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Por que gestão na escola? 

 

A gestão proporciona a organização e articulação de premissas que asseguram o 
processo educacional na escola e ajuda a evitar as burocracias das atividades cotidianas. 

O gestor deve observar as necessidades e particularidades das pessoas envolvidas com 
a escola, promovendo uma melhor relação e desenvolvimento das atividades - sejam 
elas pedagógicas ou operacionais. 

Todas as ações precisam estar em constante sintonia para o bom funcionamento da 
instituição e alinhadas com o principal objetivo da escola: a aprendizagem de todos os 
alunos. 

 

Passo a passo 

 

1º. Conversar com a Equipe de Liderança e propor a ideia de rever a forma de trabalho, 

orquestrando as ações para alcance de objetivos: trabalhar melhor, com mais qualidade 

e não mais. 

2º. Rever com a Equipe de Liderança, as Diretrizes Estratégicas da Escola, pensando nas 

metas, medidas, na missão, visão e valores, alinhando a escola com o que a SME planeja 

para a educação do município: a escola pertence a um sistema maior. 

3º. Elaborar estratégias e ferramentas para ouvir e comunicar com a comunidade 

escolar: Pesquisas, caixinha de sugestões, quadro de atendimento, avaliação da 

merenda e outros canais. 

4º. Ouvir as pessoas envolvidas com a escola para compreender suas necessidades, 

expectativas, satisfação, opiniões por meio de ferramentas simples de comunicação 

com alunos, professores, pessoal de apoio e familiares responsáveis. 

5º. Validar e usar as respostas das ferramentas para planejar ações que atendam e 

equilibrem os anseios das pessoas envolvidas com a escola. Seja semanal, mensal ou 

bimestralmente. 



6º. Dar respostas ágeis e retorno às críticas, elogios e sugestões da comunidade escolar.  

7º. Avaliar com a equipe escolar a efetividade das ferramentas e estratégias.  

8º. Melhorar os canais de relacionamento com a comunidade escolar ou a sua utilização. 

 

O líder que ouve as pessoas envolvidas no processo educacional, utiliza as informações 

para planejar, monitora e oferece retorno das contribuições dessas pessoas, consegue 

realizar uma gestão eficiente e melhorar os resultados da instituição. Quando o líder 

tem os processos organizados em um portfólio, consegue perceber claramente a 

evolução da escola. 

 

Resultados 

 

 Melhoria da confiança e do relacionamento com a comunidade escolar. 

 Planejamento mais assertivo e alinhado às necessidades dos alunos e às metas de 

aprendizagem. 

 Aumento da satisfação e participação das pessoas envolvidas.  

 Melhoria da comunicação interna. 

 Maior agilidade nas respostas às pessoas envolvidas. 

 Aprendizagem significativa dos alunos. 

 Engajamento e alinhamento de toda a equipe da escola. 

 

Reunião com a Equipe 

Avaliação 

Canal de Escuta 

Monitoramento 


