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Caro (a) Orientador (a) Educacional, 
 

A escola se constitui num espaço que reúne diferentes realidades culturais, 
sociais, políticas, econômicas e religiosas, onde acontecem a socialização e a construção 
de saberes formais e informais, que nos preparam para viver civilizadamente, integrados 
a uma sociedade, hoje conhecida como sociedade da informação e do conhecimento, 
que nos apresenta muitas incertezas, mudanças constantes, imediatismo, jovens 
perdidos em seus sonhos, em seus desejos de vida, dicotomias entre os valores 
apregoados e os vividos. Esta realidade nos revela a necessidade urgente de elaborar e 
garantir a efetivação de políticas educacionais consistentes e duradouras para 
sistematizar o trabalho do orientador educacional que contribuirá para a formação 
humana dos alunos, propiciando o exercício diário da escuta, do diálogo e da 
convivência com o outro.  

Acreditamos também que no âmbito da atuação do Orientador Educacional há 
incertezas e inquietações que precisam ser sanadas através da elaboração e execução de 
um plano de ação com foco no ser humano, não só nos alunos, mas também professores, 
coordenadores, famílias e toda a comunidade educativa, que evidencie uma especial 
atenção à cultura organizacional como elemento compartilhado por todos os setores da 
escola; proporcionando a renovação, inovação e a busca de estratégias atuais que 
conduzam ao desenvolvimento e crescimento do estudante como pessoa responsável, 
reflexiva e atuante.  

O Orientador possui um comprometimento com a formação cidadã dos alunos. 
Ele precisa estar atento ao trabalho coletivo da escola atuando harmoniosamente com os 
demais profissionais da educação, realizando um trabalho interdisciplinar vinculado ao 
currículo em que todos estejam comprometidos com o processo e os resultados. 

Sob esta óptica, a SEDUC/Coordenadoria de Gestão Educacional, através do 
grupo de trabalho da Orientação Educacional vem reestruturando e buscando a garantia 
de uma legislação educacional que servirá de aporte à função do Orientador 
Educacional para que a sua práxis educativa tenha consistência, intencionalidade, 
sustentabilidade, confiança e atratividade pela ação acolhedora, conciliadora e 
estimulante que permitirá aos alunos o autoconhecimento, a vivência de valores éticos e 
morais, o crescimento pessoal e o bom relacionamento interpessoal, visando a sua 
formação humana.  

Neste momento, estamos trabalhando na implantação de uma política de 
Formação Continuada para os Orientadores Educacionais com previsão de dois 
encontros anuais, a partir do mês de abril; implementação de uma Proposta de Trabalho; 
reestruturação da Instrução Normativa nº 06 de 17 de janeiro de 2005 (dispõe sobre a 
função e as atribuições do Orientador Educacional), que se encontra em fase de 



aprovação junto à Assessoria Jurídica; além da proposta de monitoramento do trabalho 
do (a) Orientador (a) Educacional. 

Vale mencionar que os textos e orientações pedagógicas, bem como a 
normatização do trabalho da Orientação Educacional, após aprovada, serão divulgados e 
disponibilizados no blog: http://www.orientaseduc.blogspot.com/, que servirá como 
ferramenta para viabilizar uma comunicação mais rápida entre nós.  

É imprescindível que as ações da Orientação Educacional propiciem a vivência 
dos objetivos específicos do Projeto Político Pedagógico da Escola, baseando na 
realidade e necessidades da comunidade em vista, e que sejam desenvolvidas oficinas, 
palestras, cursos e outros que realmente promovam uma educação de qualidade. Para 
elaborar o Plano de ação o (a) Orientador (a) Educacional deverá priorizar os objetivos 
estratégicos do PPP que contemplem as ações previstas do OE, estando sempre atento 
as mudanças, inovações, pois precisa constantemente ver e rever seus conceitos, tendo 
uma forte consciência em relação aos aspectos sociais, emocionais, contribuindo para a 
formação de pessoas/indivíduos competentes, criativos e críticos de uma maneira que 
englobe adquirir conhecimento e conquistar a harmonia. 

A presença e o papel da Orientação Educacional na escola propiciam o 
desenvolvimento de uma cultura escolar que permite o questionamento de posturas 
engessadas, construa propostas de convivência harmoniosa e equilibrada, dando espaço 
para reflexão, tomada de decisão consciente; organização de projetos juvenis e 
valorização do ser humano. Partindo desta premissa, o trabalho da Orientação 
Educacional requer: planejamento, avaliação, sensibilização, reflexão, ação, 
participação, cooperação, solidariedade, respeito e ética. 

A atuação eficaz da Orientação Educacional faz pulsar o coração da Escola, 
imprimindo qualidade no ensino e na aprendizagem. Convidamos você para tornar o 
trabalho do Orientador do Estado do Tocantins referência nacional. Faça a sua parte! 
Juntos, construiremos a nossa identidade profissional e estabeleceremos uma rede de 
informação tranquila, transparente e eficaz com objetivo de contribuir para a melhoria 
do desempenho dos nossos alunos. 
 Seja bem vindo (a)! 

Receba o nosso abraço afetuoso!   
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