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APRESENTAÇÃO
Prezado(a)Professor(a),

Este manualtem porfinalidade oferecerinformações essenciais

sobreotrabalhodocentenoInstitutoDom BarretoenaEscolaPopularMadre

MariaVillac,conformeasnormasregimentaisquenorteiam oscursosde

Ensino Infantil,FundamentaleMédio eesclareceracerca dosdireitose

deveresdoprofessorcomointegrantedaComunidadeDombarretana.

Esperamosque,comoprofissional,possamantercom osalunos,

colegasefuncionáriosdaInstituição umarelação harmoniosa,sincerae

duradoura,comprometidacom oidealdaformaçãointegraldoeducandoe

com suapreparaçãoparaoexercícioplenodacidadania.Paratanto,deve

exerceraatividadedocentenumaperspectivatransdisciplinar,focadana

BaseNacionalComum Curricular-BNCC,queestabelececonhecimentos,

competênciasehabilidadesaserem desenvolvidosportodososestudantes,

aolongodaescolaridadebásica.Orientadapelosprincípioséticos,políticose

estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação

Básica,aBasesoma-seaospropósitosquedirecionam aeducaçãobrasileira,

visandoàformaçãohumanaintegraleàconstruçãodeumasociedadejusta,

democráticaeinclusiva.

Paraaconsecução denosso Projeto Pedagógico,suaparceriaé

indispensável.Contamoscom acolaboraçãodetodos,paraquepossamos

formar brilhantes amanhãs que sejam atuantes, autônomos e

transformadoresdarealidadesocial.

PazeBem

Teresina,1ºdeagostode2019
MariaStelaRangeldaSilva

Diretora
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SÍNTESEDENOSSAHISTÓRIA

OINSTITUTODOM BARRETO(IDB)foicriadoem julhode1944,

inicialmentecom onomedeColégioProvisórioDom Barreto.Suas

aulastiveram iníciocom 23alunasdocursodeArtesFemininas,no

mesmolocalem quehojedenominamosPrédio-Sede,localizadona

RuaGabrielFerreira,691-Centro(Norte)deTeresina.

AEscolafoicriadaapedidodeDom SeverinoVieiradeMelo,na

épocaBispoDiocesanodeTeresina,quesolicitouapresençadeoito

irmãsdoInstitutodasMissionáriasdeJesusCrucificado,congregação

fundadapeloBispoDom BarretoepelaMadreMariaVillac.

Em 1983,asIrmãsMissionárias,queháalgum temporecebiam

acolaboraçãodoProfessorMarcílioFlávioRangeldeFarias,confiaram

-lheaDireção do Instituto Dom Barreto,paraqueelaspudessem

retomaràmissãopastoraljuntoàpopulaçãocarentedenossoEstado.

Apartirdessadata,oprofessorMarcíliopreservouoInstitutocomo

entidade civilde natureza filantrópica,sem fins lucrativos e de

utilidadepública,com prazodeduraçãoindeterminado,conformeos

EstatutosdaEscola,elaborado em 11defevereirode1984.Manteve,

também,alinhafilosóficadoprojetoeducacional,implantadopelas

IrmãsMissionáriasdeJesusCrucificado.

DuranteagestãodoProf.Marcílioforam criadasmaisduas
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Instituições:

EscolaPopularMadreMariaVillac,ondefuncionam oprimeirociclodo

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, para estudantes de

comunidadescarentesdaperiferia,eCasaDom Barreto,queabriga

criançasejovensnasituaçãoderiscosocial,em regimepermanente.

Atualmente,oInstitutoDom Barreto,unidadeparaformação

escolardeEducaçãoInfantil,EnsinoFundamentaleEnsinoMédio,é

dirigidopelaProfessoraMariaStelaRangeldaSilva,quetem dado

continuidade a esse projeto sociopedagógico,iniciado em anos

anteriores.

FINALIDADESDOINSTITUTODOM BARRETOEDAESCOLAPOPULAR

MADREMARIAVILLAC

OInstitutoDom Barreto (IDBCentroeIDBLeste)eaEscola

PopularMadreMariaVillac,entidadesconfessionaiscatólicas,têm as

seguintesfinalidades:

 Promoverumaeducaçãodequalidadevoltadaparaosvalores

humanosquecontribuaparaodesenvolvimentodacriançaedo

adolescente,como seresintegradosno meio em quevivem,

conscientes do papelde cidadãos sensíveis aos problemas

sociaisdeseutempo.

 Proporcionaraoeducandoumaformaçãohumanísticaecristã

queestimuleabuscadeconhecimentos,aliadaàcriatividadee

ao desenvolvimento do senso crítico,para construir uma
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sociedadejustaesolidária,em consonânciacom osfinsmais

amplosdaEducaçãoNacional,expressosnaLeinº9394/96–

LDB,de20dedezembrode1996.(Art.4doRegimentoInterno

doIDB).

DIREITOSDOPROFESSOR

Conformeasexigênciaslegais,vigentesnoRegimentoInterno
doInstitutoDom BarretoedaEscolaPopularMadreMariaVillac,são
direitosdoprofessor:

 Serrespeitadopelosalunos,paisefuncionáriosdaEscola.

 Serapoiadonaatividadedocenteeincentivadonoconstante
aprimoramentodesuafunção.

 Manifestaropiniõeseapresentar propostasesugestõesno
processo de elaboração e/ou reelaboração do Projeto
PedagógicodaEscola.

 Ter sua reputação resguardada perante alunos,colegas,
diretoresecoordenadoresdaEscola.

 ParticipardoConselhoConsultivodaEscola eexerceroutras
funçõesparaasquaisforescolhidoouindicadopelaDireção
doIDB.

 Receberremuneraçãodoseutrabalho,naformaajustada ede
conformidadecom alegislaçãoem vigor.

 Participarcom os colegas de grupos de estudo para o
aprimoramentodotrabalhodocentenaEscola.
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 Utilizar-sedasprerrogativasfuncionaisetrabalhistasquea
legislaçãoem vigorlheconfere.

DEVERESDOPROFESSOR

 Entregar,noiníciodecadaanoletivo,oPlanodeCursoAnual,
detalhandoosconteúdosaserem ministrados,divididospor
bimestre,einformando ashabilidadesecompetênciasque
serãotrabalhadas,asistemáticadeavaliaçãoeasreferências
bibliográficas.Deve mencionartambém o(s)projeto(s)que
desejadesenvolvercom osalunosnaqueleanoletivo.

 Participar com assiduidade e pontualidade das reuniões
pedagógicas semanais,realizadas pelas coordenações de
ensinoparaoplanejamentodasaulas.

 Cumprirosprazosdeentrega dosroteirosdeestudo,das
avaliações para aplicação e das avaliações corrigidas,nas
datasestabelecidaspeloSER.

 Mantercontato constante com o Coordenadorda área e
intercâmbiocom osdemaisprofessoresdamesmasériede
ensino,para que haja sintonia na elaboração do material
didáticodestinadoaousoem saladeaula.

 Criarestratégiasdeabordagem einteraçãoem saladeaula.
Paratanto,éconveniente,com antecedência,selecionartextos
eplanejaratividadesparaserem desenvolvidasnasaulas.Isso,
porserexemplodeorganização,nãosódarámaissegurança
aoprofessor,mastambém farácom queeviteperdadetempo,
proporcionandoàturmaganhodeaprendizagem.

 Manterno Setorde Pessoalo seu endereço residenciale
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Currículum Vitaeatualizados.

 Prepararcom antecedênciaomaterialdidáticoaserutilizado
pelo professorque o substituirá nas eventuais faltas e/ou
ausênciaspreviamentecomunicadasàEscola.

 Planejarobrigatoriamente com os colegas que lecionam a
mesmadisciplinadasérie,paraauniformizaçãodosconteúdos
aserem ministradosnasaulasecobradosem logoseprovas.

ÉVEDADOAOPROFESSOR:

 Chegaratrasadocom habitualidadeàsaulas,principalmenteà
doprimeirohorário,sem avisoprévio,atempodeaEscola
providenciarsubstituição.

 Destrataroaluno,istoé,ofendê-locom palavras,gestosou
atitudes.

 Emitirem classeideiaspessoaissobreconvicçõesreligiosase
políticas que possam ferir a susceptibilidade do aluno,
dispersando-secom assuntosalheiosaoconteúdoquedeveria
ministrarnaaula.

 Usartelefonecelularem saladeaula,umavezqueessaprática
éproibidaaosalunos.Em nenhumahipóteseoprofessordeve
transgrediressanorma,pois,nestecaso,dariaum péssimo
exemplodeindisciplina.

 Retirar-sedaclasseantesdotérminodaaula,sem justificativa,
oudispensaroalunosem autorizaçãodaDiretoria.

 Serantiético,istoé,tecercríticasdesabonadorasàEscolaem
presençadealunosoumesmodeoutrosprofessores,quando
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sabedeantemãoqueparaissopodedirigir-seàDireçãoouà
Coordenação Pedagógica,a fim de exporlivremente suas
opiniões.

 Tecercomentários de uma sala em outra,fazendo ainda
comparaçõesentre elas,quanto ao nívelde aprendizagem,
vistoquecadaturmapossuipeculiaridadesàsquaisdeveo
professoradaptar-se.

 Desrespeitarnormasdecondutaquecomprometam aimagem
daEscolaeprejudiqueobom desempenhodasfunçõesde
professor.

 Adotarlivrosouindicartextossem autorizaçãodaEscolae
sem asupervisãodaCoordenaçãodeEnsino,principalmentese
contiverem conteúdosracistasoupreconceituosos.

 Confeccionarcartazes,muraissem autorizaçãodaDireçãoda
Escola.

 Manifestar-seem nomedaInstituiçãonasredessociaisounos
eventosecursosaquecomparecerforadaEscola,sem que
sejaautorizadoparatal.

 Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, colegas,
funcionáriosoucolaboradoresdaescola.

 ViolarasnormasnotocanteaousodainternetnaEscola,
acessandositesnãopermitidosouinadequadosaoambiente
institucional.

PROCEDIMENTOSPEDAGÓGICOSEM SALADEAULA
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 Antesdeiniciarsuaaula,oprofessordevesempreseperguntar:

 Paraqueestouensinando?

 Oqueensino?

 Comopossoensinardamelhorforma?

 Comotransformarmeualunopeloensinoeseragentedessa
transformação?

 Nofinaldaaula,retirar-sedasalasomenteapósasaídade
todososalunos,issoseaaulaantecederorecreioouahorade
saídadaEscola.

 Reavaliarsempreosprocedimentosdidáticos.Umaformade
perceberissoserá,apóscadaaula,interrogar-se:

 Fuiclaro?

 Fornecibonsexemplos?

 Aprofundeisuficientementeosconteúdosquemepermitam
questioná-losem provas?

 Estimuleidiscussõessobreoassuntodado?

 Formuleiperguntasdesafiadoraseinstigantes?

 Relacioneios conteúdos ministrados a situações da vida
prática?

 Fizumaabordagem interdisciplinar,istoé,procureirelacionaro
conteúdodeminhasaulasaoutrasáreasdoconhecimento?
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 Diversifiqueiasestratégiasdeabordagem?
Além dessesquestionamentos,oprofessordeveestaratentopara

asseguintesrecomendações:

 Nosprimeiroscontatoscom osalunos,estabelecernormasde
convivênciaquenortearãoseusprocedimentosdidáticosem
saladeaula.

 Utilizarintegralmente o tempo da aula para ministraros
conteúdos.Issoevitaráadispersãoeaindisciplinadosalunos.

 Manterum climadebom humorcom osalunos,sem perdero
controleeaautonomianasaladeaula.

 Manterem saladeaulaum tom devozagradáveleeducado.

 Evitarsentar-senascarteirasdosalunos.

 Em diasdeprova,nãodemoraraodirigir-seàsaladeaulapara
substituirocolegaqueestáfiscalizandoaturmanohorário
anterioraoseu.

 Observaroritmodeapresentaçãodoconteúdoprogramático,
demodoqueoseuaprofundamentoconsidereosobjetivosda
disciplina.

 Demonstrar entusiasmo e acreditar no sucesso e no
crescimentodoaluno,independentedoníveldaturmaem que
estejaministrandoaulas.

 Procurar,na medida do possível,aprenderos nomes dos
alunos.Issocontribuiráparavalorizá-loseelevaraautoestima.

 Observarosalunosduranteaaula,principalmenteosquese
distraem mascando chicletesouusando celulareseoutros
aparelhoseletrônicos.
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 Observarse o aluno está com o materialescolarexigido
previamentepeloprofessor.Casocontrário,deveráregistrara
ocorrênciaeencaminhá-loaoSetordeApoioPedagógicopara
asdevidasprovidências.

 Interagir com os alunos de modo convincente,evitando
arbitrariedadeseincoerências,paranãocometerinjustiças.

 Administrarcom justezaecoerênciaosconteúdosministrados,
prestandoatençãoaoquevaisercobradonasavaliações.

 Evitarministrarconteúdo em véspera de prova e avaliar
somenteoquefoitrabalhadoem sala.Sehouveralgum feriado
ou a realização de atividades extracurriculares que tenha
concorridoparaoatrasodoconteúdodadisciplina,oprofessor
deve procuraro(a)coordenador(a)ou o(a)pedagogo(a)do
apoiodasérieparamarcarum plantãoouareposiçãodaaula.

 Lembrarsemprequeaavaliaçãoéum elementodereferência
paraaaprendizagem doaluno,poissinalizaparaoprofessora
necessidade ou não de retrabalhar algum conteúdo já
ministrado.

 Manteracalmaaoabordaroalunoem situaçõesdeindisciplina,
procurandoagirsem autoritarismo,demodoqueeleentenda
que o professor impõe respeito pelo exemplo e pela
capacidadedenegociação.

 Tercautelanousodepalavrasdirigidasaoaluno,evitando
proferiraquelas de conotação irônica,desqualificadoras e
desrespeitosase.portanto,constrangedoras.

 Trabalharosconteúdos,sem seesquecerderelacioná-loscom
o cotidiano dos alunos, permitindo-lhes posicionar-se
criticamentediantedarealidade.
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 Não tomaro tempo dos alunos com assuntos alheios ao
conteúdodasaulas.

 Trabalharintegralmenteosconteúdosdasdisciplinasnuma
perspectivadecontinuidade.

 Avaliarosalunoscom frequênciaenãoapenasquandoeleestá
realizandoprovas,pois,avaliando-ossomentenessasocasiões,
serátardeparapercebersuas dificuldadeselimitações,a
tempodemelhorconduziraaprendizagem.

 Mantero nívelde aprofundamento dos conteúdos e dos
exercícioscompatívelcom oqueserácobradonasprovas,para
nãocausarprejuízosaoaluno.

 Reservaras últimas aulas que antecedem às provas para
realizarexercíciosouatividadescomplementares.

 Comentare reescrevercom os alunos as provas e logos
aplicadosejácorrigidos,paraqueelespossam constataros
acertoseoserroscometidos.

 Aproximar-seoquantopossíveldosalunosqueapresentam
dificuldadesdeaprendizagem.Com essegesto,oprofessoros
ajudaráasuperarobstáculosefrustrações.

 SolicitaraajudadosserviçosespecializadosdaEscola(Apoio
Pedagógico,CoordenaçãoeDireção)quandoperceberquesão
insuficientes suas tentativas para resolver problemas de
indisciplina. Nessas ocasiões, registrar a ocorrência e
encaminhá-laàDiretoria.

ESCOLHADOSLIVROSDIDÁTICOSEPARADIDÁTICOS

Éconvenientetercritériospedagógicosparaaescolhados
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livrosdidáticoseparadidáticos,recusandoqualquerrelaçãodetroca
defavoroubenefícioscom livrarias,editorase,particularmente,com
osrepresentantesdessasempresas.Afinal,essaéumadasformasde
valorizar-seedefazer-serespeitarcomoprofissionalcomprometido
com aéticaeaboaqualidadedaeducação.

Antesdeadotarum livro,oprofessordeveterocuidadodelê-lo
porinteiroeanalisá-lo,parasaberseoconteúdodaobraéadequado
aoníveldeescolaridadedosalunos,ese,pormeiodela,podeatingir
osobjetivosdoplanejamentodasaulas.

É imprescindível que o livro adotado seja utilizado
integralmentenodecorrerdoperíodoletivo.Quandoissonãoacontece,
além desuscitarreclamaçõesdospaisdosalunos,constituifator
negativoquecomprometeaimagem daEscolaedopróprioprofessor.

APLICAÇÃODEAVALIAÇÕES

Aaplicaçãodasprovaséumaatividadeinerenteàsatribuições
doprofessor.Em diasdeaplicaçãodeprovas,devecompareceràsala
pontualmentenohoráriodaaula,paracumprimentodessatarefa.A
ausênciadoprofessornessediaseráconsideradafaltaaotrabalho,
implicandopenalidades,conformealegislaçãotrabalhistaem vigor.

A realização das provas constituiuma etapa de suma
importância no processo ensino-aprendizagem do aluno.Poresse
motivo,espera-seque,nomomentodesuaaplicação,oprofessor
estejaatentoaosseguintesprocedimentosquedeveadotar:

 Coloqueseucelularnomodosilenciosoeeviteusá-lodurantea
aplicaçãodeprovas.

 Antes de entregaras provas,deve chamara atenção dos
alunosparaocumprimentodasnormasclaramentedefinidas
nacapadecadaprova.

 O professornão deve ignoraras instruções contidas no
anversodosenvelopesdasavaliações.Porisso,recomenda-se
queasleiacom muitaatenção.
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 Sehouveranotaçõesnoquadrodasala,apague-as.

 Observeseascarteirasestãolimpas,istoé,sem anotações,
indicandovestígiodecolas.

 Só distribuaasprovasapóscertificar-sedequeosalunos
estejam acomodadosnoslugarespreviamentedeterminados
pelaEscola.

 Cada fila deve ser organizada,obedecendo à seguinte
disposição:alunosvisitantesapós alunosda sala e assim
sucessivamente.

 Aodistribuirasprovasem cadafila,alterneasdotipoAcom as
dotipoB,nasequênciaABABABeassim pordiante.

 Durantearealizaçãodasprovas,fiqueatentoeimpeçaqueos
alunosconversem entresi.Não permitaquehajaentreos
alunos troca de materialescolar,como lápis,borrachas,
canetasetc.

 Evitecircularnasala.Nãosedispersecom leituras,correçãode
provasoucom outrosafazeresqueoimpeçam deobservaros
alunos.

 Caso sejaabordadoporalgum alunonasala,não devese
manifestar,poissomenteoprofessorresponsávelpelamatéria
poderáesclarecerdúvidasarespeitodaprovaqueelaborou.

 Casohajanecessidadedeadvertiralgum aluno,aproxime-se
dele,paranãodesviaraatençãodosdemais.

 Nãopermitaqueoalunodesgrampeieasfolhasdaavaliação,
paraevitartrocadepáginas.

 Entregueosenvelopescom asavaliaçõesàSecretaria,após
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colocá-lasem ordem numéricaprogressiva.

DIÁRIODECLASSEON-LINE

 ODiáriodeClasseOn-lineéindispensávelparaoprofessoreà
Escola.Nelesãoregistradosaspresenças,asfaltas,asnotas
dosalunoseosconteúdosministradosnasaulas.

 Osregistrosdevem serfeitospeloprofessor,impreterivelmente
nodiadasaulasministradas.

 Noregistrodosconteúdos,somenteseempregam expressões
aelesrelacionadas.

 O professornão devedivulgarem sala deaula notasdas
avaliações,mesmoporqueosalunoseafamíliapossuem o
aplicativo.

 Asnotasdevem serdigitadasnoPortaldeProfessore,em
seguida,encaminhadasaoSERparaadevidaconferência.

 No término de cada mês,o professordeve verificarse
registroutodasasaulas,encargoquenãodeveserpostergado
paraofinaldosemestreoudoanoletivo.

REGISTRODIÁRIODEOCORRÊNCIA
O Registro Diário de Ocorrência destina-se ao registro de

ocorrênciadasatividadeseatitudesdosalunosem saladeaula.Os
itens que nele constam devem seratentamente observados pelo
professorduranteasaulas,vistoqueessedocumentosetratadeum
instrumentopedagógicodecomunicaçãoentreafamíliaeaEscola.

FALTASEATRASOSPARAEFEITODEAPLICAÇÃODAS
PENALIDADES
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 DeixardereporaulasprevistasnoCalendárioEscolar,em razão
de ausências,justificadas ou não,junto à Coordenação
Pedagógica.

 Nãosatisfazerosquocientesmínimosdefrequênciadesua
disciplina.

 Casooprofessorfalteàaulapormotivodedoençaouporoutra

razãojustificada,devecomunicarofatoàSecretariadaDireção

peloe-mailatividadescomplementares@dombarreto.g12.br,com

atépelomenos3hdeantecedência,eencaminharumalistade

exercícios para que o seu substituto possa assegurar a

continuidadedosestudosqueestãosendorealizadosem classe.

Paraatenderbem aessa demanda,solicitamosqueoprofessor

tenhasempreumatarefaelaboradaparacadaumadasunidades

deensino.Seafaltaforpormotivodedoença,oprofessordeve

entregaro atestado médico à Escola,ou enviá-lo pore-mail,

imediatamenteapósoafastamento.

REGIMEDISCIPLINAR

TodoopessoalqueatuanoInstitutoDom BarretoenaEscola
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PopularMadreMariaVillacusufruidireitosquelhesão inerentes,

estandosujeitoàlegislaçãovigenteeàsprescriçõesdoRegimento

Escolar(TítuloVII,art.162a164doRegimentoInternodoIDB)..

As sanções aplicáveis ao pessoal docente e técnico-

administrativosãoasfacultadaspelalegislaçãotrabalhistaepelonão-

cumprimento dos deveres especificados no Regimento da Escola,

constituindo-seem:

I– advertência;

II–suspensão;

III–rescisãodocontrato.

Arescisãodocontratoéaplicadaaoprofessoroufuncionário

que,apóssuspensão,reincidirnasmesmasfaltasouincorrer em

outrasconsideradasgraves,acritériodaDireçãoGeraldoInstituto

Dom BarretoedaEscolaPopularMadreMariaVillac.

PRINCIPAISAÇÕESTÉCNICO-PEDAGÓGICASDAESCOLA

OInstitutoDom Barretodesenvolveaçõescomplementares,em
consonânciacom sualinhapedagógica,nointuitodeampliaraáreade
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atividadesextracurriculares,fortalecendovínculosentreaEscolaea
comunidade.É,portanto,necessárioqueoprofessor,comomembro
daInstituição,tenhaconhecimento dessasações,inteirando-sede
seuspropósitosefinalidades.

ApoioEscolarEspecializadoSantaClara(AESC)

Em funcionamento no Instituto Dom Barreto desde1994,a
AESCmantém em atividadeum corpodepsicólogosquedesenvolve
açõesdeaconselhamento,orientaçãopsicopedagógica,prevençãoe
intervençãojuntoaosalunos,professores,funcionárioserespectivos
familiares.A partirde 2019 implantamos o Programa LIV,como
atividadeobrigatóriaem todasasséries.

Bibliotecas

AsBibliotecasdoInstitutoDom Barretodesenvolvem ações
pedagógicascomplementaresàsatividadescurriculares.Articuladas
entresiampliam aáreadeatuaçãodaEscolaatéacomunidade.O
acervo atual(dados de 2015)é estimado em aproximadamente
noventamilpublicações,incluindoserviçosdehemeroteca,gibitecae
infoteca.Seuhoráriodefuncionamentoédesegundaasexta-feira,das
7hàs21h,eaossábados,das7hàs12h.Divide-seem trêssetores:

-BibliotecadoEnsinoInfantil
InstaladanaBrinquedotecadoPrédio-Sede.

-BibliotecadoEnsinoFundamental
FuncionanoNúcleoProf.MarcílioFlávioRangeldeFarias,no

prédioVaticano.

-BibliotecadoEnsinoMédio
Denominada Biblioteca Irmã Maria de Lourdes Barros de

Moraes.Parte de seu acervo está localizada no prédio Convívio
Cultural,ao lado do Auditório,aguardando temporariamentenovas
instalações.
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-NúcleodeEstudosdoPiauíProfa.Drª.TeresinhadeJesusMesquita
Queiroz

Tem comofinalidadeapoiaratividadesescolaresrelacionadas
com oconhecimentosobreoEstadodoPiauínasesferashistórica,
social,cultural,educacionaleeconômica.Suasatribuiçõesconsistem
em reunir,catalogar,manteroacervodetextos,livros,jornais,revistas
epublicaçõessimilaresquetratam dahistóriadoPiauí.O acervoé
abertoàcomunidadepiauienseparaconsultasepesquisas.
CasaDom Barreto

Instituiçãoeducativaqueabrigamenorescarentesde0a17
anosdeidade,mantidapeloInstitutoDom Barreto.Funcionaem uma
casanoConjuntoMocambinhoII,com infraestruturaapropriadapara
ofereceraosinternosalimentação,assistênciaeducacional,cultural,
social,médica,odontológicaeesportiva.

Comunicação

Setorquetratadacomunicaçãointernaeexterna.Desenvolve
atividadesjornalísticas,relaçõespúblicas,assessoria deimprensa,
prestandoaindaapoioacampanhas,projetospedagógicoseaeventos
culturaisqueserealizam naEscola.

DepartamentodePessoal

TratadogerenciamentodepessoasnoIDB.Cuidadaparte
administrativa,burocráticaedocumentaldoscolaboradores.Éosetor
responsávelpelaelaboraçãodaFolhadePagamentoedosregistros
deadmissãoedemissãodosfuncionáriosdaEscola.

GestãodePessoas

Setorestratégico,voltadoparaaspessoasquantoàcaptação,
treinamento,desenvolvimento,aplicação,avaliaçãoeremuneraçãode
pessoas.Também foca suas ações em atividades de saúde e
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segurançanotrabalhoequalidadedevida.

ServiçodeAssessoriadeGestão,EconomiaeFinanças

Desenvolve atividades de apoio administrativo quanto aos
aspectosfinanceiroseeconômicosdoIDB.

DepartamentodeManutenção

Responsávelpelosserviçosgerais,comorecepção,portarias,
telefonia, oficinas, construção, recuperação, restauração e
conservaçãodosprédios.Cuidadotratamentodeáguaeadministra
osestacionamentosdeveículosedosmeiosdetransportedaEscola.
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