
 

OS 11 MANDAMENTOS DA QUALIDADE!!! 
1. Ao acordar, não permita que algo que saiu errado ontem seja o primeiro tema do seu 

novo dia. No máximo, use o dia de ontem para estruturar as ações que tornarão seu 

trabalho cada vez mais produtivo. Pensar positivo é qualidade! 

 

2. Ao entrar no prédio da Escola, cumprimente cada um que lhe dirigir o olhar ou falar com 

você. Ser educado é qualidade! 

 

3. Fale  baixo e com calma, especialmente com seus alunos. Pelas nossas experiências 

sabemos que muitos deles vivem graves conflitos em casa e a escola é um lugar de 

refúgio. Por isso, revele tranquilidade, paciência e paz nas suas relações escolares. Seja 

um bom exemplo aos alunos. Ser paciente é qualidade! 

 

4.  Seja metódico ao entrar na sala de aula, ao abrir sua aula e ao encerrá-la. Seja metódico 

com o cumprimento dos prazos das suas tarefas e das suas obrigações para poder exigir 

isso de seus alunos.  Ser organizado é qualidade!! 

 

5. Quando encontrar problemas: não se deixe envolver pela primeira informação de erros 

recebida de quem, talvez não saiba de todos os detalhes. Junte mais dados que lhe 

permitam obter um parecer correto sobre o assunto. Seja prevenido e inteligente. 

Ser prevenido é qualidade! 

6. Procure trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não significa formar grupos fechados   

e corporativistas para realizar uma atividade, segurando para si o sucesso alcançado, mas 

saber que a integração da equipe sempre beneficiará a todos, fazendo com que a  

cooperação, o respeito coletivo, os objetivos e os resultados com qualidade de gestão 

garantam que o sucesso seja  reconhecido coletivamente. Trabalhar em equipe é 

qualidade! 

7. Quando for abordado por alguém, saiba que, quem  veio te procurar deve estar          

precisando de ajuda e confia em você. Ela ficará feliz  pela atenção e  auxílio que você 

dedicar a ela. Ser atencioso é qualidade! 

8. Não prometa o que está além do seu alcance só para impressionar quem te ouve. Se vai 

ficar devendo, isso pode arranhar a imagem que você levou anos para construir. Falar a 

verdade é qualidade! 

9 Procure realizar e cumprir todas as suas atribuições profissionais. Seja um elemento 

participativo nas reuniões e encontros de trabalho; alguém que colabora com a equipe e 

estimula o desenvolvimento da mesma. Ser profissional presente é qualidade!  

10 Realize as atividades e tarefas determinadas pela instituição, cumprindo os registros 

necessários nos prazos determinados. Entenda que você deve desenvolver essa 

competência nos seus alunos e cobrar isso deles. Cumprir datas e prazos é qualidade! 

11 Na saída de seu dia de trabalho, esqueça as mazelas que você vivenciou! Pense como vai 

ser bom chegar em casa e rever sua família, que te dá segurança para desenvolver suas 



atividades com equilíbrio. E agradeça a Deus por isso! Amar a Deus e a família é a maior 

Qualidade!!! 

Que ao final deste dia possamos agradecer a Deus este ano de trabalho; que possamos 

reconhecer que cumprimos nossas obrigações da melhor maneira possível e que a cada dia 

buscaremos a melhoria do exercício profissional, de modo a realmente contribuirmos para o 

desenvolvimento integral dos nossos alunos.  

 

Muito obrigado pela sua colaboração para com a ETEC DE REGISTRO. 

 

 

Adaptação de Eunice de Lima Couto.  

Fonte: http://apostilasdaqualidade.com.br/dez-mandamentos-da-qualidade/. Dezembro/2017. 


