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RELATÓRIO FINAL DO PROGRAMA  
 

Multiplicador: Tutor: 
Data: 

Município: DIREC: 
 
 

NÚMERO DE INSCRITOS N.º DE 
ORDEM 

MUNICÍPIO Nº DE 
UNIDADES 
ESCOLARES 

ALUNOS 
BENEFICIA-

DOS Dir. 
Vice 
Dir. 

Coord 
Ped. 

Sec. 
Esc. 

Outros 
TOTAL 

          

          

          
          

          
          

          
          

TOTAL          
 
 

MÓDULO N.º DE PRESENTES 
N.º DE AUSENTES 

Módulo 0   

Módulo I   

Módulo II   

Módulo III   
Módulo IV   

Modulo V   

Módulo VI   
Módulo VII   

Módulo VIII   
Módulo IX   

Módulo X   
TOTAL   

 
NÚMERO DE EVADIDOS DO 
CURSO 

 

 
 
No caso de ter ocorrido evasão na turma, indique as principais causas: 

 (   ) Desinteresse 
pelo curso 

 (   ) Atendimento a interesses da administração  
(novas funções, remoção, etc.) 

 (   ) Dificuldades 
pessoais 

 (   ) Outros. Especificar: 
________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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Existem evidências de que o desempenho profissional dos gestores cursistas tenha 
melhorado com o PROGESTÃO? 
(   ) Sim                                      (    ) Não                              (    ) Não foi observado    
Em caso afirmativo responda os itens a seguir com base em observações, atividades realizadas ao longo 
do curso, depoimento dos cursistas, memorial ou outras formas de observação utilizadas no estado da 
Bahia. 
No âmbito do desenvolvimento 
institucional, os gestores cursistas 
promoveram: 

MUITO 
FREQUENTE 

POUCO 
FREQUENTE 

NÃO FOI OBSERVADO 

Elaboração ou revisão coletiva do Projeto 
Pedagógico e Regimento Escolar  

   

Experiência de avaliação institucional    

No âmbito do ensino-aprendizagem, os 
gestores cursistas realizaram: 

MUITO 
FREQUENTE 

POUCO 
FREQUENTE NÃO FOI OBSERVADO 

Projetos inovadores para promover a 
aprendizagem  

   

Atendimento a alunos com dificuldades de 
aprendizagem 

   

Divulgação de rendimento dos alunos aos pais e 
Conselhos 

   

No âmbito da convivência democrática e 
envolvimento das pessoas e comunidade na 
gestão escolar, os gestores cursistas 
promoveram: 

MUITO 
FREQUENTE 

POUCO 
FREQUENTE NÃO FOI OBSERVADO 

Organização ou dinamização do Colegiado Escolar     

Apoio ao desenvolvimento de organizações 
estudantis 

   

Parcerias e relações com a comunidade    

Reuniões sistemáticas com pais    

Iniciativas de desenvolvimento profissional da 
equipe escolar 

   

No âmbito da eficiência da gestão dos 
recursos humanos, financeiros e do 
patrimônio da escola, os gestores cursistas 
desenvolveram: 

MUITO 
FREQUENTE 

POUCO 
FREQUENTE 

NÃO FOI OBSERVADO 

Experiências de melhoria da gestão financeira da 
escola 

   

Experiências de gestão dos servidores da escola    

Experiências de gestão do espaço físico da escola    

Experiências de gestão do patrimônio da escola    

Outras competências (auto 
desenvolvimento, atitudes em equipe etc.), 
demonstradas pelos gestores cursistas: 

MUITO 
FREQUENTE 

POUCO 
FREQUENTE NÃO FOI OBSERVADO 

Autonomia de estudos    

Atitudes de participação e cooperação nos 
trabalhos em equipe 

   



 
 

Na opinião do tutor: MUITO BOM BOM RAZOÁVEL RUIM 

Cumprimento das atividades a 
distância pelos cursistas 

    

Encontros presenciais     

Sistema de avaliação da aprendizagem 
dos gestores cursistas 

    

Processo de formação dos tutores     

Três pontos positivos da metodologia utilizada na capacitação dos tutores. 

Três dificuldades observadas na capacitação dos tutores. 

Três atividades mais relevantes desenvolvidas nos Encontros Presenciais. 

Três dificuldades identificadas no desenvolvimento dos Encontros Presenciais. 

        

Realizou a avaliação diagnóstica das competências profissionais dos gestores? 

(    ) SIM (    ) NÃO 

Em caso afirmativo, 

(     ) Utilizou, no início e no final do curso, o instrumento sugerido pelo CONSED 

(     ) Utilizou outro instrumento 

(     ) Não utilizou nenhum instrumento específico 

Descreva sucintamente os principais ganhos observados nesse processo de avaliação. 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Comente a utilização do AVA PROGESTÃO durante o curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerações finais: 

 
Obs.: Anexar cópias dos relatos de experiências apresentados pelas escolas para publicação. 
 
 

DATA CIDADE TUTOR 
   

 
 
 

 


