


OBJETIVOS 
• Contribuir com a atualização de gestores 

escolares e melhoria da Escola Pública; 
• Promover o aprofundamento da 

discussão teórica sobre temas 
importantes relacionados à gestão 
educacional; 

• Possibilitar o intercâmbio de experiências 
e conhecimentos entre gestores que 
atuam em Escolas Públicas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Tema 1 – Gestão Participativa – 7,5h/a 
Função social da escola; Desafios da gestão 
na atualidade; Princípios e fundamentos da 
gestão democrática; Mecanismos de Gestão 
democrática: eleição de diretores, elaboração 
do PPP, assembleia, conselho escolar, reunião 
pedagógica, reuniões de autoavaliação; 
Participação do Conselho Escolar na gestão 
da escola; A comunidade escolar e a gestão: 
construindo um trabalho conjunto/ Interação 
escola-comunidade. 
  
Tema 2 – Planejamento participativo – 
7,5h/a  
Análise diagnóstica da escola e do aluno; 
Processos de planejamento – potencialidades 
e fragilidades; Tipos de planejamento na/da 
escola; Projeto Político Pedagógico – 
concepções, legislação, estrutura e 
construção; Implementação do 
planejamento; Financiamento e qualidade 
social da educação. 

PERÍODO DO CURSO:   
 02,16,23 e 30/09/2017 
 
 
HORÁRIO:  
8h30 as 12h e 13h as 17h 
 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL:   
30h/a 
 
 
CERTIFICADO/CONDIÇÃO 
Frequência mínima: 75% 
 
 
LOCAL DO CURSO 
IFPE/CARUARU. Endereço: Estrada do Alto do 
Moura, KM 3,8, s/n - Distrito Industrial III  
Caruaru (Pernambuco) 
 
 
INFORMAÇÕES 
(81) 3073 6489 
gestaoescolar@fundaj.gov.br 
 
 
INSCRIÇÕES 
www.fundaj.gov.br 

Tema 3 – Gestão de Pessoas – 7,5h/a  
Escola e o desenvolvimento integral e social 
das pessoas; Relação indivíduo x organização 
(Escola); Motivação do corpo docente e 
discente; Novas abordagens de Gestão de 
Pessoas; Adoecimento e a visão integrada do 
processo na Gestão Escolar. 
 
Tema 4 – Avaliação da educação – 7,5h/a  
Concepções, tipos e modelos teóricos de 
avaliação da educação; Avaliação em uma 
perspectiva global; Concepções de qualidade 
social da educação; Processos de avaliação da 
qualidade social da educação; Histórico da 
implantação dos sistemas de avaliação da 
educação no Brasil. 
 
PÚBLICO ALVO 
Gestores escolares, membros da equipe de 
coordenação, professores e servidores de 
escolas públicas (Educação Básica). 
 
QUANTIDADE DE VAGAS:  
40 vagas 
 
PRÉ-INSCRIÇÃO 
Período: 20/07 a 20/08/2017 
Preenchimento da inscrição online, vínculo 
com a escola pública e carta de intenção 
 
RESULTADO DA SELEÇÃO 
Dia 23/08/2017  
 
  


