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Como organizar a Secretaria Escolar 

Por Claudinei Costa 

“Todo bom desempenho começa com objetivos claros.” Ken Blanchard 

A rotina de qualquer secretaria é um grande desafio. Sua agenda diária acaba 
sendo quase sempre assim: vive correndo, cheio de compromissos e tarefas.  

Nesse sentido, fazer um bom planejamento é 
fundamental para não se perder. 

E, por isso mesmo, conhecer algumas dicas para se organizar melhor é muito 
importante. 

Nos dias de hoje, onde a secretaria da escola é bombardeada de informações 
diárias, como por exemplo, e-mail, Edoc, orientações da Conped, da Sugesp e de 
toda a Secretaria de Estado de Educação, há dias em que não conseguimos chegar 
ao final do expediente de tanta coisa a ser feita, ou ás vezes, simplesmente bate 
uma vontade de largar tudo.  

Eu sei o que cada um de vocês passam, pois sou secretário escolar há 16 anos. 
Temos uma rotina cansativa, várias escolas nem tem um corpo administrativo da 
secretaria para ajudar o secretário, que é um exército de um homem só.  

Diante dessa realidade e com o objetivo de ajudá-lo, preparamos um conteúdo 
exclusivo sobre o tema, para que você possa fazer tudo corretamente e sem perder 

os prazos. 

Por onde começo? 

A importância do Secretário Escolar 

Para iniciar a organização da secretaria é 

importante que você entenda qual é o seu 

papel enquanto secretário, enquanto gestor 

da secretaria.  
A secretaria escolar é a responsável direta da Secretaria da Unidade educativa. Seu 

papel reveste-se de indiscutível importância para o melhor funcionamento da escola, 

competindo-lhe a organização e preservação de toda a documentação da escola, de 

forma escrita ou digitalizada. 
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A amplitude de suas funções, a coloca em relação direta e permanente com diferentes 

áreas de atuação da Unidade Educativa, exigindo sua interação com todos os envolvidos, 

no trabalho escolar. 

A secretaria escolar é o departamento que 

assume o relevante encargo de manter, com 

eficiência e eficácia, a documentação, a 

escrituração e arquivos. 
A secretaria escolar é o suporte fundamental para o bom andamento da escola. É através 

de seus relatórios, dos seus registros, de sua história e organização que a escola poderá 

respaldar o seu Projeto Político Pedagógico. 

 

 

RESOLUÇÃO/SED Nº 3.280, DE 17 DE 
MAIO DE 2017. 
 

 

Aprova o Regimento Escolar das escolas da Rede 
Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. 

 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA DA ESCOLA 

Art.8º A escola tem a seguinte estrutura de funcionamento: 

 

I- Direção Escolar; 

II- Secretaria Escolar; 

III- Coordenação Pedagógica; 

IV- Corpo Docente; 

V– Conselho de Classe; 

VI- Corpo Discente; 

VII- Serviço de Apoio à Educação Básica; 

VIII- Serviços Auxiliares: 

a) Atividades da Biblioteca;  

b) Associação de Pais e Mestres - APM; 

c) Colegiado Escolar; 

d) Grêmio Estudantil. 
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Seção III 

Do Secretário Escolar 

Art.65. São atribuições do secretário escolar: 

I- coordenar e monitorar o serviço da secretaria escolar; 

II- zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares; 

III- cumprir as determinações da Secretaria de Estado de Educação e da direção 

desta escola; 

IV- manter atualizada e organizada a escrituração, o arquivo e a correspondência 

escolar; 

V- manter atualizado o registro da frequência e dos resultados de avaliação dos 

estudantes; 

VI- manter atualizado o arquivo de legislação e de documentação; 

VII- conhecer a legislação do ensino vigente, zelando pelo seu cumprimento, no 

âmbito de suas atribuições; 

VIII- manter o arquivo de documentação de estudantes e de funcionários 

organizado de forma funcional, proporcionando rapidez nas informações; 

IX- analisar, juntamente com a direção, as transferências escolares recebidas; 

X- elaborar relatórios, atas, termos de abertura e encerramento de livros e 

quadros estatísticos; 

XI- divulgar, de acordo com o cronograma estabelecido, os resultados bimestrais 

das avaliações realizadas; 

XII- entregar, bimestralmente, aos docentes os diários de classe, devidamente 

preenchidos, no que lhe compete e conforme o Sistema de Gestão de Dados 

Escolares - SGDE; 

XIII- alimentar, sistematicamente, o Sistema de Gestão de Dados Escolares - SGDE; 

XIV- vetar a presença de pessoas estranhas na Secretaria Escolar, a não ser que 

haja autorização do diretor ou diretor-adjunto, quando for o caso; 

XV- divulgar e subscrever, por ordem da direção escolar, instruções, editais e todos 

os documentos escolares; 

XVI- secretariar solenidades e outros eventos que forem promovidos na escola, 

quando necessário; 

XVII- atender aos corpos docente, discente e técnico-administrativo; 

XVIII- atender às solicitações do Supervisor de Gestão Escolar, no que diz respeito 

à vida escolar do estudante; 
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XIX- participar de reuniões e de treinamentos, quando convocado; 

XX- acompanhar e secretariar as reuniões do conselho de classe, registrando em 

livro próprio, os resultados finais; 

XXI- assinar com o diretor ou com o diretor-adjunto, quando for o caso, a 

documentação escolar dos estudantes e outros documentos solicitados; 

XXII- responsabilizar-se, juntamente com o diretor ou diretor adjunto, quando for o 

caso, pela autenticidade da documentação escolar expedida; 

XXIII- atender, nos prazos estabelecidos, às solicitações encaminhadas pela 

Secretaria de Estado de Educação; 

XXIV- participar da elaboração do projeto político-pedagógico e do Plano de 

Desenvolvimento da Escola - PDE, em estreita articulação com as lideranças desta 

escola; 

XXV- executar outras tarefas quando solicitadas por seus superiores. 
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1. Coloque tudo no papel 

“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para 
chegar onde quer.” Confúcio 

O primeiro passo para o secretário escolar se organizar melhor é colocar tudo no papel, 
preferencialmente em uma agenda. Dessa forma você não esquecerá de nenhum 
compromisso, poderá acompanhar as suas tarefas, incluir novas tarefas, excluir tarefas já 
realizadas e ainda observar os detalhes de seus afazeres. 

O ideal mesmo é que você consiga fazer isso no dia anterior. Não deixe para última hora.  

Quanto mais antecedência, mais tempo você 
terá para organizar as suas tarefas e 

menores serão as chances de que você se 
esqueça de algo. 

Escolha um modelo de planejamento que melhor se encaixa no seu gosto pessoal, e siga 
rotineiramente. 

Mas se eu fizer esse planejamento tudo dará certo? Pode até não dá, mas você terá a 
opção de rever e de alterar, podendo prosseguir rumo ao objetivo traçado. 
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2. Defina bem as prioridades 

“É importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente 
cada passo para atingi-las.” Bernardinho 

Saber o que é prioridade vai ajudar a ter uma melhor organização. A definição de suas 
prioridades lhe permitirá perceber quais tarefas são realmente essenciais e quais não 
são. Não fique com a consciência pesada por fazer isso, pois nem todos os compromissos 
agendados têm a mesma importância para você e para o bom cumprimento da sua 
função. 

Ao definir sua lista de prioridades, determine quais são as tarefas de maior relevância.  

Uma boa ideia é colocar números à frente 
dos seus afazeres, em ordem crescente de 

relevância. 

Ao organizar as prioridades você poderá ao longo do dia definir se cumpre ou não tal 
tarefa usando a relevância. 

3. Crie checklists 

“O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos.” 
André Luís 

Já sabemos que definir as prioridades é fundamental e, para fazer isso de maneira 
correta, você pode usar checklist.  

Comece pelas atividades recorrentes e 
importantes, lançar folha de pagamento, 

enviar processo pelo Papel Zero, por 
exemplo. 

Depois, organize as tarefas por prioridades, separando o que precisa ser feito em cada 
dia de acordo com os prazos e o que é mais flexível. 

Para finalizar essa etapa, assinale, no papel, quando cumprir essas tarefas. 

4. Seja detalhista 

“Não que eu seja detalhista, mas tem coisas que, se desprezadas, fazem 
com que o todo perca sua essência.” Valter Lemes 
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Para ajudar na sua organização é importante detalhar cada tarefa.  

Procure descrever os seus compromissos de 
forma detalhada e sistemática, para que 

nada seja deixado para trás. 

Mesmo com a necessidade de manter uma perspectiva abrangente no seu dia a dia, você 
precisa dar uma atenção especial para alguns pormenores.  

5. Tenha uma agenda organizada 
“Antes de começar, é preciso um plano, e depois de planejar, é preciso 

execução imediata.” Sêneca 

A melhor maneira de organizar sua rotina é registrar todas as atividades diárias e os 
compromissos do mês. Tenha uma agenda, organize-a cuidadosamente e com todos os 
detalhes. A agenda pode ser uma agenda mesmo, um caderno, pode ser no word, no 
celular, smartphone ou tablet. O importante é ter onde anotar tudo.  

É fundamental registrar as suas tarefas em 
suas respectivas datas, observando os prazos 
e respeitando sempre antecedência para que, 
se houver alguma ocorrência, tenha tempo de 

concretizar sem perder o prazo. 

Outra opção é usar a tecnologia no planejamento da sua rotina. O Google oferece a 
ferramenta Google Agenda, que é gratuita e integra seu e-mail no computador, 
sincronizando seu dispositivo móvel, com lembretes personalizados por e-mail, SMS ou 
pop-up, por exemplo. 

Assim você consegue ter uma gestão melhor da sua atividade e ainda é possível 
programar lembretes horas ou dias antes dela, evitando que se esqueça de algo. 

6. Planeje em longo prazo 

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não tem alicerces. 
Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais.” Augusto Cury 

Organizar o tempo é mais difícil se pensarmos apenas nos momentos imediatos. Por isso 
mesmo, planejar em longo prazo é sempre uma boa estratégia, mesmo que seja preciso 
fazer mudanças eventuais na sua lista de compromissos. Assim, pelo menos, você pode ter 
uma ideia do que é necessário finalizar e de quais serão os períodos mais conturbados. 
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Isso é especialmente positivo para aquelas pessoas que têm mania de deixar tudo para 
a última hora.  

Se você escolher cumprir apenas uma tarefa 
indispensável nos primeiros dias da semana, 
por exemplo, saberá ao certo o número de 
dias pelos quais poderá distribuir o restante 

de seus compromissos. 

Isso reduz a pressão e o desgaste do seu ofício. 

7. Fique de olho nos prazos 

“Faça o acompanhamento dos prazos dos seus compromissos e mantenha sua 
agenda sempre em dia.” Claudinei Costa 

Para ter uma agenda funcional é preciso planejar em longo prazo, você precisa ficar de 
olho no calendário. E, por isso mesmo, o ideal é ter o calendário escolar na sua mesa de 
trabalho. Use-o para marcar os dias em que tem algo importante. 

Não é preciso anotar os detalhes nas suas páginas, pois você já terá feito isso na sua 
agenda.  

No entanto, apenas sinalizar que tem alguma 
tarefa ou evento naquele dia já é de grande 

valia. 

E mais, deve manter essa visualização acessível que lhe permita acompanhar 
diariamente para que você não se esqueça de nada! 

8. Delegue o que puder 

“Delegar não significa passar a outros trabalho que tu não gostas, mas deixar 
que os teus funcionários treinem as suas capacidades e juízos.” Harvey 

Mackay 

Após realizar seu planejamento, pare por alguns minutos e pergunte-se:  

Quais dessas tarefas eu posso delegar? 
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Você pode ficar surpreso com o tempo que ganhará ao fazer isso, além de descobrir que 
os membros de sua equipe podem e muito te ajudar. Além disso, ao delegar, ao valorizar 
o outro, ao reconhecer o outro, você ganhará um aliado. 

Você pode delegar o relatório do Bolsa Família, as ligações para a SED, recados para 
assinar o ponto, ler o diário oficial, e muitas outras tarefas que necessariamente não 
precisam ser feitas pelo (a) secretário (a), etc. mas nãos e esqueça, tão importante quanto 
delegar, é reconhecer. 

9. Organize o seu espaço 

“Se está procurando algo, significa que não está organizado.” Claudinei 
Costa 

Muitas pessoas têm dificuldade em manter a sua mesa organizada. Esse ponto é tão 
importante quanto organizar a sua agenda:  

Você deve ter um espaço bem-arranjado 
para o cumprimento adequado de suas 

tarefas. 

 Uma mesa limpa e sem bagunça diminui a perda de tempo com distrações ou mesmo com 
a procura de itens que você não sabe onde estão. 

Uma dica interessante é que documentos importantes, por exemplo, devem ser guardados 
em gavetas de fácil acesso, porém seguras, de forma que você evite perder toda essa 
papelada. Além disso, vale a pena apostar nos documentos digitais, que não gastam 
papel ou espaço e ficam acessíveis a um clique, em qualquer local que tenha conexão 
com a internet. 

10. Divida bem o seu tempo 

“Uma maneira de organizar sua vida é dividir seu tempo em Família, trabalho, 
vida” Claudinei Costa 

É fundamental que você divida o seu tempo entre família, trabalho e sua vida pessoal. 
Não dá para sacrificar um ou outro: então, organize-se de forma a não prejudicar nenhum 
dos pilares de sua vida.  

“Quando você está no trabalho, trabalhe. 
Quando você está com sua família, curta o 
tempo com eles. Se você está no seu tempo, 

se curta.” Claudinei Costa 
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Procure seguir o tempo determinado a cada um. Também é importante que você não 
exagere na quantidade de compromissos. Muitas vezes, pecamos por querer fazer tudo 
de uma vez e, como consequência, acabamos não realizando nada. 

Foque em um agenda possível de ser cumprida e vá experimentando a sua capacidade 
diária de produtividade. Com o tempo, amplie suas tarefas. 

11. Estipule uma hora para terminar 

“Seja Pontual. Cumpra seus horários. Esteja na hora certa, nos lugares 
certos mas, não permita que o relógio limite a sua vida. Você é dono de 

seu tempo e não o contrário.”  Cika Parolin 

Em nossa função domo gestor da secretaria, muitas vezes prolongamos nossa estada na 
escola. Eu sei, às vezes temos várias tarefas e prazos. No entanto, por mais que seja difícil, 
é muito importante estipular uma hora para terminar e, principalmente, cumprir essa 
determinação.  

Ao planejar você deve colocar as tarefas e os 
prazos, por isso colocar na agenda é 

importante, para que você pense nos prazos 
e no tempo de realização de cada tarefa 

para evitar coisas tipo ficar 10 ou 12 horas 
dentro da escola. 

Ledo engano se você pensar que aumentar demasiadamente suas horas de trabalho você 
conseguirá grandes feitos. Não, não terá os efeitos que você imagina, pois 
invariavelmente haverá uma queda no desempenho devido ao cansaço e ao estresse. 
Para alcançar melhores resultados, faça o planejamento e siga. Diz o ditado que devemos 
ir “um passo de cada vez”. 

12. Celebre 

"Cada conquista uma celebração!” Vanessa da Mata 

Você conseguiu, realizou as suas tarefas dentro do cronograma, delegou tarefas para 
sua equipe e no fim do dia, a realização veio dando mostras do que você é capaz. 
Maravilha. Celebre. Comemore. Você não deve se privar de pequenas recompensas 
quando atingir esse objetivo.  
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Essa é uma maneira de diminuir o estresse e 
o cansaço, ganhando um gás a mais para o 

dia ou a semana seguinte. 

Cada pessoa tem sua maneira, varia de pessoa para pessoa, de acordo com o perfil de 
cada um. Sugiro algo tipo tire um tempo para passear com a família, compre aquela 
comida que você mais ama, faça um happy hour com os amigos ou, simplesmente, assista 
a um jogo do seu time favorito. O importante é aproveitar bastante a sensação de dever 
cumprido e relaxar. 

Por fim, tão importante quanto tudo o que já falamos acima é a necessidade de você 
cuidar da sua saúde. Faça atividades físicas, pratique algo que lhe dê mais. A 
organização possibilita que você faça isso. 

Essas são algumas dicas para que você se organize melhor. O mais importante é não se 

perder na rotina diária, faça testes e desenvolva um sistema que funciona para você. 

E, claro, se mantenha focado e organizado. 

Siga essas orientações, monte a sua agenda e aproveite bem o seu tempo. 

 

 

 

Com a participação de Cláudio Néris B. Fernandes, Supervisor de Gestão 

Escolar 

 


