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1 Introdução 

 

Escrita profissional: a importância dos registros feitos pelos professores 

Para quem dá aulas, o registro representa muito mais que um roteiro de aula ou 

uma enumeração de atividades desenvolvidas com a turma. Escrever sobre a 

prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi ou será tomada, 

permitindo aprimorar o trabalho diário e adequá-lo com frequência às 

necessidades dos alunos.  

 

O que não falta no dia –a- dia do professor são oportunidades para colocar ideias 

e reflexões no papel - ou na tela do computador. Ao fazer o planejamento, por 

exemplo, ele pode antecipar o que pretende alcançar em sala e pensar em como 

trabalhar com o grupo. "Sem essa reflexão, o docente corre o risco de estar 

sempre improvisando", diz Paula Stella, coordenadora pedagógica do Centro de 

Educação e Documentação para Ação Comunitária (Cedac), em São Paulo. 

Já ao elaborar registros ou anotações depois das aulas, é possível se questionar 

sobre o que aconteceu em classe e identificar as conquistas da turma e os 

conteúdos que ainda precisam ser mais bem trabalhados. "Ao escrever, é 

inevitável que surjam perguntas sobre se a organização da sala colaborou ou 

não para atingir os objetivos desejados. O saldo da avaliação serve de base para 

o planejamento de ações futuras", afirma Paula. É preciso, porém, diferenciar os 

vários tipos de registro. Segundo o educador espanhol Miguel Zabalza, "há 

aqueles com características basicamente burocráticas. São os que contêm 

apenas os temas abordados, as presenças e as faltas. Seu valor é relativo e têm 

pouco a ver com a qualidade do trabalho docente". Os mais interessantes são 

os que se referem às discussões críticas da turma, apresentam observações 

sobre o processo de ensino e aprendizagem, reproduzem frases das crianças e 

reúnem exemplos da produção. "Ou seja, são os que permitem construir o círculo 

da qualidade de ensino: planejar, realizar, documentar, analisar e replanejar", 

completa Zabalza. 



Criar um ciclo como esse - em que os registros das aulas alimentam novos 

planejamentos, dos quais nascem projetos enriquecidos - não é tarefa simples. 

De acordo com a educadora Madalena Freire, uma das maiores dificuldades é 

inserir essa prática na rotina como uma tarefa indispensável: "A escrita reflexiva 

é uma arma de apuração do pensar. E, para fazê-la, é preciso reservar tempo". 

Os registros podem ser: planejamento (atividade permanente, sequência 

didática e projeto didático), de classe (notas, pautas de observação e diários) e 

avaliação (relatórios individuais e coletivos). Alguns são mais usados, como os 

diários, que, pela sua flexibilidade, permitem cobrir diversos propósitos. "Eles 

podem ser documentos pessoais para descarregar as próprias tensões; um 

instrumento de observação, que sirva de espaço para documentar as situações 

interessantes que ocorrem em classe; um dispositivo que auxilie no 

planejamento do trabalho do professor com o projeto educativo em vigor; ou um 

recurso de investigação para analisar os dados que se queira estudar", esclarece 

Zabalza.  

 

  2 Uma abordagem sobre o compromisso profissional    

                   

PRAZOS              

                                                                                              

Em ambientes corporativos não é apenas comum, mas também essencial que 

haja um planejamento do tempo para a entrega de atividades, produtos ou 

serviços. Para isso, estabelecer prazos e elaborar cronogramas pode funcionar 

muito bem para nortear, disciplinar e garantir que cada colaborador contribua de 

maneira eficaz, em questão de tempo, durante o processo. 

 

No entanto, num país onde rege uma cultura de deixar tudo para a última hora, 

o hábito de procrastinar pode ser percebido também no trabalho. O pensamento 

de que no final sempre podemos dar um ‘jeitinho’ para terminar aquela atividade 

pode ter causas biológicas ou relacionadas à criação familiar de cada um, além 

da própria cultura brasileira. A falta de foco e a desorganização são outros 

fatores que podem colaborar para que os limites de tempo pré-determinados não 

sejam seguidos. A grande questão é que este comportamento por vezes se torna 

um entrave que prejudica a empresa sob várias perspectivas. 

 
O não cumprimento dos prazos estabelecidos gera um efeito dominó: ao 
derrubarmos a primeira peça da fileira, derrubamos todas as demais. Sendo 
assim, dentro da organização, um atraso em um departamento da empresa 



implica em atrasos nos demais, podendo incorrer em custos de produção e 
frustrações ou estresse na equipe de trabalho. 

Esta reação em cadeia pode tomar proporções ainda maiores quando afeta o 
cliente. Se o produto ou serviço não é entregue no prazo estipulado, o que entra 
em jogo é a imagem da empresa. A partir daí, a perda de clientes, de 
lucratividade e o pagamento de multas são consequências que podem ser 
difíceis de reverter. 

Para evitar esse tipo de situação, algumas atitudes simples podem ser tomadas: 
o acompanhamento direto dos processos, o uso de planilhas que demonstram o 
andamento das atividades de cada funcionário, o envio de lembretes por e-mail 
ou até mesmo coloca-los em um mural localizado onde todos possam visualizar. 

O uso destes métodos auxilia o próprio colaborador a se planejar, promove a 
auto percepção e ainda simboliza um meio de descentralizar a cobrança. À 
medida que todos têm acesso às informações sobre prazos e andamento das 
atividades, os próprios colegas de trabalho podem reforçar uns aos outros que o 
tempo está correndo e a tarefa precisa ser entregue. 

Indubitavelmente, o artifício capaz de gerar mais resultados em se tratando de 
respeitar prazos, é instaurar na equipe o senso de responsabilidade, no sentido 
de que o trabalho de cada um interfere direta ou indiretamente no trabalho do 
outro, e o resultado final é reflexo do empenho da organização como um todo. 

A importância da pontualidade no trabalho 

Um dos principais desafios das organizações é a pontualidade. Em alguns casos, 

o atraso contínuo de um funcionário, mesmo que de alguns minutos, pode 

comprometer o andamento do trabalho e, consequentemente, prejudicar o 

cumprimento dos prazos. 

 .... 

 
Na maioria das vezes, caso a pontualidade não seja cumprida, a saúde 
financeira poderá ficar comprometida. Corre-se o risco de perder clientes se 
houver atrasos na abertura da loja, restaurante, escritório, consultório, escola, 
ou na entrega de produtos ou serviços, podendo até, no caso de empresas 
particulares, pagar multas por não cumprir prazos.  
  
Se calcularmos, por exemplo, cinco minutos de atraso por dia, ao final do mês o 
funcionário perderá cerca de duas horas de produção. Agora imagina o atraso 
de 10 ou 15 minutos diários. As consequências se caracterizam por uma série 
de prejuízos, pois além de reduzir a eficiência, este comportamento negativo 
pode estimular os colegas a fazerem o mesmo. Assim, o respeito por aqueles 
que sempre chegam no horário combinado, fica comprometido, prejudicando 
também o trabalho em equipe. E o prejuízo se estende à empresa, que tem sua 
imagem comprometida com atrasos nos trabalhos e produtividade.  
  
É válido lembrar que independente dos rótulos instituídos às novas gerações, "y, 
z", que são capazes de executar diversas ações ao mesmo tempo e que vivem 



em um ritmo mais acelerado, não justifica o não cumprimento das cláusulas do 
contrato. A menos que a empresa para qual ele(a) trabalha, como o caso do 
Google, Facebook, entre outras, não considere a pontualidade como um de seus 
quesitos. 
  

O profissionalismo caracteriza-se quando a pessoa revela-se idônea, criteriosa, 

aplicada, destra, competente, conhecedora, responsável e capacitada. E, na 

maioria dos casos, a pontualidade tem tudo a ver com o profissionalismo. Esta 

capacidade é fundamental para o profissional alcançar novas oportunidades, 

alçar novos voos em direção ao desenvolvimento profissional. São condições 

preliminares para o desempenho de quaisquer relações de trabalho. 
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