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Estimado instrutor,  

 

É com satisfação que apresentamos 

deste manual é orientar o trabalho pedagógico desenvolvido a partir da missão, filosofia e dos pressupostos 

teóricos, conceituais e metodológicos enquanto Instituição educativa. 

 

Desejamos que este manual sirva de suporte ao trabalho de forma 

diárias.  

 

O corpo docente é parte essencial da Lipe Diaz Escola de Artes, 

contínua evolução do padrão de excelência da instituição

dedicação aos seus cursos e projetos, além de 

desenvolvimento da instituição como um todo, mantendo uma 

pares, demais colaboradores e alunos. 

Manter-se integrado aos demais membros do corpo docente, colaborando com a criação de um ambiente 

cooperativo e produtivo no grupo de instrutores

Escola de Artes. 

Os instrutores  também têm a importante função de representantes da escola

quanto para o externo. Como tal, é fundamental que eles sejam 

com a Visão e Missão da Lipe Diaz Escola de Artes

expressos no Código de conduta da escola

 

Leia com atenção e tenha-o sempre em mão para esclarecer possíveis dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com satisfação que apresentamos o regimento da Lipe Diaz Estúdio e Escola de Artes Visuais.

deste manual é orientar o trabalho pedagógico desenvolvido a partir da missão, filosofia e dos pressupostos 

teóricos, conceituais e metodológicos enquanto Instituição educativa.  

Desejamos que este manual sirva de suporte ao trabalho de forma a orientar e sustentar sua prática e ações 

a Lipe Diaz Escola de Artes, estando entre os principais responsáveis pela 

contínua evolução do padrão de excelência da instituição. Neste sentido, espera-se dos instr

, além de interesse em contribuir significativamente para o 

como um todo, mantendo uma atitude cooperativa e construtiva perante seus 

 

se integrado aos demais membros do corpo docente, colaborando com a criação de um ambiente 

instrutores é parte fundamental da atuação do instrutor

ante função de representantes da escola, tanto para o público interno 

quanto para o externo. Como tal, é fundamental que eles sejam exemplo de identificação e comprometimento 

a Lipe Diaz Escola de Artes e de adesão integral aos valores e princípios

onduta da escola, presente também no Manual do Aluno. 

o sempre em mão para esclarecer possíveis dúvidas.  

2 

Lipe Diaz Estúdio e Escola de Artes Visuais. O objetivo 

deste manual é orientar o trabalho pedagógico desenvolvido a partir da missão, filosofia e dos pressupostos 

a orientar e sustentar sua prática e ações 

principais responsáveis pela 

se dos instrutores  uma forte 

interesse em contribuir significativamente para o 

atitude cooperativa e construtiva perante seus 

se integrado aos demais membros do corpo docente, colaborando com a criação de um ambiente 

strutor na Lipe Diaz 

, tanto para o público interno 

exemplo de identificação e comprometimento 

s e princípios fundamentais 

 

Atenciosamente, 
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Histórico 
 

Fundada em 2015 pelo quadrinista Lipe Diaz, a escola oferece ao público uma gama de cursos dedicados as 

áreas de quadrinhos, games, animação e ilustração.Com sua sede ocupando um andar no Centro do Rio de 

Janeiro e uma filial no colégio Dínamis em Botafogo, hoje totaliza mais de dez instrutores e artistas em seu 

estúdio e escola. 

 

Contamos com várias parcerias, como por exemplo, a comentar: 

• Escola Dínamis com localização no bairro de Botafogo; 

• Universidade Americana Full Sail, com sede administrativa no Brasil localizada em São Paulo no bairro 

dos Jardins; 

• Editora Kimera com sede em Niterói. 

 

Unidades 

 

Sede Centro: Rua Buenos Aires, 23 – 3 andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ 

Filial Botafogo: Rua Bambina, 118 – Botafogo (Colégio Dínamis) – Rio de Janeiro/RJ  

 

Ideologia da Lipe Diaz Escola de Artes 

• Missão 

 

Disseminar conhecimento artístico, incentivando a criatividade e o aprimoramento das técnicas 

continuamente. Conectar e formar artistas atuantes no mercado nacional e internacional de quadrinhos, 

games, animação e ilustração. Profissionais passam por aqui! 

 

• Visão 

 

Ser referência nacional no mercado de Quadrinhos, Games, Animação e Ilustração,  através da excelência 

no ensino e atendimento ao cliente, com uma equipe de alto desempenho e focada no crescimento 

sustentável.  
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• Valores 

 

Foco no cliente, Paixão pela arte, valorização das pessoas, ética nas relações, sendo transparente e 

verdadeiro,  e melhoria contínua, ao acompanhar diariamente o desenvolvimento do aluno respodendo 

as necessidades e expectativas relacionadas ao aprendizado das artes. 

   

Proposta Pedagógica e orientações metodológicas 

 

O processo de ensino-aprendizagem tem por objetivo: 
 

• Incentivar o desenvolvimento do aluno; 

• Estimular e incentivar o aluno a superar seus desafios; 

• Respeitar o aluno como um ser sistêmico; 

• Enfatizar a autonomia, a criatividade e o senso crítico; 

• Proporcionar uma aprendizagem significativa com profissionais do mercado; 

• Fortalecer os valores éticos de respeito à vida. 
 
 

Visão Educacional 
 
 

Aprendizado centrado no aluno 
 

A visão educacional da Lipe Diaz Escola de Artes é orientada pelo princípio de aprendizado centrado no aluno 

para transmitir conhecimento, desenvolver habilidades e transformar atitudes. 

Centrar o aprendizado no aluno significa criar condições para que ele chegue por si mesmo a conclusões ou à 

construção de determinados conceitos. O instrutor, antes de expor esses conceitos ou formular determinada 

teoria, deve estimular a intuição e o pensamento crítico do aluno por meio de exemplos, questionamentos, 

casos ou simulações.  

Para o aluno, ser o centro de seu próprio aprendizado significa responsabilizar-se dentro e fora da sala de aula 

pela apreensão do conhecimento que lhe é apresentado pelo instrutor. Nesse processo, os alunos devem 

participar ativamente da aula, contribuindo também para o aprendizado do grupo e para o sucesso do projeto 

pedagógico da escola. 

 

Condutas recomendadas ao instrutor 
 

• Dimensionar adequadamente o trabalho que o aluno deve realizar antes de cada aula, orientando 

sua preparação. 
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• Planejar o fluxo das discussões e das atividades, para que os objetivos de aprendizado pretendidos 

nas aulas sejam cumpridos. 

• Apresentar exemplos ou questionamentos, visando atrair o interesse do aluno e provocar uma 

reflexão inicial, mesmo ao relatar um conceito ou teoria. 

• Encorajar discussões em sala, para que os alunos desenvolvam a capacidade de apresentar suas 

idéias e aprendam uns com os outros. 

• Ouvir atenta e efetivamente os alunos, questioná-los e responder-lhes de forma a conduzir as 

discussões e as atividades para os rumos pré-definidos. 

• Manter um ambiente de mútuo respeito e favorável à troca de idéias, para que cada aluno sinta-se 

seguro ao expor seu ponto de vista. 

 

Resultados esperados 
 

• Transmitir conhecimento 

Caberá ao instrutor planejar suas aulas de forma a alinhar o conteúdo a ser transmitido com a dinâmica de 

aula e avaliações de aprendizagem mais adequadas, criando condições para que o aluno participe 

ativamente de seu processo de aprendizagem. O aluno, ao manter-se motivado e engajado em cada aula, 

absorverá e apreenderá muito mais intensamente os conceitos transmitidos. 

 

• Desenvolver habilidades 

Ao se envolver e se expor, ao ser convidado a questionar, pensar, analisar, criticar e emitir opiniões, o aluno 

tem a oportunidade de descobrir alguns de seus pontos fortes, bem como suas principais dificuldades, 

favorecendo o autoconhecimento e o desenvolvimento de habilidades fundamentais para seu crescimento 

profissional. 

 

• Transformar atitudes 

 

Ao engajar-se nas atividades e interessar-se em participar das aulas, o aluno se sentirá mais confortável, 

por exemplo, em situações em que existam opiniões divergentes ou nas quais a emergência de idéias 

inovadoras exija um esforço eminentemente coletivo. Assim, terá a oportunidade de desenvolver e 

compartilhar valores e princípios de conduta, tais como respeito e comprometimento, expressos no Código 

de Ética e Conduta da escola. 
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Estrutura da Lipe Diaz Escola 
 

• Direção  

• Coordenação pedagógica 

• Orientação educacional e profissional 

• Coordenação administrativa e financeira 

• Secretaria escolar 

 

Cada um desses setores tem funções especificas, e você pode procurá-los sempre para resolver problemas, 
apresentar sugestões ou fazer algum questionamento. 
 
A Secretaria tem horário de funcionamento fixo e não é necessário agendar atendimento. Para assuntos com os 
outros setores, o atendimento deverá ser agendado com a Secretaria da escola de acordo com a disponibilidade 
dos responsáveis por cada setor. 
 

Coordenação Pedagógica: quando o assunto for sobre o ensino (acompanhamento individual de alunos e da 

turma, conteúdo programático, planejamento de aulas,  etc.).  
Responsável: Lipe Diaz  
E-mail: coordenacao@lipediaz.com 

 
 
Secretaria: se precisar de suporte administrativo (listas de presença, diários de classe, etc) ou solicitar materiais 
(impressão de referências, materais para aula como papel, lápis, etc) ou qualquer outro suporte operacional. 
E-mail: secretaria@lipediaz.com 
Telefone: (21) 3199-0891 
Whatsapp: (21)  98187-3749 

Horário de atendimento: Segunda e Quarta-feira (9h às 18h); Terça e Quinta-feira (9h às 21h); Sexta-feira (9h às 

20h) e Sábado (9h às 17h). 

 

Coordenação Administrativa e Financeira: Responsável pelo relacionamento com os escritórios Jurídico e 

contábil da escola. Dentre outras atividades relacionadas à  administração e DP. Todas as atividades são 

desenvolvidas de acordo com as Políticas Internas e obedecem a legislação vigente. 

Responsável: Damiana Alves 

E-mail: damiana@lipediaz.com 
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Direção Executiva e Acadêmica 
  
A diretoria executiva e acadêmica, representada pelo fundador da instituição, Lipe Diaz, é responsável pela 

supervisão e avaliação de desempenho das atividades operacionais  e acadêmicas da escola, de acordo com as 

diretrizes estratégicas definidas por ela.  

 

Coordenação Pedagógica 
 

Identificamos neste item as funções, responsabilidades e encargos do coordenador de curso. Para isso, 

distribuímos em três áreas distintas: funções políticas, gerenciais e acadêmicas. O objetivo é alcançar uma 

linguagem comum de forma que contribua para o aperfeiçoamento pessoal, profissional, político e institucional, 

para que a toda equipe atue com o foco no desenvolvimento da instituição. 

 

• Funções Políticas  

Identificamos quatro funções que consideramos de natureza política.  

1) O coordenador de curso deve ser um líder na área de conhecimento do curso, reconhecido pelos alunos e 

docentes. Portanto, cabe a ele realizar junto à direção possíveis alterações em grades.  

2) O profissional deve ter uma atitude estimuladora, proativa, participativa, articuladora. É ele, em sua ação, 

quem faz com que os docentes e os discentes constituam um grupo entusiasmado pelo Curso. 

 3) Deve ser o representante de seu curso. Quando assim nos referimos, imaginamos que, dirigindo o curso, 

o coordenador realmente o represente “interna corporis” no Colégio e “externa corporis” fora dele. 

 4) O coordenador precisa elaborar formas de exercer ações de marketing para alavancar o curso. O 

coordenador deve ser um promotor permanente do desenvolvimento do curso. Não significa dizer que 

tenha de ser pregador de “outdoor”, nem que tenha que produzir uma campanha publicitária para a difusão 

do curso. Todavia, conhecendo a clientela existente e o potencial, ele deve saber chegar positivamente 

perante ambas, a fim de divulgar o curso, conquistar e manter clientes. Deve ser, portanto, um 

“descobridor” e conquistador de nichos de clientes. Em suma, deve ser um “cativador” de talentos e um 

“descobridor” de oportunidades. 

 

• Funções Gerenciais 

 Descrevemos abaixo cinco funções gerenciais que revelam a competência do coordenador na gestão do 

curso que dirige.  

1) O coordenador de curso é responsável pela supervisão das instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos do curso. Supervisionar sistematicamente as instalações, laboratórios e equipamentos 

disponíveis para o funcionamento do curso é tarefa gerencial essencial. Não é que tenha de trocar lâmpadas 
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ou consertar aparelhos e equipamentos. No entanto, ele precisará testar ou mandar testar tudo 

antecipadamente e providenciar a solução de eventuais pendências constatadas.  

2) O coordenador de curso é responsável também pela indicação de livros, materiais especiais e assinatura 

de periódicos necessários ao desenvolvimento do curso. Ao fazer as indicações para aquisição de materiais, 

o coordenador de curso deverá cuidar para que estes sejam absolutamente necessários e utilizados 

constantemente.  

3) O coordenador de curso é responsável pelo estímulo da freqüência docente. A atenção, o estímulo da 

freqüência docente são responsabilidades gerenciais do coordenador de curso. No sistema presencial, o 

aluno reclama da direção do curso pelo fato de ter se deslocado para a escola e não haver aula. controle de 

freqüência é realizado pela secretaria e pelo instrutor. Na falta sucessiva do aluno o coordenador deverá ser 

informado para negociar antecipações de possíveis faltas às aulas também é tarefa do coordenador, assim 

como negociar reposições.  

4) O coordenador de curso é responsável pelo estímulo   da freqüência do discente. Dir-se-á que o controle 

da freqüência do discente é, regimentalmente, de competência do instrutor. Ocorre que as sistemáticas 

ausências dos discentes às aulas poderão expressar muitas situações que estão a exigir reflexão e 

posicionamento de parte do coordenador de curso. A simples comunicação entre instrutor, secretaria e 

coordenador pode sanar problemas e evitar desistências.  

5) O coordenador de curso é responsável pela indicação da contratação de docentes e pela indicação da 

demissão de docentes. 

 

• Funções Acadêmicas  

As funções acadêmicas devem estar mais próximas das atenções do coordenador pedagógico. 

 1) O coordenador de curso é responsável pela Qualidade e pela Regularidade das auto-avaliações 

desenvolvidas na instituição. Devem ser feitas avaliações permanentes com alunos e com instrutores.  

2) O coordenador de curso deve cuidar do desenvolvimento das atividades complementares da escola. É 

função de o Coordenador planejar e promover o desenvolvimento de palestras e eventos para os estudantes, 

com objetivo de favorecer ao aprendizado. As atividades complementares, com absoluta certeza, conduzem 

a um aprendizado da realidade, muito maior às vezes do que o conhecimento oferecido em sala de aula, 

especialmente quando destituído da prática. Estas atividades devem acontecer pelo menos uma vez no 

semestre. 

3) O coordenador deve participar das reuniões de coordenação, que acontecem mensalmente, e das demais 

reuniões agendadas pela escola. Com estas funções não se imagina “construir” um coordenador ideal, 

perfeito e acabado, mas possibilitar que ele possa visualizar a atuação que se espera dele. O coordenador há 

de ser um ser político e, como tal, revelar a liderança efetiva na sua área profissional. Há de ser um gerente 

na essência e, como tal, produzir os resultados esperados. Há de ser, enfim, um profissional voltado para o 

engrandecimento da escola que compartilhar de nossa visão, missão e objetivo. Todo trabalho do 

coordenador será avaliado pela direção da instituição através dos itens acima relatados. 
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São atribuições funções dos Coordenadores Acadêmicos, em relação aos programas de ensino: 

• executar a gestão do corpo docente disseminando e consolidando a visão educacional da Lipe Diaz Escola de 

Artes (princípio de aprendizado centrado no aluno). 

• alocar instrutores  membros do corpo docente respeitando as exigências institucionais de qualificação e 

categoria de atuação. 

• coordenar processos de contratação de novos instrutores de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos para o programa e respeitando orientações institucionais tais como as relativas a contratação de 

parentes e/ou cônjuges de funcionários, docentes ou não. 

• coordenar definição dos objetivos de aprendizado das disciplinas/módulos. 

• coordenar o esforço dos docentes para que os objetivos de aprendizado de suas disciplinas sejam atingidos. 

• empenhar-se nas atividades periódicas relacionadas ao processo de Garantia de Aprendizagem. 

• coordenar revisões curriculares. 

• promover a integração horizontal e vertical das disciplinas de seus programas visando os objetivos de 

aprendizado das disciplinas e programa como um todo. 

• coordenar o processo de admissão de alunos, conforme critérios previamente estabelecidos. 

• gerenciar os instrutores nas responsabilidades em relação aos programas de ensino, acompanhando o 

desempenho individual, por meio dos instrumentos de avaliação e auto-avaliação. 

• representar a escola, defendendo seus princípios, valores, e políticas. 

• observar e preservar o Código de Conduta da instituição, no relacionamento entre os alunos, os instrutores, 

alunos e instrutores, alunos e colaboradores, instrutores e colaboradores. 

 

 

Coordenação Administrativa e Financeira 
 

Cabe à coordenação administrativa e financeira executar o orçamento e atingir as metas e objetivos traçados no 

Planejamento Estratégico e nos planos de metas estabelecidos anualmente. 

É responsável também pela implementação de processos administrativos e financeiros, certificando-se de sua 

aplicação e do bom andamento das atividades executadas pela secretaria escolar, auxiliando e supervisionando 

seu trabalho nas áreas de atendimento ao aluno e vendas. 

Responsável pela Gestão de Liquidez da escola, Contabilidade, Suporte Jurídico e Gestão de Contratos. Suas 

atividades englobam o Contas a Pagar, Contas a Receber , Cobrança, Fechamento de Câmbio, Investimento 

Financeiro do Caixa e Relacionamento com os escritórios Jurídicos. Dentre outras atividades relacionadas a 

administração de pessoal e DP. Todas as atividades são desenvolvidas de acordo com as Políticas Internas e 

obedecem a legislação vigente. 

Todo trabalho do coordenador será avaliado pela direção da instituição periodicamente, devendo o mesmo 

apresentar, mensalmente, relatórios com métricas de resultado da área administrativa, vendas e financeira, de 

acordo com as metas definidas anualmente. 
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Avaliação e Aprimoramento Contínuo 
 
A Lipe Diaz Escola de Artes  realiza fórum anual, antes do início do ano letivo, visando à reflexão conjunta sobre 

o que pretende e o modo de executar as atividades pretendidas, que práticas e tecnologias utilizamos e qual o 

nível de desempenho obtido. Será realizada reunião anual, antes do início do ano letivo, com a participação do 

presidente-diretor da instituição, coordenador pedagógico e todo o corpo docente, com os seguintes 

objetivos: 

• reconhecer as características organizacionais e operacionais da instituição; 

• identificar e diagnosticar seus problemas; 

• avaliar o projeto acadêmico da Instituição; 

• sugerir propostas a fim de assegurar e aperfeiçoar a qualidade da educação oferecida;    

• definir metas e projetos para o ano letivo; 

• promover, pelo estudo consciente e planejado, uma adequação da Lipe Diaz Escola de Artes às exigências de 

um mercado cada vez mais consciente e crítico. 

 
Projetos Pedagógicos 
 
No decorrer de todo ano letivo podem acontecer diversos projetos e eventos na Lipe Diaz Escola de Artes. No 
decorrer do semestre, os instrutores receberão o cronograma de atividades, para a maior participação nos 
mesmos.  
 

• Sugestões de Projetos Semestrais e Anuais 
 

1. Escola Aberta  
A cada seis meses, na sede da escola, durante uma semana, serão oferecidas aulas gratuitas em cursos 
e/ou worshops de curta duração com objetivo de captar novos alunos. Durante este evento acontecerá 
também a exposição de trabalhos de todos os alunos recém formados. (para alunos de cursos digitais, 
fazer uma compilação e deixar rodando numa TV ou projetor). 
 
 

2. Feira de Talentos 
Anualmente, na sede ou em local para eventos (alugado ou de parceiros), será organizado evento para 
divulgação de trabalhos e portfólio de alunos destaques recém formados (até 1 ano e meio de formado) 
e de instrutores, onde os mesmos poderão ter mesas ou painéis para apresentar e vender seus 
trabalhos, e os participantes serão empresas como estúdios, agências, escritores, editoras, etc que 
buscam estes talentos, com objetivo de fechar trabalhos para estes alunos.    

 
3. Projeto de orientação educacional – Feira das profissões 

A cada seis meses, será feita a feira onde profissionais de cada área (HQ, Games, Animação e Ilustração) 
irão palestrar e orientar cada participante para o mercado, avaliar seus portfólios e indicar o curso da 
escola de acordo com sua necessidade. (Sugestão de 40 minutos de palestra e 15 de orientação cada 
pessoa)   
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4. Olimpíadas Artísticas 
Anualmente, na sede ou em local para eventos (alugado ou de parceiros), será organizado um evento 
onde alunos e ex-alunos (ate 1 ano e meio de formado) irão competir apresentando projetos inovadores 
em cada área de atuação da Lipe Diaz (HQ, Games, Animação e Ilustração). Deveremos buscar parceiros 
para oferecer prêmios aos ganhadores.   

 

• Sugestões de Projetos Esporádicos 
 

1. Dia Geek Dínamis 
2. Concurso de Bolsas 
3. Exposições de Artistas Diversos (com ou sem palestras – sugestão a cada 4 meses – 3 ao ano) 
4. Oficinas de férias (com ao menos 1 artista  tops de 1 área) 

 
Observação: Devido à pandemia do Covid 19 declarada em Março de 2020, o calendário de eventos está, por 
enquanto, suspenso. 
 
 

Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem – DEA  
 
O propósito do DEA é apoiar o aprimoramento contínuo do aprendizado por meio de ações que consolidem a 

visão educacional da Lipe Diaz Escola de Artes Visuais. Dentre suas principais ações, destacam-se: 

• iniciativas que promovem e apóiam o aprimoramento contínuo do corpo docente; 

• coordenação e apoio à execução do processo de avaliação do aprendizado, fornecendo dados e 

informações que subsidiam a melhoria contínua dos programas de ensino baseada em evidências; 

• avaliação e implantação de métodos, recursos e tecnologias que apóiam e enriquecem o processo de 

ensino e aprendizagem. 

O DEA está organizado em 02 frentes de trabalho: Aprimoramento Contínuo do Corpo Docente e Avaliação do 

Aprendizado. 

1.    Aprimoramento Contínuo do Corpo Docente: 
 

A partir de necessidades identificadas junto à Coordenação Pedagógica, o DEA promove ações de 

desenvolvimento do corpo docente por meio de  indicações de workshops, cursos, palestras e instrumentos 

específicos para aprimorar a dinâmica da sala de aula (podendo ser eles internos ou externos - neste último 

caso, os custos são de total responsabilidade do corpo docente. Lembrando que as ações externas não são 

mandatórias). Entre os instrumentos oferecidos pela escola destacam-se a observação de aulas e feedback e o 

programa de mentoria. 

 

Observação e Feedback: 

Cada programa de ensino da escola possui um conjunto de objetivos de aprendizagem que implicam em 

desenvolver nos alunos conhecimentos e habilidades que expressem ou evidenciem a realização do propósito 

do curso e da missão da escola.  Para capturar o alinhamento das práticas pedagógicas da sala de aula com a 
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visão educacional centrada no aluno, a escola oferece o programa de Observação e Feedback de Aulas ao 

instrutor por meio do instrumento VEP (Visão Educacional na Prática). O VEP é um protocolo de observação 

(ajustado a partir do Reformed Teaching Observation Protocol – RTOP) de elementos da dinâmica de aula que 

evidenciam a visão educacional da Lipe Diaz Escola de Artes Visuais: interativa, orientada à prática em sala de 

aula  e centrada no repertório e experiências dos alunos. Os resultados obtidos com o uso desse instrumento 

permitem à escola identificar oportunidades de aprimoramento do ensino e de desenvolvimento do corpo 

docente.  O coordenador pedagógico irá agendar com antecedência a observação de aula e sua freqüência. 

 

Programa de Mentoria: 

O programa de mentoria consiste em instrutores referências em didática (mentores) assistirem aulas de outros 

instrutores (mentorados), fornecendo feedbacks de acordo com o protocolo de observação de aulas VEP (Visão 

Educacional na Prática). 

Os instrutores mentorados são indicados pelas Coordenações que ao longo de um trimestre/semestre contam 

com um mentor que assiste a três aulas utilizando como base o VEP. Em seguida, os mentores fornecem um 

feedback estruturado ao mentorado em relação ao formato da aula (organização, didática e interação) e 

definem em conjunto um Plano de Aprimoramento Pedagógico que contempla diagnóstico/oportunidade de 

melhorias, meta/resultado esperado, resultados alcançados e novas oportunidades de aprimoramento.  

 

2.    Avaliação de Aprendizado 
 

A avaliação de aprendizado consiste em verificar se os alunos aprenderam o que era esperado conforme a 

definição dos objetivos de aprendizado de cada programa de ensino.  

Esta avaliação busca analisar fundamentalmente o desempenho do currículo. Embora os mecanismos de 

avaliação estejam ligados a algumas disciplinas do programa de ensino, isto não significa que apenas os 

docentes daquelas disciplinas sejam responsáveis pelo desempenho do aluno. Na verdade, todas as disciplinas 

e, portanto, todos os docentes do programa são responsáveis pelo aprendizado dos alunos em relação aos 

objetivos do programa de ensino.  

Em conjunto com a Coordenação e Instrutores, o DEA apoia o processo de avaliação do aprendizado propondo 

formas de se mensurar o aprendizado. A análise dos resultados fornece subsídios para que as coordenações e os 

docentes proponham melhorias no currículo do programa. 

O Instrutor da Lipe Diaz Escola de Artes Visuais 
 

Perfil do Instrutor 
 

• O instrutor da Lipe Diaz Escola apresenta as seguintes características: 
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• Conhecimento técnico, mercadológico e globalizado; 

• Cultura geral atualizada; 

• Preparo didático-pedagógico: 

• Ter visão do processo educativo em sua totalidade; 

• Capacidade de levar a reflexão da informação recebida; 

• Saber “o quê”, o “por que” e o “como” ensinar; 

• Tornar o ensino interessante, dinâmico e atrativo; 

• Maturidade efetiva: Honestidade, humildade, capacidade de adaptação, boa relação interpessoal, 

entusiasmo,  equilíbrio emocional, paciência, sinceridade e coerência. 

• Senso de responsabilidade: Compromisso, pontualidade, dedicação, organização, disciplina, 

colaboração, identificação com a filosofia da escola; 

• Participar de toda ação educativa (reuniões pedagógicas mensais, exposições dos alunos, eventos 

internos, treinamentos, etc); 

• Ser fiel ao conteúdo e à metodologia pedagógica da escola; 

• Colaborar com a equipe de trabalho; 

• Saber tomar decisões adequadas; 

• Usar a palavra no momento e local oportuno, criticando, questionando ou discordando sempre com o 

objetivo de colaborar para a melhoria do processo pedagógico. 

 

 

Do Uniforme 
 

Aos instrutores, evitem o uso de roupas decotadas, transparentes, blusas regatas, roupas de academia, vestido 

acima do joelho, costas de fora, sandália rasteira, bonés, bermudas, camisetas cavadas, entre outros tipos de 

roupas que devem ser usadas na hora do lazer. A postura dentro de sala de aula começa pelo instrutor. O crachá 

é obrigatório nas dependências e eventos extracurriculares, juntamente com a camiseta. 

 

Papel do Instrutor  
 

 
Cabe a ele estimular a turma a melhorar o rendimento escolar, a disciplina, o relacionamento interpessoal e 
intergrupal. Bem como, inteirar-se periodicamente do rendimento e do comportamento dela com o corpo 
docente, e trabalhar a fidelização dos estudantes. 
 
O instrutor deve ser um líder, um negociador e porta-voz de sua turma e de cada aluno individualmente. Ele 
deve discutir com os estudantes situações específicas e repassar à coordenação e direção da escola (e o inverso 
também). Entre outras funções: 
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• Estabelecer um clima de confiança e descontração junto aos estudantes, a fim de se sentirem seguros e 
motivados quanto à sua orientação; 

• Reportar à coordenação pedagógica sobre o comportamento dos estudantes, quando um deles for 
objeto de avaliação e acompanhamento psicopedagógico; 

• Ser intermédio entre estudantes e equipe pedagógica; 

• Manter postura profissional e ética dentro de sala de aula, abstendo-se de comentários depreciativos a 
outros colegas e empresas da sua área de atuação; 

• Orientá-los quanto a melhor formação de acordo com seus interesses e habilidades, estimulando-o a 
complementar seus estudos em outros cursos oferecidos pela escola; 

• Representar a turma e cada aluno individualmente durante os conselhos de classe mensais junto da 
coordenação pedagógica. 

 
 

Responsabilidades do corpo docente 
 
As responsabilidades do corpo docente da Lipe Diaz Escola de Artes Visuais distribuem-se por duas áreas 

principais: ensino e contribuições institucionais. Destaca-se ainda a responsabilidade por manter atualizado seu 

cadastro pessoal. 

 
1. Ensino 

 
A responsabilidade do corpo docente da escola, mais do que com a atividade de ensino, é com o 

aprendizado dos alunos. Considerando-se que todos os programas de ensino possuem um processo de 

admissão de alunos que avalia a capacidade intelectual dos candidatos e sua identificação com a proposta 

educacional da escola, assume-se que todos os alunos admitidos têm, em princípio, condições de 

desempenhar adequadamente nos respectivos programas. 

 Assim, no seu conjunto, espera-se que os alunos atinjam altos níveis de alcance das metas de aprendizado 

nos programas e suas respectivas disciplinas. A responsabilidade por este sucesso é compartilhada por 

alunos e corpo docente. O insucesso eventual de alguns alunos é igualmente compartilhado por alunos e 

corpo docente. 

A escola visa proporcionar tanto a alunos como a docentes as melhores condições para que as metas de 

aprendizado sejam alcançadas. A visão educacional da escola (princípio de aprendizado centrado no aluno) 

promove um alto grau de interação entre os alunos, tirando vantagem da diversidade em termos de 

formação, experiência prévia, áreas de atuação, entre outros aspectos. 

A responsabilidade dos docentes associada à carga letiva dos cursos inclui as seguintes atividades e atitudes: 

• preparar os cursos de acordo com a proposta educacional da escola. 

• conduzir as aulas de acordo com a visão educacional d a escola. 

• atender as orientações das coordenações acadêmicas e de apoio acadêmico, quanto ao sistema de ensino, 

divulgação de material das aulas, entre outros. 

• atender à convocação dos coordenadores acadêmicos para participar e contribuir nas reuniões regulares 

pertinentes ao programa de ensino no qual leciona. 

• adaptar, ajustar, atualizar planos de aulas, dinâmicas de aulas e avaliações de acordo com as orientações 
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das coordenações acadêmicas e/ou institucionais, à luz de revisões curriculares, de objetivos de 

aprendizagem dos cursos, ou outras iniciativas que visem reforçar a proposta educacional da escola. 

• atender aos prazos, fluxos e procedimentos, conforme orientação da Coordenação Acadêmica. 

• considerar a avaliação feita pelos alunos como fonte de informação relevante ao desenvolvimento de seu 

desempenho em sala de aula. 

• buscar feedback dos coordenadores dos programas de ensino e de colegas, visando aprimorar sua atuação 

em sala de aula. 

• participar ativamente dos programas ou iniciativas de desenvolvimento de docentes do Insper que visam 

alinhar as práticas docentes à proposta educacional da escola. 

• utilizar os recursos oferecidos pela coordenação pedagógica, tais como PID (Plano Individual de 

Desenvolvimento), processos de mentoria, PAAP (instrutor assistindo aula de instrutor), orientações no 

desenho do curso e workshops sobre temas relacionados a práticas pedagógicas. 

• observar e preservar o Código de Ética e Conduta da escola, no relacionamento entre alunos, entre 

instrutores, alunos e instrutores, alunos e colaboradores, instrutores e colaboradores. 

 

2. Contribuições institucionais 
 

A Lipe Diaz Escola de Artes Visuais valoriza o envolvimento do corpo docente com atividades além daquelas 

relacionadas ao ensino, mantendo atenção à evolução e inovação contínuas de forma coerente à realização 

da missão, contribuindo para a solidez e boa reputação da Escola, bem como para a criação de um ambiente 

harmonioso e eficiente entre as diversas iniciativas institucionais.  

O interesse do instrutor em se dedicar à escola é um aspecto fundamental de ser abordado e avaliado nos 

processos de admissão de novos docentes. Da mesma forma, este aspecto fará parte da avaliação de 

desempenho de todos os docentes da instituição. 

As contribuições institucionais são de natureza e formatos variados. A título de exemplo, as contribuições 

podem ser da seguinte natureza: 

• funções diretivas; 

• coordenações de programas de ensino ou centros de estudos e/ou de pesquisa; 

• participação em reuniões e treinamentos; 

• orientação ou execução de projetos internos; 

• organização de eventos acadêmicos; 

• participação em eventos a convite, dentre outras. 

 
 

Pesquisa de Satisfação e Avaliação de Desempenho 
 

Assim como a caixa de sugestões, semestralmente será aplicada a avaliação de desempenho e a pesquisa de 
satisfação com os alunos, sendo estas ferramentas de avaliação do instrutor em sala de aula, podendo ainda, 
com agendamento prévio, ocorrer a observação de aula pelo coordenador pedagógico e/ou diretor da escola, 
com objetivo de auxiliar o instrutor em seu desempenho com os alunos. 
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O objetivo principal da avaliação parcial é que o instrutor possa identificar oportunidades de melhoria para que, 

apoiado pelo coordenador, possa melhor se ajustar ao curso e expectativas da Lipe Diaz.  

A avaliação de instrutores subsidia ações de desenvolvimento e de gerenciamento do corpo docente. Os itens 

que compõem a avaliação de instrutores buscam concretizar a proposta educacional da escola, por meio de 

comportamentos esperados de instrutores e de alunos na sala de aula. 

Para sua elaboração, foram consideradas as seguintes premissas: 

• Contemplar competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) essenciais ao instrutor, alinhadas 

com o princípio de aprendizado centrado no aluno; 

• Ser objetiva, considerando apenas itens passíveis de quantificação; 

• Ter valor para o instrutor, gerando informações importantes para seu desenvolvimento profissional; 

• Permitir à escola identificar pontos fortes e fracos na atuação de seu corpo docente, podendo assim 

propor ações de desenvolvimento; 

• Ser aplicável em qualquer disciplina de qualquer programa de ensino da escola. 

O instrumento concebido para realizar esta avaliação é um questionário, preenchido anonimamente por um 

número significante de alunos do instrutor sendo avaliado. Para garantir a confiabilidade do processo, os 

seguintes cuidados são tomados durante a aplicação do questionário: 

• instrutor é avisado com antecedência da data de sua avaliação, podendo sugerir data alternativa; 

• Os questionários são distribuídos e recolhidos por um colaborador da área de secretaria da escola; 

• Este colaborador permanece em sala visando garantir a atenção dos alunos no preenchimento do 

questionário; 

• Após serem recolhidos, os questionários são armazenados em envelope lacrado e diretamente 

encaminhados à coordenação para tabulação; 

Para contemplar as habilidades e comportamentos do instrutor, as seguintes dimensões de sua atuação foram 

selecionadas: 

• Ensino 

• Aprendizado centrado no aluno 

• Aspectos operacionais 

• Avaliação e feedback 

• Avaliação geral 

Além desses aspectos objetivos, o aluno também manifesta comentários qualitativos a cerca do que: 

• instrutor deva continuar a fazer em suas aulas, 

• instrutor deva deixar de fazer em suas aulas, 

• instrutor deva passar a fazer em suas aulas. 
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Diretrizes básicas do corpo docente 
 
 
Planejamento 
 
O planejamento deve estar presente em todas as atividades escolares. É a etapa mais importante do projeto 
pedagógico, pois este é o momento de articular metas e estratégias e, sobretudo, ajustá-las às possibilidades 
reais. 
Planejar requer: Pesquisar sempre; Estabelecer prioridades e limites; Ser flexível. 
Planejando vamos definir: O que ensinar; Como ensinar; O que, como e quando avaliar. 
 
 

Sala de Aula 
 
Procure manter uma postura ética dentro de sala de aula, equilibrando com um ambiente descontraído em que 
o aluno sinta-se confiante para questionar e aprender, bem como, inclua atividades lúdicas e interativas que 
motivem seu aluno. 
 
Um bom andamento da aula depende principalmente de uma boa organização do instrutor, referente ao seu 
planejamento e organização prévia de todo o material. 
 
O bom desempenho da aula vai depender das aulas bem preparadas, motivadas, atendendo aos interesses do 
aluno, ou levando-os a este interesse. O aluno interessado ajuda, participa e colabora com o instrutor. 
 
Evite chamar atenção do estudante quanto à número de faltas ou dizer que tirou nota baixa, ou afixar notas em 
murais, pois é proibido expor sua imagem. Evite contato físico e apelidos de qualquer tipo, não incentive 
situações que levem ao constrangimento. 
 

Cuidado para não agir com qualquer tipo de discriminação em sala de aula, pois estará cometendo crime contra 
a Constituição Federal “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.  

Caso o estudante utilize de termos agressivos ou comportamento impróprio em sala de aula com o instrutor ou 
colega, o encaminhe a Orientação Educacional.  
 
É de inteira responsabilidade do instrutor a organização das salas após cada aula, para isso o mesmo deve 
exigir de seus estudantes organização e limpeza. 
 
 

Comunicação com Alunos 
 
Evite compartilhar com os alunos suas redes sociais, a Instituição não permite ou aceita essa comunicação. É 
expressamente proibido solicitar dados pessoais como Whatsapp e e-mail dos alunos, bem como criar grupos 
(Whatsapp, Telegram, Google, etc) sem o prévio consentimento da escola, que será responsável pela criação do 
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grupo, inclusão dos alunos e do instrutor, e terá um funcionário responsável por monitorar as interações, 
certificando-se de que estão sendo seguidas as normas da escola.  
 
A má utlização de quaisquer tipos de dados e informações do (ex) aluno, bem como comunicação com o (ex) 
aluno, seja para feedback de exercícios, avaliações, ou qualquer outro assunto  de educacional, fora do 
ambiente escolar ou de grupos e comunidades oficiais da escola (sejam eles offline ou nos fóruns e chats da 
plataforma online), é considerada infração grave deste manual e passível de sanções internas da escola. 

 
Relação instrutor-estudante: não é apoiado pela escola o instrutor dar carona e sair com estudantes. Bem como 
ausentar-se da Instituição na companhia deles. Para manter a privacidade, ao mesmo não é recomendado 
fornecer nenhum tipo de dados de contato pessoais. 

 
 
Diário de Classe e Ficha individual do aluno 
 
Todos os conteúdos ministrados, atividades solicitadas para casa, juntamente das presenças, faltas e 
observações gerais deverão ser preenchidos diariamente (caneta azul ou preta), e individualmente para cada 
aluno.  É proibida a retirada do diário de dentro da instituição. 

 
É de responsabilidade do instrutor as informações nela contidas, tais como: deveres de casa, trabalhos, 
atividades extras, materiais para aulas e trabalhos futuros, tudo deverá conter data de entrega e finalidade. 
 
O instrutor irá retirar o diário antes do início de sua aula e deverá devolvê-lo preenchido ao final, na secretaria. 
No preenchimento do mesmo não risque, acrescente, nem retire nenhum nome do diário, isto é de 
responsabilidade da secretaria, comunique a mesma para as devidas alterações. O instrutor deverá assinar e 
certificar-se que todos os alunos assinem a lista de presença a cada aula. Em caso de ausência constante do 
aluno, o instrutor deve comunicar ao coordenador e a secretaria do curso. 
 
Por se tratar de um documento oficial do Colégio, o Diário não pode ter rasuras, e quando este fato for 
inevitável, faça ressalva e assine por extenso. Caso sejam feitas muitas rasuras, o Diário deve ser refeito. 
 
Organize-se para entregar o diário ao seu coordenador no dia do conselho de classe. Mantenha seu Diário 
SEMPRE EM DIA.  
 
 

Faltas e Freqüência 
 
A pontualidade e a assiduidade num ambiente de trabalho são primordiais. O instrutor é exemplo para seus 
estudantes, sendo assim, sua pontualidade e assiduidade deve ser exercida, e caso não seja possível, comunicar 
imediatamente a instituição. 
 
Caso o instrutor precise faltar ou se ausentar é sua obrigação avisar com antecedência mínima de 48 horas para 
a coordenação pedagógica e a secretaria para uma possível substituição do mesmo (a falta do aviso leva a crer o 
desrespeito pela instituição e pelos estudantes). 
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Sistema de avaliação 
 
É de responsabilidade do instrutor, elaborar avaliações periódicas (trabalhos para casa a cada módulo), e demais 
atividades de qualidade para estimular a produção do aluno dentro e principalmente fora de sala de aula, bem 
como atender as especificações pedagógicas e os prazos estipulados pela instituição. 
 
A avaliação dos alunos é diária, através da entrega dos exercícios de cada módulo, que o instrutor deverá 
incentivar e sempre se lembrar da sua importância, pois irá refletir na qualidade do seu trabalho de conclusão 
de curso (TTC) , que é um dos pré-requisitos para aprovação e recebimento do certificado. 
 
É de responsabilidade do coordenador pedagógico, através de reuniões mensais, acompanhar junto do 
instrutor, o desempenho de cada aluno para definir planos de ação caso o mesmo esteja enfrentando 
dificuldades em seu aprendizado (aluno faltoso, que não entrega tarefas, etc). 
 
Para que o aluno seja aprovado, deverá entregar e ter aprovado o seu TCC, e ter freqüência mínima de 75%. A 
entrega do TCC deverá respeitar o prazo do plano de aulas individual do aluno, que será diferente para cada 
curso. Por exemplo, num curso anual como o de Desenho Básico, o seu plano terá um total máximo de 48 aulas 
efetivas (já excluindo feriados).  
 
Caso o aluno não entregue até a 48ª aula, será considerado reprovado e deverá solicitar extensão de estudos 
juntamente do coordenador pedagógico e do instrutor do curso, para avaliar o prazo da “recuperação” e criar 
um plano de estudos para nova tentativa de entrega de TCC. 
 
Caso o aluno seja reprovado por faltas, também será considerado reprovado e deverá solicitar extensão de 
estudos juntamente do coordenador pedagógico e do instrutor do curso, para criação de novo plano de estudos, 
cujo conteúdo e prazo serão determinados pelas aulas que o aluno perdeu.  
 
O aluno será acompanhado aula a aula, através de planilha de controle de estudos, de posse do professor, 

anexado ao diário de classe, podendo ser consultado pelo aluno e/ou responsável a qualquer momento. 

Os professores e o coordenador pedagógico reúnem-se mensalmente para acompanhamento de cada aluno de 

sua(s) turma(s), analisando seu desempenho na entrega de tarefas, na sua freqüência e evolução no 

aprendizado, para tomar as ações necessárias. 

As avaliações são qualitativas, cujos critérios variam de acordo com o curso, e estas são medidas através das 

tarefas entregues a cada módulo.  

Em resumo, a avaliação compreende: 

• Entrega de tarefas; 

• Freqüência mínima de 75%; 

• Entrega do trabalho de conclusão de curso (TCC). 
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Revisão de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
Em caso de não aprovação do projeto final, o aluno terá nova chance para efetuar as revisões solicitadas pelo 

professor do curso. O prazo máximo para nova apresentação de TCC é de 30 (trinta) dias. O aluno deverá utilizar 

as horas de aula (dentro sua turma) durante este prazo para acompanhamento e desenvolvimento do seu 

projeto junto do professor. 

O aluno está ciente que deverá ser pago, através de boleto bancário, o valor referente às aulas de 

acompanhamento e revisão do projeto (o investimento será igual ao valor de sua parcela atual). 

 

Aprovação 
A verificação do desempenho discente nos componentes curriculares é realizada durante o período de seu 
curso, da seguinte forma:  

 
A. A freqüência é obrigatória, considerando-se reprovado o aluno que não comparecer, pelo menos, a 75% 

das aulas. 
B. A verificação do aproveitamento será feita por aulas e por módulos, compreendendo avaliações 

parciais, sob a forma de exercícios ou trabalhos escolares ao longo do período, e entrega de trabalho de 
conclusão de curso (TCC). 

 
A avaliação qualitativa do rendimento escolar será expressa em resultados gradativos, a saber:  

• Aprovado – Nível A 

• Aprovado – Nível B  

• Aprovado 

• Reprovado 

 

Faltas e freqüência 
A freqüência mínima em 75% das aulas é um dos requisitos estabelecidos para a aprovação em qualquer curso. 
Esclarecemos que o aluno deve freqüentar a(s) turma(s) na qual se matriculou, sendo vetada a frequência em 
outra turma, ainda que do mesmo curso, exceto seja solicitada a transferência formal para a secretaria da 
escola 
 
 

Avaliação de portfólio e nivelamento 
 
Novos alunos que desejam cursar níveis intermediários deverão passar pela avaliação de portfólio junto do 
coordenador pedagógico e/ou do instrutor do curso. Para cursos avançados, a avaliação será feito pelo diretor, 
Lipe Diaz. Baseado nessa avaliação, dependendo do caso, o aluno poderá isentar tópicos e/ou módulos do curso 
de interesse, caso seja aprovado pela coordenação. 
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Material Didático e Complementar 
 
O instrutor deverá obrigatoriamente utilizar o material didático oferecido pela escola. Na falta deste (caso ainda 
esteja sendo elaborado), o instrutor poderá utilizar materiais complementares (referências, livros, vídeos, etc) 
com a aprovação prévia do coordenador pedagógico, sendo apresentado seu planejamento de aula e uso 
destes materiais no início do ano letivo ou com antecedência mínima de 15 (quinze) dias de sua utilização em 
aula. 
 
O pincel para quadro branco deverá ser retirado antes de cada aula pelo instrutor na secretaria da escola, e 
devolvido à mesma no término das aulas. 
 
Vale ressaltar que o material é apenas uma referência para o aluno, especialmente no curso de técnicas de 
desenho, onde o aluno em hipótese alguma deverá copiar a apostila, e sim ter o seu conteúdo explicado e 
apresentado no quadro branco (ou digital), exemplificado pelo instrutor, para cada aluno de sua turma, 
incluindo exercícios extras e desafios ou atividades lúdicas para incentivar o aluno a produzir. 
 
O dever de casa deve ser diário, pois o estudante precisa fixar o que foi realizado em sala de aula, o mesmo 
deverá constar diariamente no Diário de Classe e plano de aula individual de cada aluno. 
 
 
 

Informações Gerais 
 
 

• Documentação e dados cadastrais 
 
Aos instrutores, é obrigatória a entrega de toda a documentação para a gestão de pessoas da 
instituição, qual seja: a) CNPJ; b) RG e CPF; c) Comprovante de residência; d) contratos de prestação de 
serviço e confidencialidade assinados; e) Foto digital para crachá. 
Os mesmos deverão ainda manter seus dados cadastrais atualizados junto da secretaria da escola.  
 
ATENÇÃO: A não apresentação do registro como PJ e emissão de NF até Maio de 2020 poderá causar a 
suspensão do pagamento e rescisão do contrato. 
 
 

• Conta Bancária e Notas Fiscais 
 
Todos os instrutores receberão por transferência em conta bancária do Itaú. Se optar por outros 
bancos, a transferência será através de DOC ou TED, sendo descontada a taxa da operação (R$10,60). 
O instrutor terá um prazo de até 5 (cinco) dias para entrega da nota fiscal, sob pena de suspensão de 
pagamento e rescisão de contrato. 
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• Reuniões 
 

É imprescindível e obrigatória a participação de todos os instrutores em reuniões e conselhos de classe 

mensais junto da coordenação pedagógica e diretoria da escola. 

Os conselhos de classe serão agendados e direcionados pelo coordenador do curso.  As faltas cometidas 

pelo instrutor em quaisquer destes itens serão avaliadas, podendo ser aplicada uma advertência por 

escrito. 

 

• Infraestrutura Tecnológica 

 

Para dar suporte e facilitar a rotina docente, a escola dispõe de sistemas que apóiam os instrutores em 

diversas atividades. O ponto de convergência desses sistemas é o Portal do Instrutor, sendo o canal de 

comunicação entre o docente e as diversas áreas de interface, de acesso à informações, atualizações 

sobre redes sociais, alunos,  entre outros. O Portal pode ser acessado através do site institucional no 

endereço: lipediaz.com/portaldoinstrutor  
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Anexos 
 
 

1. Plano Individual de Desenvolvimento do Docente - PID 
 

Todos os docentes são incentivados a elaborar seu Plano Individual de Desenvolvimento do Docente – PID com 

o objetivo de levá-los a refletir sobre seu desempenho e identificar oportunidades de aprimoramento, além de 

orientar a coordenação pedagógica e os coordenadores acadêmicos a respeito de ações desejadas pelo docente 

em seu desenvolvimento.  

Este formulário é um instrumento de apoio para o desenvolvimento contínuo do professor e, por conseguinte, 

dos programas de ensino do Insper. 

Todas as informações serão consideradas subsídios para a gestão do corpo docente e utilizadas para o 

aprimoramento desse gerenciamento (admissão, desenvolvimento, remuneração, reconhecimento e avaliação). 

 

 1.      Qual (is) referência(s) você utilizou para fazer esta sua autoavaliação? 

(   ) Avaliação de Alunos 

(   ) Reflexão Pessoal 

(   ) Feedback do Colega 

 (   ) Feedback de Coordenador 

(   ) Outros: 

  

2.      Com base nas suas experiências do ano anterior, como você avalia sua atuação pedagógica em sala de 

aula? Exemplifique. 

  

3.      Em quais aspectos você concentraria seus esforços de aprimoramento contínuo neste ano que se inicia? 

  

4.      A Lipe Diaz Escola coloca à sua disposição recursos para apoiar a Gestão da Aprendizagem em sala de aula. 

Indique qual(is) você gostaria de usar. 

(   ) Apoio da Coordenação Pedagógica| Comente: 

 (   ) Apoio para revisão do Plano de aula 

(   ) Apoio para revisão dos instrumentos de avaliação 

(   ) Apoio para recursos didáticos 
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(   ) Apoio para utilização de tecnologias 

(   ) Temas para iniciativas de desenvolvimento do corpo docente | Sugestões: 

(   ) Outros: 

  

5.      Quanto às iniciativas promovidas pela escola que acontecem fora da sala de aula, de qual(is) desta(s) você 

gostaria de se aproximar mais? 

(   ) Avaliação da eficácia do ensino no desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem dos programas. 

 (   ) Organização de Eventos da escola (por evento). 

(   ) Participação em projetos internos (orientação e/ou execução) 

(   ) Participação Institucional em eventos externos/divulgação institucional 
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2. Código de Ética e Conduta 
 
 
Honestidade e Integridade são valores essenciais a todos os membros da comunidade da escola. É, portanto, 

esperado que todos os integrantes dessa comunidade tenham um comportamento ético dentro e fora da 

escola. 

Ética diz respeito ao impacto de nossas ações em outras pessoas. Logo, as relações entre as pessoas que 

convivem no ambiente da Escola, estudantes, professores e corpo administrativo, bem como com o público 

externo, devem ser conduzidas de forma gentil, atenciosa, respeitosa e absolutamente desvinculada de 

qualquer preconceito.  

Dessa forma, estaremos cultivando um ambiente saudável, onde todos manifestam total comprometimento 

com a boa reputação e com o fortalecimento da Lipe Diaz Escola de Artes como um centro de referência em 

ensino de artes.  

Alguns princípios fundamentais que devem nortear o dia-a-dia dos membros da comunidade Lipe Diaz são: 

Comprometimento – manifestado na qualidade dos serviços prestados, na atenção à realização de objetivos e 

metas estabelecidos, em uma atitude colaborativa voltada para o trabalho em equipe, que, aliando diferentes 

competências, irá propor e implementar soluções efetivas para os problemas e desafios encontrados. 

Confiança mútua – todo indivíduo tem direitos e deveres consigo próprio e com o outro. Adesão aos 

compromissos assumidos, honestidade, integridade e sinceridade nas relações são condições que reforçam a 

confiança mútua, essencial para o trabalho em equipe. 

Responsabilidade – todos nós somos responsáveis pela preservação e segurança do patrimônio humano, 

material e cultural da escola, pela boa gestão desse patrimônio e pelo cumprimento de leis, acordos ou 

convenções coletivas, conforme as determinações em vigor, incluindo os princípios sob os quais a Lipe Diaz 

Estúdio e Escola é regido, expressos neste Código de Ética. 

Valorização da diversidade – estimular a diversidade fortalece o respeito e a aceitação das diferenças. Pessoas 

com origem, formação, personalidade e talentos diferentes, unidas em torno do mesmo propósito, 

complementam-se e aumentam a capacidade da equipe em resolver problemas e atender aos objetivos 

almejados. 

Para que esses princípios possam se transformar em realizações, é fundamental haver comunicação clara e 

freqüente e o compartilhamento de idéias e informações, para que a participação de cada indivíduo possa ser 

mais consciente e efetiva.  

Sendo este Código de Ética e Conduta parte integrante dos princípios da Lipe Diaz Estúdio e Escola, cabe aos 

membros desta comunidade observá-lo e preservá-lo. 
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