APRESENTAÇÃO

Uma das necessidades da atualidade versa
sobre a articulação da gestão pedagógica da
escola com as políticas públicas da educação
no sentido de propiciar a melhoria do
desempenho escolar. As políticas públicas
definem os rumos de ações amplas de
âmbito nacional, voltadas a muitos aspectos
importantes da vida em sociedade.
As
políticas
educacionais
abrangem
elementos relacionados à ampliação de
acesso da população brasileira à educação
escolarizada em todos os níveis, desde a
creche até a pós-graduação, e à sua
permanência no sistema de ensino com
relevante incremento de suas potencialidades
de sucesso no desempenho escolar.
Dessa forma você, Gestor(a), precisa
empreender mudanças importantes na
melhoria do desempenho escolar, levando,
sem sombra de dúvidas, a melhores
oportunidades sociais, que se revestem em
melhoria geral das condições de
vida da população brasileira.

PROGRAMAÇÃO
08:00h – Dinâmica de abertura: escuta
atenta
08:30h – Relatório de avaliação do
encontro do módulo II
08:40h – Apresentação do vídeo do
Módulo X
08:50h – Reflexão sobre o vídeo
09:00h – Exposição dialogada: Módulo X
Tutora: Osana Araujo
10:15h – Intervalo
10:30h – Música:
(Falamansa)

Rindo

à

toa

10:40h – Oficina: Estudo das unidades do
módulo X e caderno de atividades.

OBJETIVO GERAL:
Promover momentos de reflexões com
vistas a mudanças qualitativas nas ações
e no desempenho escolar a partir da
articulação do Projeto Pedagógico da
escola com as políticas públicas
educacionais, voltadas para a melhoria da
qualidade do processo ensino e
aprendizagem.

12:00h – Almoço

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

16:15h – Continuação das apresentações
(poesia, socialização das atividades do
caderno de atividades)

• Articular o projeto pedagógico com as
diretrizes educacionais;
• Compreender e analisar os resultados
das avaliações externas;
• Analisar os resultados obtidos pela
escola na Prova Brasil
PÚBLICO ALVO:
• Público alvo: Diretores, Vice-diretores,
Coordenadores
pedagógicos,
Secretários Escolares, e técnicos da
Secretaria Municipal de Educação de
Wanderley.
CARGA HORÁRIA:
08 horas

14:00h – Música: Menu do Progestão
14:10h – Socialização dos trabalhos em
grupo (paródias, dramatização, jornal
falado)
16:00h – Intervalo

17:20h – Orientação das atividades do
módulo IX
17:30h - Avaliação Individual do Encontro
com fichas específicas
17:40h - Construção do Plano de Estudos
por equipes escolares
18:00h – Encerramento
Mensagem: o bom gestor
Tutora: Osana Araujo

