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A ESCOLA é uma instituição responsável em EDUCAR. Por sua vez, o Agente
de Portaria da ESCOLA se torna o guardião deste espaço educativo. É o
profissional que primeiro acolhe os alunos, recepciona professores, servidores
e todos que se dirigem ao ambiente escolar.
Defendemos o principio de que a ESCOLA seja AMBIENTE EDUCATIVO em
todos os seus espaços. A PORTARIA é o primeiro destes espaços. O processo
educativo deve ter inicio na PORTARIA e ter continuidade pelos demais
ambientes, até a sala de aula.
Esta CARTILHA se propõe a orientar os Agentes de Portaria, que também são
chamados de GUARDA ESCOLAR. Eis um conteúdo que incentiva estes
profissionais a atuarem como educadores.
Márcio Vasconcelos
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Educador é todo aquele que colabora na formação do conhecimento do
cidadão. É importante saber que na escola o responsável pelo conhecimento
dos alunos não são apenas os professores.

O ideal é que o PROFESSOR eduque em sala de aula, a SERVENTE e os
INSPETORES eduquem nos corredores da escola, os AGENTES DE
BIBLIOTECA eduquem na Sala de Leitura, a MERENDEIRA eduque ao servir a
alimentação escolar, a equipe da Secretaria, a Direção e a Coordenação
Pedagógica auxiliem todo o processo educativo e, por sua vez, o AGENTE DE
PORTARIA eduque na recepção (portão) da escola e nas áreas de circulação.
Portanto, o papel do Agente de Portaria é muito mais profundo do que se
costuma imaginar, pois ele também influencia na educação dos alunos.

A portaria é o espelho da escola, por ser o ponto de chegada, de recepção. A
primeira impressão sobre a escola, para quem chega, é criada a partir do
atendimento na portaria.
Uma escola que tem um bom Porteiro é bem visto, pois este profissional
recebe cordialmente o aluno, os educadores, os pais, pessoas da comunidade
e visitantes em geral.
Faz muita diferença quando o aluno é recebido na porta da escola, com um
“bom dia!”, “tudo bem?”. Desde a entrada o aluno estará sendo como gente.
Quando a escola não oferece essa oportunidade de relacionamento humano já
na sua portaria, ela começa a ser uma repartição pública comum, sem
atrativos. Isso não deve ocorrer, sob pena de se contribuir para que se apague
o brilho que a escola deve representar na vida de todos.

A profissão de Agente de Portaria passou por uma grande evolução nos
últimos anos. Não que antes ela tivesse sido simples. Só que no passado muita
gente achava que a atividade se limitava apenas ao controle de quem entra e
quem sai na escola.

Hoje em dia não é mais assim! O Agente de Portaria exerce uma função
importante na escola e passou a ter mais responsabilidades. Além de controlar
o acesso de alunos, funcionários e pessoas diversas, ele também tem outras
obrigações, como se pode perceber nesta cartilha.

Muitas vezes os Agentes de Portaria resistem em buscar qualificação. Mas
devem entender que no mundo moderno os profissionais de todas as áreas
necessitam buscar conhecimentos para atuarem cada vez mais com
dinamismo, cumprindo corretamente suas tarefas.

Sabemos que a coisa mais difícil que existe nesta vida é educar um ser
humano, o que demanda a nossa atenção por um determinado tempo. Mas
será importante perceber que até o último momento podemos dar e receber
educação. Qualificação é a base para toda e qualquer profissão. Nos últimos
tempos, aliás, encontrar profissionais qualificados não tem sido tarefa fácil. Os
profissionais devem criar a cultura da qualificação.

Além de controlar o acesso de pessoas, o Agente de Portaria da
ESCOLA deve:
 Prestar informações necessárias;
 Ter em mãos os horários e aulas e controle dos profissionais que
estão a cada momento na instituição;
 Incentiva os alunos sobre os projetos pedagógicos desenvolvidos na
escola;
 Interagir sobre tópicos do conteúdo do REGIMENTO ESCOLAR e do
PROJETO POLÌTICO PEDAGÒGICO;
 Discutir com os demais educadores sobre a disciplina e a indisciplina
escolar;
 Identificar alunos faltosos; entre outras atribuições...

Ao entrar no ambiente escolar o primeiro lugar por onde o estudante passa é a
portaria. Assim, é de fundamental importância que os Agentes de Portaria
recebam os alunos de forma agradável, com muito prazer, alegria e palavras
de incentivo. Isso faz com que os alunos percebam que a escola é um
ambiente de grande valor e respeito, onde os princípios éticos e os valores
humanos devem ser preservados.

COMO RECEBER O ALUNO NA CHEGADA À ESCOLA?

COMO RECEBER OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA?
Uma recepção cordial além de ser prestada aos estudantes, também deve ser
dirigida para com todos que trabalham na escola, sem distinção de cargo. O
Agente de Portaria deve cumprimentar sempre com alegria e respeito os
colegas de trabalho. Isso faz com que a equipe escolar seja mais unida.

COMO RECEBER OS VISITANTES?
Além dos alunos e dos profissionais que trabalham na escola, o Agente de
Portaria tem contato com muitas outras pessoas que vão até a escola por
diversos motivos: pais e responsáveis por alunos; professores e alunos de
outras escolas; pessoas da comunidade; visitantes e pessoas diversas. É
necessário prestar boa atenção, dar informações corretas, encaminhar ao setor
devido e ser bastante cordial. Quem chega necessita ser recepcionado com
simpatia e cordialidade para entender que a escola é um espaço organizado e
de bom funcionamento. Ao contrário, o visitante irá criar uma impressão ruim
da escola e isso prejudicará a imagem da instituição.

Muitas vezes na portaria da escola surgem situações inesperadas, nas quais
os Agentes de Portaria devem ter bom discernimento e estarem preparados
para solucionar estas questões.
É possível em algum momento vez chegar alguém que não deve ter acesso à
escola por algum motivo muito claro. Cabe ao Agente de Portaria ter
dissernimento sobre esse motivo. Como o Agente de Portaria deve proceder
nesses casos? Será importante prestar um trato digno, dar explicações claras,
evitar que seja criado tumulto e fazer com que a pessoa não fique com um
clima de insatisfação. Mesmo não podendo atender ao pedido, a depender do
tratamento dado, a pessoa compreenderá e não ficará insatisfeita.

A segurança deve ser uma preocupação comum a todos os membros da
comunidade escolar. Além de ter um bom conhecimento sobre o ambiente e
saber prestar as informações, será importante O Agente De Portaria criar uma
cultura de segurança, interiorizando procedimentos e comportamentos e
adaptando as necessárias medidas de prevenção.

O Agente de Portaria é responsável pela segurança escolar nos horários de
funcionamento, devido ao controle de acesso à escola, bem como está
prestando informações aos alunos sobre situações e locais acidentais que
eventualmente existam no ambiente.
Por questão de segurança, prestação de atendimentos diversos, gentileza e
por demonstrar conhecimento sobre o ambiente escolar, TODOS os AGENTES
DE PORTARIA devem:
► Conhecer as chaves de todas as portas da escola;
► Saber ligar as torneiras e as transmissões de água;
► Saber onde liga e desliga todas as lâmpadas e tomadas;
► Nunca fechar a escola deixando luzes acesas e aparelhos ligados. Isso
evita desperdícios e evita também a ocorrência de acidentes;
► Conferir se todas as portas e janelas estão devidamente fechadas.

► As vezes o Agente de Portaria grita ou fala alto com os alunos. Não deve!
► As vezes o Agente de Portaria cria relacionamentos de amizade e se
confunde com intimidade, com alunos ou alunas. Não deve!
► As vezes o Agente de Portaria fica muito tempo fora do seu posto de
trabalho. Não deve!
► As vezes o Agente de Portaria trabalha com uniforme indevido. Não deve!
► As vezes o Agente de Portaria fecha a escola e esquece luzes ligadas. Não
deve!

A portaria é onde começa a escola. Por isso,
é importante que os Agentes de Portaria se
preocupem
APARÊNCIA.
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postura adequada.
Parece difícil o Agente de Portaria mudar a
postura a partir de hoje. Mas é muito
necessário e isso se torna um desafio a ser cumprido. Afinal de contas, a vida é
feita de constantes desafios. A excelência no atendimento é um caminho
indispensável à boa prestação do serviço. Comecem agora a formar laços
duradouros. Vocês verão, daqui há algum tempo, resultados positivos.

Um bom Porteiro não faz só o papel de relações públicas da escola – ele é
também um mediador de conflitos: a sua presença na frente da escola e o
reconhecimento e respeito que deve ter dos alunos, o colocará numa posição
de árbitro para questões conflituosas que se derem nas adjacências do portão.
As estatísticas policiais apontam que a maior parte das brigas entre alunos se
dá nas proximidades do portão da escola – se houvesse um Porteiro em cada
portaria das escolas-muitos casos de agressões físicas ou verbais poderiam
ser evitados.

O Agente de Portaria deve atuar de forma a garantir segurança dos alunos, por
exemplo, quando embarcam ou desembarcam dos veículos que os conduzem
à escola e precisam atravessar a rua para entrar. Nas escolas privadas é muito
comum verificar a atuação de Porteiros nessa missão e quase não se houve
falar em acidentes ou atropelamentos onde são ativos tais profissionais. Essa
atitude também deve ocorrer nas escolar públicas.

O Agente de Portaria pode ainda atuar como o “Porta-Voz” da Escola, aquele
que se teria o papel de ser dirigir aos pais e aos responsáveis sobre situações
diversas que visam proteger o aluno.

Agente de Portaria devidamente treinado pode auxiliar muito na diminuição da
violência nas escolas.

Agente de Portaria todos esses argumentos, penso, dão sustentação à tese de
que o é um elemento fundamental no contexto da escola. Não há computador,
câmera de vídeo ou qualquer outro sistema tecnológico que substitua essa
figura tão especial!

01. Estabelecer a segurança na portaria, mantendo um contato prévio e
prestando as devidas informações aos que chegam;
02. Está atento à chegada dos alunos, orientar na entrada, receber com mais
atenção os alunos menores, está atento quanto ao acesso à rua ou à rodovia;
03. Promover a mudança de atitudes, com a criação de hábitos como
cumprimentar a todos que chegam;
04. Elevar o sentimento de confiança no controle da portaria;
Oferecer condições que levem o aluno a crescer em competência, tornando
capaz a sua ação na prevenção de ocorrências;
05. Manter boa e agradável comunicação na Portaria da Escola com todas as
pessoas. Através da boa comunicação muitos problemas são evitados e muitas
situações são resolvidas;
06. Circular as áreas e o espaço escolar recolhendo cadeiras e mesas que
alunos e servidores deixam fora das salas de aula;
07. Evitar apelidos com os alunos e os funcionários;
08. Não confundir amizade com intimidade;
09. Manter sempre um bom respeito para com todos;
10. Ter pontualidade no cumprimento dos horários;
11. Ser prestativo e se colocar á disposição para colaborar;
12. Estar sempre limpo e com o uniforme devido. Não usar shorts e nem
bermudas.

Muitas vezes a escola se revela um pouco carente necessária de uma melhor
aparência. Precisa ser cuidada, melhor limpa, ter áreas capinadas, cadeiras e
mesas limpas e arrumadas devidamente. Justamente aí o Agente de Portaria
pode demonstrar parceria e amor pelo ambiente escolar, lugar onde trabalha. A
interação é uma atitude que deve caracterizar os profissionais da educação.

Cuidar da escola é um papel de todos que convivem no ambiente. Dessa
forma, o espaço estará mais organizado e agradável.

1. Ser cortês e atencioso;

2. Saber ouvir os outros;

3. Ser solícito para com todos (tratar bem as crianças, moradores e
empregados);

4. Apresentar-se sempre bem humorado, sem ser inconveniente, limpo,
barbeado e uniformizado;

5. Observar postura condizente com o cargo, mantendo-se imposição decente;

6. Manter harmonia coletiva dentro da escola;

7. Evitar conversas desnecessárias ou comentários que não digam respeito as
suas tarefas;

8. Manter o máximo de discrição perante os seus subordinados, tratando-os
dignamente, mas sem liberdade excessiva;

9. Ter iniciativa;

10. Capacidade de organização.

Como deve ser a recepção feita pelo Agente de Portaria aos alunos,
professores, servidores e à comunidade em geral?

Reflita e expresse seu entendimento sobre a frase: ´´ A ESCOLA deve
representar um brilho na vida de todos``.

Relacione algumas atribuições do Agente de Portaria, explicando sobre o que
você espera do exercício prático das atividades.

Em sua opinião, de que forma a atuação do Agente Portaria também lhe
caracteriza como Guarda Escolar?

´´Nem todos que chegam à ESCOLA devem ter acesso``. Descreva uma
situação em que o visitante não deve ter acesso à escola.

Formem grupos para discutir e apresentar as RECOMENDAÇÕES a serem
seguidas pelos AGENTES de PORTARIA.

O que você entende por ÉTICA PROFISSIONAL?

Apresente suas considerações sobre características do bom comportamento
profissional, por parte dos Agentes de Portaria.

Os Agentes de Portaria devem compreender as melhores e mais recentes
normas e recomendações a serem aplicadas no bom desempenho de suas
funções.
Seja nas grandes escolas ou nas escolas de pequeno porte, o trabalho dos
Agentes de Portaria deve ser de qualidade, zelo e dedicação.
Esperamos que esta cartilha tenha sido um importante momento de
aprendizado, troca de experiências e acima de tudo a certeza de que
quando trabalhamos com amor, as coisas dão certo e funcionam melhor.
A partir de agora esperamos que o trabalho dos Agentes de Portaria seja de
melhor qualidade.

