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Gestão Escolar: precisamos primeiro definir: 
Organização; Planejamento e Gestão. 

Organização Planejamento Gestão

Sistema planejado de esforço 
cooperativo no qual cada 
participante tem um papel definido 
a desempenhar, deveres e tarefas a 
executar. Cury 2000- p96

Processo incessante e contínuo, no 
qual se repetem constantemente a 
reflexão, a ação, a análise, a 
avaliação dos resultados e 
retroalimentação dos planos, para 
alcançar uma situação desejada.

Atividade pela qual são mobilizados 
meios e procedimentos para atingir 
os objetivos, envolve aspectos 
gerenciais, técnicos, 
administrativos, sociais e políticos 
para se chegar a tomada de 
decisões.



Ciclo do planejamento:

Foco nos 
impactos a 
sociedade



Planejamos para:

Estabelecer e corrigir rumos;

Otimizar alocação de recursos;

Estabelecer prioridades e foco;

Identificar oportunidades de melhoria;

Potencializar talentos e habilidades;

Aproveitar os pontos fortes;

Implementar soluções e transformações.



•A Gestão foi fortalecida no contexto educacional, quando passamos 
por mudanças de paradigmas na educação, onde o fortalecimento da 
democratização do processo pedagógico, a participação responsável 
de todos nas decisões, o compromisso coletivo com os resultados 
educacionais são cada vez mais efetivos e significativos para a 
sociedade. Neste contexto zelamos pelo desenvolvimento da 
autonomia do pensamento; da Iniciativa; da Liderança; da 
Participação nas decisões.

•  A Gestão Escolar reflete posições políticas e concepções de homem e 
sociedade. O modo como a escola se organiza e se estrutura tem um 
caráter pedagógico e depende dos objetivos mais amplos sobre a 
relação da escola com a conservação ou transformação social.



A gestão escolar aborda questões concretas da rotina 
educacional e busca garantir que as instituições de ensino 
tenham as condições necessárias para cumprir seu papel 
principal: ensinar com qualidade e formar cidadãos com as 
competências e habilidades indispensáveis para sua vida 
pessoal e profissional.



Foco da gestão escolar é:
 a orientação para resultados;
busca pela liderança;
 motivação da equipe para alcançar os objetivos;
 ênfase na qualidade do currículo;
 foco na participação dos pais para atingir a excelência no 
ensino.
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Gestão Escolar Pedagógica

✔ Pilar central da gestão escolar;
✔ Trata da organização, planejamento do sistema educacional, formação dos 

profissionais da educação, elaboração e execução de projetos pedagógicos;
✔ É responsável pelo estabelecimento das metas educacionais, objetivando a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem, com foco nos resultados 
educacionais;

✔ Elabora e monitora o Projeto Político Pedagógico, no que se refere  as 
concepções, estratégias, métodos e conteúdos no ambiente educacional ;



✔  Sensibiliza os profissionais de ensino e a comunidade escolar para que assumam o 
compromisso com o objetivo de melhorar a educação;

✔ Desperta no professor a vontade de ensinar e no aluno a vontade de aprender;
✔ Avalia o trabalho pedagógico exercido por professores e praticados pela escola;
✔ Estabelece formas de envolver mais os docentes na educação;
✔ Propicia um ambiente estimulante e motivador para a comunidade escolar;
✔ Estimula o contato aberto com os educadores para estabelecer o foco na 

aprendizagem e promover a educação como um todo.



Gestão Escolar Administrativa

✔ Organizar os recursos físicos, financeiros e materiais da unidade educacional;
✔ Zelar pelo patrimônio escolar e garantir o uso destes em prol do processo de 

ensino e da aprendizagem;
✔ Estar atento às rotinas da secretaria, legislação educacional, processos 

educacionais, manutenção patrimonial e outros
✔ Manter o ambiente higienizado e organizado;
✔ Garantir a correta utilização dos materiais da unidade educacional;
✔ Garantir o cumprimento das leis, diretrizes e estatuto da escola;
✔ Utilizar as tecnologias da informação para melhorar os processos de gestão em 

todos os segmentos da unidade educacional.



Pense!!!

✔ Não basta apenas ter bons recursos e garantir bons materiais. Para garantir a 
qualidade do ensino, é preciso saber utilizá-los. Ou seja, é preciso pensar de 
forma inclusiva e abrangente, colocando a necessidade do aluno no centro do 
interesse da gestão e tendo os recursos como ferramenta para alcançar as 
melhorias necessárias.



✔ Organiza os recursos disponíveis para a escola/ orçamento;
✔ Prioriza os gastos, através do planejamento elaborado no coletivo;
✔ Distribui de forma ordenada o orçamento da unidade educacional para que 

todos os setores tenham as suas necessidades atendidas;
✔ Ter  capacidade de tomar decisões rápidas e certeiras é fundamental para 

garantir que as áreas pedagógica e administrativa funcionem bem e alcance as 
metas estabelecidas no Projeto Político Pedagógico.

Gestão Escolar Financeira



✔ Calcular corretamente as receitas e despesas operacionais; 
✔  Manter o fluxo de caixa atualizado e organizado;
✔ Manter a inadimplência sob controle;
✔ Definir orçamentos por centro de custo;
✔ Prestar contas e dar retorno sobre os gastos a comunidade escolar.

  5 Pilares para Gestão Financeira



✔ Área bastante sensível da gestão;
✔ Deve motivar a equipe e criar um ambiente no qual todos se sintam 

estimulados para contribuir com o  alcance das metas e melhoria dos 
resultados da escola;

✔ Saber distribuir as tarefas entre os setores e pessoas;
✔ Investir em ferramentas que facilitem o trabalho da equipe e na formação 

continuada ;
✔ Avaliar os funcionários e fazer o feedback;
✔ Ressaltar as experiências exitosas, valorizando a equipe ;
✔ Manter um clima de cooperação, entrosamento e respeito.

Gestão de Recursos Humanos



“Nenhuma instituição pode ser melhor do que 
as pessoas que nela atuam e do que a 

competência que põem a serviço da educação” 
                                         Heloisa Lück



✔Se projeta para além dos muros das instituições e envolve toda a comunidade escolar, num 
processo de socialização das informações, ações e projetos desenvolvidos na escola, ainda é 
uma ferramenta para o fortalecimento da transparência pública .

❖Possibilita :
✔Que os professores estejam alinhados com a proposta da unidade educacional;
✔Que os setores saibam quais são suas prioridades e entendam que suas tarefas influenciam 

na realização do todo;
✔Que os alunos se mantenham engajados e focados na aprendizado;
✔Que os pais entendam a importância do seu papel no processo de ensino.

Gestão de Comunicação



✔ Prevenção da evasão;
✔ Controle da disciplina;
✔ Aumento da produtividade dos professores;
✔ Aumento do engajamento dos alunos;
✔ Aproximação dos responsáveis;
✔ Melhora a relação entre a comunidade escolar;
✔ Aumento da confiança dos pais na unidade educacional.

Benefícios de uma boa comunicação...



✔ Esta relacionada com o tempo gasto para o desenvolvimento das ações no interior 
das unidades educacionais e com a eficiência dos processos;

✔ Os setores da escola funcionam como as engrenagens de um relógio, se algo não 
funciona, ou funcional mal, gera atrasos ou até a parada dos ponteiros;

✔ Aproveitar bem o tempo é saber utilizá-lo para realizar as atividades com maior 
prioridade na instituição;

✔ Delegar e priorizar as tarefas para que os dias sejam mais produtivos;
✔ Manter os olhos e os ouvidos bem atentos e prestar atenção em todas as etapas 

dos processo para conseguir mapear e identificar quais engrenagens atrasam e 
prejudicam cada ação.

Gestão de Tempo e Eficiência dos Processos



“A atuação do bom Gestor foca em promover a organização, mobilização e 
articulação das condições essenciais para garantir o avanço do processo sócio 

educacional das instituições de ensino e possibilitar que elas promovam o 
aprendizado dos estudantes de forma efetiva.”

Heloisa Lück



OBRIGADA!


