
� Curso - Pra início de conversa:
� O gestor educacional e o cotidiano escolar

� O gestor educacional na escola pública.

� Por Ana Maria Dünkel Bonalumi



Como Como Como Como deve ser a escola pública paulistanadeve ser a escola pública paulistanadeve ser a escola pública paulistanadeve ser a escola pública paulistana????

� gratuita,
� laica,
� direito da população, 

dever do poder público, � dever do poder público, 
� a serviço das necessidades e características de desenvolvimento 

e aprendizagem dos educandos, 
� isenta de quaisquer formas de preconceitos e discriminações de 

sexo, raça, cor, situação socioeconômica, credo religioso e 
político, dentre outras.

(P. SME 5.941/2013, ANEXO ÚNICO , Art. 2° )



� Princípios Princípios Princípios Princípios e valores da conduta do agente públicoe valores da conduta do agente públicoe valores da conduta do agente públicoe valores da conduta do agente público::::

I - ética;

II - integridade;

III - transparência;

IV - respeito ao meio ambiente e à dignidade da 

VIII - iniciativa;

IX - eficiência;

� X - presteza;

� XI - legalidade;IV - respeito ao meio ambiente e à dignidade da 
pessoa humana;
�

V - impessoalidade;
�

VI - dignidade e decoro no exercício de suas funções;

VII - boa-fé;

(Decreto Municipal 56.130/2013, Art. 4° )
�

�

� XI - legalidade;

� XII - compromisso com o interesse
� público;

� XIII - responsabilidade;

� XIV - assiduidade;

� XV - pontualidade.



O O O O que é gestão da escola pública?que é gestão da escola pública?que é gestão da escola pública?que é gestão da escola pública?
� Trata-se de uma maneira de organizarorganizarorganizarorganizar oooo funcionamentofuncionamentofuncionamentofuncionamento dadadada

escolaescolaescolaescola públicapúblicapúblicapública quanto aos aspectos políticos, administrativos,
financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos,
comcomcomcom aaaa finalidadefinalidadefinalidadefinalidade dededede dardardardar transparênciatransparênciatransparênciatransparência àsàsàsàs suassuassuassuas açõesaçõesaçõesações eeee atosatosatosatos e
financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos,
comcomcomcom aaaa finalidadefinalidadefinalidadefinalidade dededede dardardardar transparênciatransparênciatransparênciatransparência àsàsàsàs suassuassuassuas açõesaçõesaçõesações eeee atosatosatosatos e
possibilitarpossibilitarpossibilitarpossibilitar àààà comunidadecomunidadecomunidadecomunidade escolarescolarescolarescolar eeee locallocallocallocal aaaa aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição dededede
conhecimentos,conhecimentos,conhecimentos,conhecimentos, saberes,saberes,saberes,saberes, ideiasideiasideiasideias eeee sonhossonhossonhossonhos, num processo de
aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e
ensinar.

(BRASIL/MEC/SEB- Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares-Gestão da Educação Escolar,2004)



................um outro conceitoum outro conceitoum outro conceitoum outro conceito::::

Gestão escolar é o ato de gerirgerirgerirgerir aaaa dinâmicadinâmicadinâmicadinâmica culturalculturalculturalcultural dadadada escolaescolaescolaescola,
afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas
paraparaparapara aaaa implementaçãoimplementaçãoimplementaçãoimplementação dededede seuseuseuseu projetoprojetoprojetoprojeto políticopolíticopolíticopolítico----pedagógicopedagógicopedagógicopedagógico e
compromissado com os princípios da democracia e com oscompromissado com os princípios da democracia e com os
métodos que organizem e criemcriemcriemcriem condiçõescondiçõescondiçõescondições paraparaparapara umumumum ambienteambienteambienteambiente
educacionaleducacionaleducacionaleducacional autônomoautônomoautônomoautônomo (soluções próprias, no âmbito de suas
competências), dededede participaçãoparticipaçãoparticipaçãoparticipação eeee compartilhamentocompartilhamentocompartilhamentocompartilhamento (tomada
de decisões conjunta e efetivação de resultados) eeee
autocontroleautocontroleautocontroleautocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de
informações).

(Dimensões da gestão escolar e suas competências-Lück,Heloisa,2009, Pág. 24 )



A A A A atuação do gestor:atuação do gestor:atuação do gestor:atuação do gestor:

“A gestão escolar relaciona-se a uma atuação que
foca em promoverpromoverpromoverpromover aaaa organização,organização,organização,organização, mobilizaçãomobilizaçãomobilizaçãomobilização eeee
articulaçãoarticulaçãoarticulaçãoarticulação das condições essenciais paraparaparapara garantirgarantirgarantirgarantirarticulaçãoarticulaçãoarticulaçãoarticulação das condições essenciais paraparaparapara garantirgarantirgarantirgarantir
oooo avançoavançoavançoavanço dodododo processoprocessoprocessoprocesso socioeducacionalsocioeducacionalsocioeducacionalsocioeducacional dasdasdasdas
instituiçõesinstituiçõesinstituiçõesinstituições dededede ensinoensinoensinoensino e possibilitar que elas
promovam o aprendizado dos estudantes de
forma efetiva.”

(Dimensões da gestão escolar e suas competências-Lück,Heloisa,2009)



6 6 6 6 principais pilares para sua atuação :principais pilares para sua atuação :principais pilares para sua atuação :principais pilares para sua atuação :

1-gestão pedagógica
2- gestão administrativa

3- gestão financeira
2- gestão administrativa

3- gestão financeira
4- gestão de pessoas

5-gestão da comunicação
6-gestão de tempo e eficiência dos processos

(Dimensões da gestão escolar e suas competências-Lück,Heloisa,2009)



Quem Quem Quem Quem são esses gestores?são esses gestores?são esses gestores?são esses gestores?

Quais funções exercem?Quais funções exercem?Quais funções exercem?Quais funções exercem?



O Diretor de Escola :O Diretor de Escola :O Diretor de Escola :O Diretor de Escola :

“gestor responsávelresponsávelresponsávelresponsável pelapelapelapela coordenaçãocoordenaçãocoordenaçãocoordenação dodododo
funcionamentofuncionamentofuncionamentofuncionamento geralgeralgeralgeral dadadada escolaescolaescolaescola, de modo a
assegurarassegurarassegurarassegurar asasasas condiçõescondiçõescondiçõescondições eeee recursosrecursosrecursosrecursos necessáriosnecessáriosnecessáriosnecessários aoassegurarassegurarassegurarassegurar asasasas condiçõescondiçõescondiçõescondições eeee recursosrecursosrecursosrecursos necessáriosnecessáriosnecessáriosnecessários ao
pleno desenvolvimento do processoprocessoprocessoprocesso dededede ensinoensinoensinoensino eeee
aprendizagemaprendizagemaprendizagemaprendizagem”

(DM. 54.453/2013 ,Anexo único, Art. 4º)



O O O O Supervisor EscolarSupervisor EscolarSupervisor EscolarSupervisor Escolar::::

“um articuladorarticuladorarticuladorarticulador das diversas decisõesdecisõesdecisõesdecisões eeee açõesaçõesaçõesações
educacionaiseducacionaiseducacionaiseducacionais, razão pela qual ele devedevedevedeve atuaratuaratuaratuar nononono
centrocentrocentrocentro de toda açãoaçãoaçãoação supervisorasupervisorasupervisorasupervisora dodododo sistemasistemasistemasistema
educacionaiseducacionaiseducacionaiseducacionais, razão pela qual ele devedevedevedeve atuaratuaratuaratuar nononono
centrocentrocentrocentro de toda açãoaçãoaçãoação supervisorasupervisorasupervisorasupervisora dodododo sistemasistemasistemasistema
municipalmunicipalmunicipalmunicipal dededede ensinoensinoensinoensino”

(INDICAÇÃO CME Nº 01/2000 -Ação supervisora e o papel do Supervisor Escolar)



Quais Quais Quais Quais são  suas competênciassão  suas competênciassão  suas competênciassão  suas competências????

Quais são  suas atribuições?Quais são  suas atribuições?Quais são  suas atribuições?Quais são  suas atribuições?



No exercício profissional o No exercício profissional o No exercício profissional o No exercício profissional o 
gestor é :gestor é :gestor é :gestor é :

No exercício profissional o No exercício profissional o No exercício profissional o No exercício profissional o 
gestor é :gestor é :gestor é :gestor é :



AUTORIDADEAUTORIDADEAUTORIDADEAUTORIDADE

“UmaUmaUmaUma autoridadeautoridadeautoridadeautoridade seguesegueseguesegue
normasnormasnormasnormas, e muitas vezes
tem a crença de que as

LIDERANÇALIDERANÇALIDERANÇALIDERANÇA

“umumumum líderlíderlíderlíder éééé capazcapazcapazcapaz dededede lidarlidarlidarlidar comcomcomcom
novosnovosnovosnovos tipostipostipostipos dededede problemasproblemasproblemasproblemas ”, e
seu maior desafio é trabalhar
com a sua principal ferramenta:
a incerteza. LíderesLíderesLíderesLíderes sãosãosãosãotem a crença de que as

decisões que funcionaram
no passado também
funcionarão hoje”.

a incerteza. LíderesLíderesLíderesLíderes sãosãosãosão
especialistasespecialistasespecialistasespecialistas emememem mudançasmudançasmudançasmudanças,
nascidos em um ambiente
instável em que a tradição se
torna um obstáculo, mas não
algo completamente
descartável.



� Liderar Liderar Liderar Liderar é inspirar, animar e motivar é inspirar, animar e motivar é inspirar, animar e motivar é inspirar, animar e motivar idéiasidéiasidéiasidéias, pessoas , pessoas , pessoas , pessoas 
e projetos.e projetos.e projetos.e projetos.

� Cada uma delas, segundo ele, exigirá do líder:
Coragem -a capacidade de enfrentar o medo, Coragem -a capacidade de enfrentar o medo, 
conseguir fazer de outro modo, fazer aquilo que 
não está acostumado.
Paciência - não é a mesma coisa de lerdeza. 
Humildade - não é subserviência, mas saber que 
não sabe tudo.



As As As As 5 competências que considera essenciais no líder5 competências que considera essenciais no líder5 competências que considera essenciais no líder5 competências que considera essenciais no líder::::

● Abrir a mente. Não envelhecer a cabeça.
● Elevar a equipe: pessoas crescem com o líder.
● Inovar a obra.● Inovar a obra.
● Recrear o espírito.
● Empreender o futuro. 

“... quem sabe faz a hora, não espera acontecer.”

(“A arte de liderar” -Mario Sérgio Cortella,2015)



O O O O que é Gestão Participativa? que é Gestão Participativa? que é Gestão Participativa? que é Gestão Participativa? 

“O entendimento do conceitoconceitoconceitoconceito de gestão já pressupõe,pressupõe,pressupõe,pressupõe, emememem
si,si,si,si, aaaa ideiaideiaideiaideia dededede participaçãoparticipaçãoparticipaçãoparticipação, isto é, do trabalho associado de
pessoas analisandoanalisandoanalisandoanalisando situações,situações,situações,situações, decidindodecidindodecidindodecidindo sobresobresobresobre seuseuseuseupessoas analisandoanalisandoanalisandoanalisando situações,situações,situações,situações, decidindodecidindodecidindodecidindo sobresobresobresobre seuseuseuseu
encaminhamentoencaminhamentoencaminhamentoencaminhamento eeee agindoagindoagindoagindo sobresobresobresobre elaselaselaselas emememem conjuntoconjuntoconjuntoconjunto. Isso
porque o êxito de uma organização depende da ação
construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho
associado, mediante reciprocidade que cria um “todo”
orientado por uma vontade coletiva”.

(“A escola participativa: o trabalho do gestor escolar”-Lück,Heloisa,2010.) 



Como Como Como Como liderar esse processo?liderar esse processo?liderar esse processo?liderar esse processo?

Etapas do processo de gestão:

DireçãoDireçãoDireçãoDireção

Onde estamos ?
Onde queremos chegar?

Podemos chegar?
Qual caminho seguir?



Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento e organizaçãoe organizaçãoe organizaçãoe organização
O que fazer?

Por que fazer? 
Quando será? Quando será? 

Quem vai fazer?
Como vai fazer? 

Onde vai fazer ?
Do que precisará? 

Quanto Custa? 



AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação

Chegamos onde queríamos? Por que?
Como podemos avançar?Como podemos avançar?

Que aspectos considerar?
Que aspectos devemos rever?

Que aspectos devemos reafirmar?



Por Por Por Por onde começar?onde começar?onde começar?onde começar?
Na escola

� Plano da equipe gestora :Diretor , Assistentes e � Plano da equipe gestora :Diretor , Assistentes e 
Coordenação Pedagógica.

� Reuniões periódicas da equipe gestora :dia , 
duração e pauta definidos e 
encaminhamentos/decisões tomadas.



Por Por Por Por onde começar?onde começar?onde começar?onde começar?
Na DRE

Plano da DRE/Plano da Supervisão Escolar/Plano do � Plano da DRE/Plano da Supervisão Escolar/Plano do 
Supervisor Escolar

� Reuniões periódicas de equipe da Supervisão: dia , 
duração e pauta definidos e 
encaminhamentos/decisões tomadas em conjunto.



Quais Quais Quais Quais são as ferramentas do gestor?são as ferramentas do gestor?são as ferramentas do gestor?são as ferramentas do gestor?

� Legislação
� Plano de metas(da escola/DRE/SME)� Plano de metas(da escola/DRE/SME)
� Projeto Político Pedagógico/Plano da 

DRE/Supervisão Escolar



Quais Quais Quais Quais são os parceiros do gestor?são os parceiros do gestor?são os parceiros do gestor?são os parceiros do gestor?

� Profissionais da escola/DRE
� Conselho de Escola/CEI/CRECE/APM� Conselho de Escola/CEI/CRECE/APM
� Pais/crianças/jovens/comunidade



Que Que Que Que armadilhas cercam o gestor?armadilhas cercam o gestor?armadilhas cercam o gestor?armadilhas cercam o gestor?

� Confusão
� Ilusão e fantasia� Ilusão e fantasia

� Negação do problema
� Excesso de propaganda

� Jogos de poder
� Arrogância



Se Se Se Se conselho fosse bomconselho fosse bomconselho fosse bomconselho fosse bom................

� Tranquilidade
� SegurançaSegurança

� Humildade
� Perseverança

� Escuta atenta
� Investimento

� Coerência



� “Faça como um velho marinheiro que
durante o nevoeiro, leva o barco devagar”

(“ Argumento”- da Viola,Paulinho- Paulinho da Viola,RJ,Odeon,1975)



Nossos agradecimentos ao SINESP pelo 
convite.

São Paulo, maio de 2021.

Ana Maria Dünkel Bonalumi
anadunkel@gmail.com


