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MÓDULO VIII 

 
 
 

“ Cumprir suas obrigações constitui questão ética para 
os servidores, pois os principais prejudicados pelo 

descumprimento dos seus deveres são os cidadãos a 
que os serviços públicos devem ser oferecidos, e não o 
chefe do Executivo, o secretário de Educação ou o 

gestor da escola”. 
 

Unidade 2, pg. 56 

 
 
 
Leiam, reflitam e discutam em grupo o que essa citação quer dizer 
para a equipe. 
 
Fundamentem a discussão nos conteúdos do Módulo e na sua 
prática como gestor. 
 
Representem com recortes e colagem. 
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MÓDULO VIII 
 
 
 

“Cabe ao gestor da escola não só apoiar os docentes na 
tarefa de elaboração de seus planos de trabalho como 

solicitar a eles a apresentação desses planos. 
Coordenar a elaboração do projeto pedagógico e 

assegurar a necessária coerência e articulação entre os 
planos de trabalho dos docentes com o projeto da 

escola consistem, na verdade, na atribuição central dos 
gestores escolares, pois diz respeito à dimensão 

pedagógica da gestão escolar”. 
 

Unidade 2, pg. 59 

 
 
 
Leia, reflita e discuta com o grupo o que essa citação quer dizer 
para a equipe. 
 
Fundamentem a discussão nos conteúdos do Módulo e na sua 
prática como gestor. 
 
Represente com recortes e colagem. 
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MÓDULO VIII 
 
 
 

“No Brasil e em todo o mundo, cresce a consciência de 
que o estado não deve servir apenas a seus 

funcionários e, sim, ao conjunto da população. Em 
outras palavras, o Estado não existe para empregar 

parte de seus cidadãos, aqueles a quem a dinâmica da 
produção social não consegue garantir renda ou 

trabalho. Na verdade, uma das razões para a existência 
do Estado é a oferta dos serviços públicos à população. 
Para isso, ele precisa de servidores. Estes constituem 
instrumento, meio e não fim da atuação estatal”. 

 
Unidade 3, pg. 69 

 
 
 
Leia, reflita e discuta com o grupo o que essa citação quer dizer 
para a equipe. 
 
Fundamentem a discussão nos conteúdos do Módulo e na sua 
prática como gestor. 
 
Represente com recortes e colagem. 
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MÓDULO VIII 
 
 
 

“quando a avaliação passa a fazer parte do trabalho 
dos servidores da escola, eles próprios podem 

aprofundar o conhecimento de suas potencialidades e 
limites, pessoalmente e em grupo, e assim, estabelecer 

metas e objetivos que orientem suas demandas e 
iniciativas quanto à organização do trabalho e à sua 

formação continuada.” 
 

Unidade 3, pg. 77 

 
 
 
Leia, reflita e discuta com o grupo o que essa citação quer dizer 
para a equipe. 
 
Fundamentem a discussão nos conteúdos do Módulo e na sua 
prática como gestor. 
 
Represente com recortes e colagem. 
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MÓDULO VIII 
 
 
 

“ Numa cultura em que a rede de conhecimento e de 
relações cresce em escala global, com uma mídia em 

que as verdades e mentiras se entrecruzam e na qual o 
discernimento e a análise crítica de informações e 
valores exigem novos atores sociais, a formação do 
profissional da educação precisa ser repensada, de 

forma a se instituir um “novo mestre” ”. 
 

Unidade 4, pg. 97 

 
 
 
Leia, reflita e discuta com o grupo o que essa citação quer dizer 
para a equipe. 
 
Fundamentem a discussão nos conteúdos do Módulo e na sua 
prática como gestor. 
 
Represente com recortes e colagem. 
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MÓDULO VIII 
 
 
 

“Uma educação que possibilite uma convivência 
harmônica e enriquecedora entre os indivíduos 
pressupõe o reconhecimento da diversidade. 

Um grupo de pessoas se transforma em uma equipe 
quando consegue criar um espírito de trabalho coletivo, 
no qual as diversidades pessoais não se constituam em 
entraves, mas se transformem em riquezas que as unam 
e se complementem na busca de objetivos comuns”. 

Unidade 5, pg. 113 

 
 
 
Leia, reflita e discuta com o grupo o que essa citação quer dizer 
para a equipe. 
 
Fundamentem a discussão nos conteúdos do Módulo e na sua 
prática como gestor. 
 
Represente com recortes e colagem. 
 


