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ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Queridos (as) Orientadores (as) Educacionais, 
 

A Orientação Educacional é indispensável na formação do educando 
uma vez que vem ao encontro de forma direta a dois pilares da educação: 
Aprender a Ser e Aprender a Conhecer, para tanto, é fundamental que o(a) 
Orientador(a) sistematize as suas ações.  

Convidamos a todos os Orientadores a refletirem sobre sua prática, pois 
a credibilidade do seu trabalho está estreitamente relacionada à sua atuação. 
Nesse sentido é importante um estudo quanto ao histórico da Orientação 
Educacional, que no Brasil surgiu com a Orientação Profissional em 1924, onde 
na sua longa trajetória surpreendeu com diferentes perspectivas, atravessando 
diferentes períodos os quais devem ser compreendidos pelo Orientador atual, 
para que o mesmo não corra o risco de desenvolver um trabalho ultrapassado 
e tradicional que levou a Orientação por muitas vezes ser percebida fora da 
esfera pedagógica ao longo da história, direcionando então sua prática para 
uma ação dinâmica e contextualizada no contexto escolar.  

Recomendamos um estudo sobre os seguintes períodos da orientação 
educacional. 

 
� Período Institucional: 1942 a 1960; Característica: Exigência legal do 

Orientador Educacional na escola. Momento Histórico: agitação social e 
política. 

 
� Período Transformador: 1961 a 1970; Característica: Adaptação do 

educando ao meio, silenciar os movimentos populares. Momento 
Histórico: início do Regime Militar. 

 
� Período Disciplinador: 1971 a 1980; Característica: Preparação da mão 

de obra, LDB-5692/71, disciplinou a atuação do OE na escola. Momento 
Histórico: ”Milagre Econômico”. 

 
� Período Orientador: 1990 até hoje; Características: Ações voltadas para 

o desenvolvimento do educando filosoficamente, psicologicamente, 
pedagogicamente, politicamente e socialmente, desenvolvimento 
científico-tecnologico sendo humanizado. Momento Histórico: Economia 
mundial globalizada, as empresas têm uma capacidade tecnológica 
avançada, profissionais qualificados.      

  
� Período Questionador: 1980 a 1990; Característica: Questionamento da 

formação Profissional e prática do OE. Momento Histórico: Declínio do 
Regime Militar. 
 No curso da história, o Orientador atuou durante um significativo espaço 

de tempo exclusivamente no âmbito escolar, com o foco em “ajustar” o 
estudante à escola, à família e à comunidade, tendo, portanto, um paradigma 
inicial terapêutico e psicológico. Atualmente, o paradigma volta-se à formação 
do cidadão, ampliando para além da extensão da escola, estando a Orientação 



Educacional comprometida com uma perspectiva coletiva, interdisciplinar, 
contextualizada em prol da autonomia emocional e intelectual do educando, em 
que o mesmo seja capaz de se perceber na sociedade com um agente de 
mudança. 
 
Sugerimos neste primeiro momento a realização destas ações: 
 

• Sensibilização junto à Comunidade Escolar quanto à função do 
Orientador Educacional 

 
         É importante que no início da atuação do Orientador na escola, seja 
feito um trabalho de sensibilização junto aos pais, professores e alunos, 
quanto as suas atribuições, de preferência que realize um encontro com 
os pais, professores e demais servidores da escola, e trabalhe com os 
alunos por turma favorecendo o debate e o diálogo.  
 

• Levantamento de instrumentos (fichas, fichários e outros) necessários 
para o trabalho cotidiano do Orientador. (Ver sugestões que serão 
postadas no blog : http://www.orientaseduc.blogspot.com/ ) 

 
É interessante que o Orientador tenha seus instrumentos de 

trabalho bem organizados, de preferência arquivá-los quando 
preenchidos em pastas separadas por turma e turno tendo em vista a  
sistematização de dados e consequentemente a visualização e 
apresentação de resultados. 
 

•  A importância do registro, sistematização de dados na Orientação 
Educacional e divulgação do trabalho.  

 
 Se Orientador não registrar seu trabalho de forma que possa ser 

feito um paralelo do antes e depois da sua atuação, ele não terá como 
apresentar para a comunidade escolar o resultado do seu trabalho, o 
espaço que o mesmo deverá conquistar dentro da escola ficará 
prejudicado. É importante ressaltar, que não adianta apenas registrar, é 
preciso sistematizar, e quando possível,  tabulados e divulgados. 

 
• Escolha dos Professores Orientadores 

 
  Os Orientadores deverão trabalhar com os professores e alunos, as 
atribuições do professor orientador, sempre primando pela afinidade 
maior entre a turma e professor, professor e turma. 
 

• Seleção dos Representantes de Turmas  
 

 É iimportante que seja feito um trabalho de sensibilização nas 
salas de aulas quanto ao verdadeiro significado de liderança e perfil do 
líder de turma, favorecendo desta forma uma escolha consciente, bem 
como o exercício de cidadania e democracia. Sugerimos também que 
valorize este momento tornando-o especial para os alunos, organizando o 
dia da posse dos representantes de turmas em que os mesmos poderão 
receber certificados, faixas, sendo tudo registrado em ata. Na 
oportunidade é importante a assinatura de um termo de compromisso 
pelos mesmos. 

 



• Evasão Escolar 
 
            É importante que a equipe escolar compreenda que o Orientador 
não é o único responsável pelo “Programa Evasão Escolar Nota Zero”, 
por ser uma problemática bastante complexa. O Orientador poderá ser o 
articulador, podendo inclusive formar grupo de alunos voluntários por 
turmas para visitar os colegas faltosos munidos de fichas próprias, sendo 
acompanhados pelo Orientador, que os capacitará para o exercício deste 
trabalho. Poderão ser disponibilizados camisetas e bonés, como forma de 
identificação dos alunos e certificado para o aluno que realizar a contento 
as visitas como forma de valorização e incentivo. O Orientador estará 
focando de forma contextualizada temas fundamentais para formação do 
educando, como: solidariedade, a importância dos estudos, 
oportunidades de estudar, motivos que interferem no sucesso dos 
estudos dos jovens e etc. 

Sugerimos também que seja feito de maneira intensiva agora no 
inicio do ano um trabalho de sensibilização com os alunos em todas as 
turmas no sentido de incentivá-los a procurar a equipe diretiva da escola 
e especialmente o Orientador Educacional, caso surja qualquer motivo 
que o leve a faltar aulas, bem como desistir dos estudos, no intuito de 
desenvolver um trabalho preventivo. 
 
•   Apresentação do Plano de Ação do Orientador para a Comunidade 
Escolar 
 

O Plano de Ação do Orientador constitui no importantíssimo 
instrumento que norteará o trabalho uma vez que é através dele que a 
Comunidade Escolar conhecerá a intencionalidade do trabalho do 
Orientador Educacional. É importante ressaltar que o plano deve 
contemplar os objetivos estratégicos do Projeto Político Pedagógico da 
Escola, estando assim estreitamente em consonância com o mesmo. 
 
• Autonomia da Escola 
 

O Orientador precisa compreender a lógica interna da escola com 
suas peculiaridades, desenvolvendo um trabalho que venha ao encontro 
das suas reais necessidades. Nem sempre o que é sucesso para uma 
escola pode dar certo na sua. 

 
Acreditamos que estas ações indicam um bom começo de trabalho para 

os Orientadores Educacionais, as quais desencadearão outras ações 
importantes. Colocamo-nos a inteira disposição, tenham a certeza de que 
estaremos trabalhando exaustivamente para subsidiá-los da melhor maneira 
possível. 

Vivemos um momento importante da Orientação Educacional e depende 
de nós Orientadores revelarmos a toda a comunidade mediante o nosso 
trabalho a grande importância da Orientação Educacional para o Ensino e 
Aprendizagem. 
 
  

Carinhosamente: 
Grupo de Trabalho da Orientação Educacional 
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