresenta o Serviço de Orientação Educacional e da política estadual da Orientação 
Educacional? 

• Colabora com a formação e o preparo do futuro profissional? 
• Acompanha ao estagiário e oportunizando-o a vivência de situações reais e problemas que 

permeiam as atividades da Orientação Educacional? 
• Socializa com o estagiário sobre a reflexão de condutas éticas para atuar conforme as normas 

do Código de Ética da Orientação Educacional? 
 
 
 
 

Orientação Educacional e a Orientação Profissional -  Dimensões Humana e Política 

INDICADORES QUESTÕES NORTEADORAS 

 
ORIENTAÇÃO 

PROFISSIONAL 

A orientação profissional é fundamental 
no processo de formação do educando, 
uma vez que a escolha da profissão 
muitas vezes é fonte de conflito, 
angústia e dúvidas. A profissão está 
atrelada a satisfação pessoal do 
individuo, portanto a escolha está 
relacionada à qualidade de vida. É de 
grande relevância que o Orientador 
colete, pesquise e busque o máximo de 
informações possíveis sobre o aluno, a 
comunidade, o mundo do trabalho, 
articulando tais informações de forma 
contextualizada. Tendo sempre em 
vista a autonomia do educando no 

• Desenvolve  ações que proporcione ao aluno o autoconhecimento? 
• Desenvolve  ações que proporcione ao aluno a informação e reflexões a respeito do mundo do 

trabalho? 
• Desenvolve de ações que proporcione ao aluno a vivenciar situações de aprendizagem que 

favoreçam a escolha da profissão de forma consciente? 
• Estabelece  parcerias com diferentes profissionais para fomentar o conhecimento, permitindo a 

relação teoria e prática, bem como a escolha da profissão de forma consciente? 
    
 
 
 
 
 
 



processo de escolha 
 
 

 

Sistematização e Tabulação de Dados/ Apresentação dos Resultados a Comunidade Escolar -  Dimensão Técnica 

INDICADORES QUESTOES NORTEADORAS 

TABULAR E 
APRESENTAR 

DADOS 

A sistematização de dados é uma ação 
indispensável, uma vez que dará 
visibilidade aos resultados de trabalho 
do (a) Orientador (a), fortalecendo a 
parceria com outros segmentos na 
Unidade Escolar, bem como 
proporcionará a continuidade do 
processo nos anos posteriores. 
 

• Interpretação qualitativa e quantitativa periodicamente dos dados coletados pela Orientação 
Educacional? 

• Tabula todos os dados do trabalho realizado pelo Orientador (a) Educacional, turno, turma, 
sexo, situações problemas, encaminhamentos, (motivos e o profissional que encaminhou), 
situações solucionadas, intervenções realizadas entre outros? 

• Apresenta os resultados a comunidade escolar? 
• Organiza arquivos para acompanhamento do processo nos anos posteriores? 

 

 

 


