
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

GERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

O Papel do Gestor Educacional frente aos desafios 

das políticas educacionais 

 

 

 

 

Organização e Coordenação:  

Gerência de Formação Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 2013 a Outubro 2014. 

 



1. Introdução 

 

A Gerência de Formação Permanente (GEPE), dentre suas atribuições, planeja e 

organiza a formação dos diretores de unidades educativas, desde o ano de 2011. 

Com o objetivo de fortalecer a ação dos diretores de unidades educativas naquele 

ano, organizou-se em parceria com a UDESC, a formação intitulada “O Gestor e a 

Organização do Trabalho”, com carga horária de 32 horas, vislumbrando atender quatro 

dimensões do seu campo de atuação:  

I - Gestão pedagógica: Elementos para se pensar a gestão escolar na sociedade 

contemporânea; “Adeus à infância moderna e à escola que a educava” – o descompasso entre 

o currículo posto em ação nas escolas e as novas subjetividades infantis e juvenis produzidas 

nas relações sociais; O papel do/a gestor/a na construção do currículo e do PPP no século 

XXI.  

II - Gestão estratégica, administrativa e patrimonial: Planejamento estratégico e 

plano de ações: metas e objetivos; Alinhamento estratégico e das ações nos diferentes níveis 

do ambiente escolar; Processo de trabalho, a organização e a delegação das tarefas; A gestão 

do patrimônio e o papel do controle; Políticas Nacionais da Educação.  

III - Gestão de pessoas: O gestor da Unidade Educativa como líder e motivador do 

trabalho de equipe; A troca de papeis: de professor a gestor; Tomada de decisão, negociação e 

mediação.  

IV - Gestão financeira: Políticas Nacionais da Educação; - Programas de 

financiamento da educação; Planejamento e gestão orçamentária e aplicação dos recursos; 

Estratégias de captação de recursos; APPs e Conselhos de Escola; Planejamento financeiro.  

Dando continuidade ao processo de formação dos diretores de unidades educativas 

no ano de 2012, foi ofertada uma formação de 32 horas divididas em três módulos (oficinas), 

abordando as seguintes temáticas: Relações com a Comunidade; Articulação do trabalho 

coletivo; Projeto Pedagógico: trajetórias coletivas que dão sentido e identidade à escola; 

Gestão de Comunicação e de Documentos; Organização do Tempo/Espaço Educativo; Novo 

Plano Nacional de Educação; e Gestão de Processos. 

Com o objetivo de possibilitar momentos de reflexão acerca das complexas 

demandas na organização de um ambiente educativo, a formação do ano de 2013 contou com 

a consultoria da Professora Dra Lúcia Schneider Hardt (CED/UFSC), vislumbrando propiciar 

discussões e vivências pautadas nas dimensões pedagógica /administrativa e de relações com 



as pessoas no seu cotidiano.  

Considerando todo o processo de formação ofertada à estes profissionais nos últimos 

três anos e a nova configuração do grupo de diretores das unidades educativas, a partir da 

eleição direta para a gestão 2014-2016, a Gerência de Formação Permanente, articulada com 

as demais Diretorias da Secretaria Municipal de Educação, organiza a formação continuada 

para o ano de 2014, abordando o papel do gestor, as políticas educacionais nacionais e 

municipais, diretrizes curriculares da educação básica e gestão de pessoas.  

A formação acontecerá em momentos presenciais, proporcionando a participação de 

todos no compartilhamento de suas trajetórias, promovendo a ação-reflexão-ação e 

mobilizando estes profissionais para construírem uma prática consciente e crítica.  

Ressaltamos ainda, que neste ano, a programação de formação do Educasul, fará 

parte do módulo de formação ofertada para todos os diretores das unidades educativas, o que 

ampliará mais 16h na carga horária total. 

 

1. Justificativa  

 

A formação continuada à todos os profissionais é uma das metas da Secretaria 

Municipal de Educação de Florianópolis, em consonância com o “Projeto de Expansão e 

Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em Florianópolis”.  

A partir desta meta, a formação de diretores das unidades educativas vislumbra por 

meio de eixos norteadores, a implementação de políticas educacionais e o fortalecimento das 

ações democráticas, bem como, contribuir para a construção de um ambiente de 

aprendizagem para todos aqueles que convivem no espaço educativo.  

Considerando que parte dos gestores com mandato para os próximos 3 anos, estarão 

exercendo esta função pela primeira vez, faz-se necessário articular a concepção de gestão da 

SME e a implementação das políticas educacionais nacionais e locais. 

 

 

 

 

2. Metodologia: 

 



O Módulo I contemplará 20h e cada Diretoria da Secretaria Municipal da Educação 

apresentará as orientações específicas de cada setor.  

No Módulo II, os encontros serão organizados para abordar temáticas pautadas nas 

políticas educacionais nacionais e municipais. Em cada momento presencial um especialista  

do quadro de profissionais da SME ou convidado de outra instituição formadora, abordará as 

referidas temáticas, e, em alguns encontros, teremos gestores das unidades educativas 

contextualizando suas experiências com as temáticas abordada.  

 Os cursistas serão organizados em 2 grupos com até 60 integrantes, os encontros 

presenciais serão de 4h, totalizando 24h e ocorrerão no período diurno. No módulo do 

Educasul, os participantes serão contemplados com mais 16h. 

No encontro final do curso, será realizada a avaliação por parte dos participantes e o 

levantamento dos indicativos para a formação do ano de 2015.  

Serão atendidos aproximadamente 125 participantes diretores de unidades educativas, 

coordenadores de EJA e representantes das Diretorias da SME, totalizando 44h de Formação 

 

Módulo I - Reuniões de Trabalho (20 horas) 

 

Dia 09 de Dezembro de 2013 – Das 18 às 21 horas 

Tema: Gestão Educacional 

Apresentação/ Acolhida: Gabinete do Secretário e respectivas Assessorias e 

Gerências  

 

Dia 11 de Dezembro de 2013 – Das 18 às 21 horas 

Tema: Gestão de Infraestrutura 

Apresentação: Diretoria de Infraestrutura e Departamento de Integração e Mediação 

Educacional 

Ementa Departamento de Integração e Mediação Educacional: Plano Nacional de 

Educação, Plano Nacional / Estadual / Municipal de Educação; Sistema Municipal de 

Ensino; Mediação Educacional. 

Dia 16 de Dezembro de 2013 – Das 18 às 21 horas 



Tema: Gestão Financeira e de Materiais 

Apresentação: Diretoria Administrativa e Financeira  

 

Dia 06 de Fevereiro de 2014 – Das 8h às 9h30min 

Tema: Gestão de Planejamento  

Apresentação: Diretoria do Observatório da Educação 

Ementa: Capacitação do Censo Escolar; Novo Sistema de Gestão e Inovação 

Educacional; Bolsa Família; Matrícula on-line. 

 

Dia 06 de Fevereiro de 2014 – Das 10h às 12h  

Tema: Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Profissional 

Apresentação: Diretoria de Administração Escolar 

Ementa: Diretrizes da política de gestão de pessoas; formação permanente dos 

profissionais; avaliação de desempenho profissional; saúde e bem-estar dos 

servidores. 

 

Dia 06 de Fevereiro de 2014 – Das 13h às 17h 

Tema: Gestão Pedagógica 

Apresentação: Diretorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Ementa da Educação Infantil: Diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, 

diretrizes municipais para educação infantil da Rede municipal de ensino de 

Florianópolis; portarias e orientações expedidas pela SME; fluxograma da Diretoria 

de Educação Infantil. 

Ementa do Ensino Fundamental: Diretrizes curriculares nacionais da educação 

básica, diretrizes municipais para educação da rede municipal de ensino de 

Florianópolis; Eixos norteadores: educação Integral, Ler e escrever compromisso de 

todas as áreas, Diversidade; Legislação. 

 

Módulo II – Formação Permanente – (24 horas) 



Abril – 27/05 – matutino e vespertino   

O Papel do Gestor e a Organização do Espaço Público. 

Prof. Dr. Alexandre Vaz 

Relato de experiência: Joice Jacques da Costa Pereira, Juliana da Matta Ribeiro Leal, Rosane 

Cristine Correa de Oliveira. 

 

 

Junho –10/06 – matutino e vespertino 

       Questões sobre ensino, deficiência e educação especial: uma conversa necessária 

 Prof.ª Dr.ª Rosangela Machado 

 

Julho 15/07 Matutino e vespertino 

Ciclo de Políticas, o sentido da mudança e práticas educacionais 

 Profª Drª Rosangela Machado 

 

Agosto -  19/08/14 – Matutino e vespertino 

Conversando sobre a função e o cotidiano de trabalho de diretores escolares. 

Profª Drª Edite Krawulski 

 

Setembro – 16/09/14 – Matutino e vespertino 

Conversando sobre a função e o cotidiano de trabalho de diretores escolares. 

 Profª Drª Edite Krawulski 

 

Outubro - 14/10/14 –Matutino e vespertino 

 Mediação de Conflitos - Marli Carvalho 

 

Novembro - 18 /11/14 – Matutino e vespertino 

 Ciclo de Políticas, o sentido da mudança e práticas educacionais  



Profª Drª Rosangela  Machado 

 

                 Programação Complementar 

 

                               EDUCASUL 

 

 Hora Atividade Tema Palestrante 

 

09h 

Solenidade de 

Abertura / 

Palestra 

magna 

Planejamento e Avaliação 

na Educação Básica 

Dra. Maria do Pilar Lacerda 

Almeida e Silva (Diretora da 

Fundação SM e ex-Secretária 

de  Educação Básica do MEC) 

11h às 

12h30 
Mesa-redonda 

Gestão da Educação 

Básica e Democratização 

da Escola 

Dr. Gaudêncio Frigotto (UERJ) 

Dr. Paulo Hentz (Univali) 

Coordenação: Dr. Lourival José 

Martins Filho (UDESC) 

13h30 

às 14h 
Palestra 

Educação e turismo – 

Reflexões e 

Oportunidades 

Profa. Elisa Wypes S de Liz ( 

Diretoria de Políticas Integradas 

do Lazer – SOL) 

14h às 

16h 
Palestra 

Avaliação Institucional e 

Projeto Político 

Pedagógico: articulando a 

comunidade escolar na 

construção de práticas 

emancipatórias. 

Dr. Vitor Henrique Paro (USP) 

17h às 

18h30 
Mesa-redonda 

Gestão Escolar e os 

Sistemas de Avaliação 

Educacional: limites, 

desafios e possibilidades 

Dr. Vandré Gomes (Fundação 

Carlos Chagas) 

Profa. Eloísa de Blasis 

(CENPEC) 

Dra. Lina Kátia Mesquita de 

Oliveira (CAED) 

 
9h às 

11h30 
Mesa-redonda 

Plano de Gestão e Projeto 

Político Pedagógico: 

experiências bem 

sucedidas 

 

Experiência 01 – Plano de 

metas e a gestão 

pedagógica 

Profa. Zelci Maria Lorenzon 

(Diretora da Escola Gomes 

Carneiro – Xaxim/SC – 



Vencedora do Prêmio Gestão 

Escolar 2013) 

Experiência 02 – Gestão 

da infraestrutura escolar 

Profa. Maria Maura Gomes 

Barbosa (Comunidade 

Educativa – CEDAC – co-autora 

do livro “O que revela o espaço 

escolar? – Um livro para 

diretores de escola”). 

 

Experiência 03 – Plano de 

metas e a gestão 

pedagógica 

Profa. Silrlei Izabel de Freitas 

(Diretora da EE Olinda 

Conceição Teixeira Bacha – 

Campo Grande/MS – Finalista 

do PGE 2013) 

11h30 

às 

12h30 

Palestra 

Gestão Escolar e a 

avaliação no processo de 

ensino e aprendizagem 

 

14h às 

15h30 
Mesa-redonda 

Violências e Indisciplina 

nas Escolas: Desafios à 

Gestão 

Dra. Marta Iossi (USP) 

Dr. Theophilos Rifiotis (UFSC) 

15h30 

às 17h 

Palestra de 

encerramento 

Planejamento e Avaliação 

Educacional: superando 

exclusões, garantindo 

direitos. 

Dr. Celso dos Santos 

Vasconcellos (Libertad: Centro 

de Pesquisa,  Formação e 

Assessoria Pedagógica) 

 


