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GESTÃO EDUCACIONAL

P R OCE S S O S
D E G E STÃO

REGISTRO E
DOC UMEN TAÇ ÃO

Apropriação, pela equipe
da secretaria, dos processos de gestão, grau de
autonomia com que são
executados e participação da comunidade escolar em instâncias de
planejamento.

Apropriação, pela equipe
da secretaria, do uso de
registros e documentação
dos seus processos, com
envolvimento da gestão
escolar.

PRÁTICAS
Planejar
Executar
Fazer diagnóstico
Acompanhar

PRÁTICAS
Fazer os registros obrigatórios
Registrar os processos
internos
Estimular o registro na escola
Usar o registro para
acompanhamento

Envolver a equipe
Y

CM

MY

Usar as tecnologias da
Informação e Comunicação

K

Institucionalizar o planejamento

PA R CE R I A S E
MOB IL IZ AÇÃO SOC IAL

Apropriação, pela
Secretaria, da sua função
de mobilizadora da
sociedade pela educação
e aperfeiçoamento da sua
capacidade de
implementar parcerias
considerando as
necessidades da rede.
PRÁTICAS
Mobilizar a sociedade
Engajar escola, família
e comunidade

PRÁTICAS

Favorecer a comunicação
com a escola

Analisar e usar dados educacionais

Envolver a equipe da escola

Institucionalizar o acompanhamento
da aprendizagem

ARTICULAÇÃO DAS
AÇÕES DA ESCOLA E
POLÍTICA DA REDE

F O RM AÇ ÃO
C O N T IN UADA

Capacidade da equipe da
Secretaria de promover a
integração e a articulação
dos projetos das escolas
e as políticas de educação da rede.

Apropriação, pela
secretaria, da mportância
de implementar a
formação continuada da
sua equipe e da direção
escolar na rede.

PRÁTICAS
Estabelecer relações entre
as ações da escola e as políticas
educacionais
Consolidar relações entre as
ações da escola e as políticas
educacionais

PRÁTICAS
Formar direção escolar
Formar técnicos da
Secretaria de Educação
Acompanhar a efetividade
da formação

Aderir a parcerias
Favorecer ações intersetoriais

Envolver os gestores escolares

Institucionalizar a formação

Estabelecer parcerias estratégicas
Institucionalização dos processos
para parcerias e mobilização social

Favorecer a comunicação
entre equipe

Acessar e divulgar os resultados
aprendizagem

Alinhar a formação às
necessidades da equipe

Apoiar o protagonismo estudantil

PRÁTICAS

Envolver a equipe da secretaria

Adequar políticas às
necessidades da escolas

Mobilizar para acompanhamento
do PME

Compreensã,o pela
equipe da secretaria, da
importância de trabalhar
colaborativamente em
equipe, envolvendo
inclusive os gestores
escolares.

Envolver a equipe da escola

CY

CMY

Apropriação, pela equipe
da secretaria, do
acompanhamento dos
resultados de
aprendizagem dos alunos
por meio dos dados
educacionais primários e
secundários disponíveis,
com envolvimento
da gestão escolar.

Envolver equipe da Secretaria
de Educação

C

M

AC O M PAN H AM EN TO
DA S APREN D IZ AGEN S

C O N ST IT UIÇ ÃO
D E EQ UIPE
C O L AB O RAT IVA

GESTÃO D E
REC UR SO S

Capacidade da equipe da
secretaria de gerenciar os
recursos financeiros, humanos e materiais da
rede, com foco na aprendizagem.
PRÁTICAS
Controlar o patrimônio
Planejar o orçamento
Captar recursos
Estruturar a equipe técnica
Usar estrategicamente os recursos
Estruturar os recursos humanos
das escolas
Favorecer a transparência
no uso dos recursos

