
 

APRESENTAÇÃO  
Uma das maiores demandas da educação 
tem sido ao longo dos tempos, a articulação 
da escola com a comunidade. 
Nesse contexto, essa questão tem sido 
colocada em discussão, não apenas pela 
simples vinda da comunidade à escola e 
vice-versa, mas também a efetividade dessa 
aproximação, sob a égide da eficiência. 
O fato de aproximar as relações entre a 
escola e a comunidade, deve ser visto, não 
apenas enquanto atividade isolada. É 
necessário pensar quais as demandas 
dessa comunidade quanto a escola, e, a 
partir daí, perseguir, coletivamente a busca 
por respostas desejadas pela comunidade. 
Ou ainda, convidar a comunidade, a 
participar, efetivamente, de todo o processo 
de gestão da unidade escolar: 
administrativo, financeiro e principalmente 
pedagógico. 
O que se sonha, é que um dia, a 
comunidade externa e interna da escola, 
possa decidir seus próprios rumos, e aqui, 
pensado nesse momento, com bastante 
veemência, a questão pedagógica requer de 
fato, uma discussão coletiva entre os pares, 
pois só assim, estaremos mais próximos de 
atender os clamores da sociedade. 
Por fim, cabe um convite àqueles que 
partilham desse sonho: lutemos, 
diuturnamente, pela aproximação cada vez 
maior entre a comunidade e a escola. 

 
 
 
OBJETIVO GERAL  
 
Fortalecer os estudos e discussões acerca 
dos conteúdos do Módulo I do PROGESTÃO 
no município de Wanderley 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
� Compreender a função social da escola; 
� Reconhecer as transformações da escola 

ao longo da história; 
� Explicar as demandas diversificadas do 

mundo atual, em âmbito global (nacional e 
internacional), e suas implicações para a 
educação; 

 
PÚBLICO  
 

• Público alvo: Diretores, Vice-diretores, 
Coordenadores pedagógicos, Secretários 
Escolares, e técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação de Wanderley 

 
CARGA HORÁRIA:  
 

• 08 Horas Presenciais; 
• 26 Horas à Distância; 
• Total de 34 horas de Estudos; 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
08h30min – Acolhimento: Mensagem de 
Abertura: Tudo começa em um ponto. 

Osana Araujo de Oliveira;  
 
09h00min – Apresentação do vídeo 
Módulo I 
 
09h10min  -  Reflexão sobre o vídeo 
 
9h20min  – Exposição dialogada sobre o 
caderno de estudo do Módulo I  

Osana Araujo 
 
10h00min  – Intervalo 
 
10h20 min- Dinâmica: encontro das mãos 
 
10h30min- Oficinas: Estudo das unidades  
do módulo I e caderno de atividades. 
 
12h00min  – Almoço 
 
13h30min - Mensagem: a abelha 
 
13h40min - Socialização das atividades 
realizadas pelos grupos (10 min. para 
cada grupo) 
 
14h50min  - Socialização do caderno de 
atividades por equipe escolar (10 min. 
para cada equipe) 
 
15h30min  – Intervalo 
 
15h50min  –Socialização do caderno de 
atividades por equipe escolar. 
 
16h40min  - Orientação das atividades 
do módulo II 
 
17h00min  - Construção do Plano de 
Estudos por equipes escolares   
 
17h30min  - Avaliação Individual do 
Encontro com fichas específicas 
 
18h00min  - Encerramento 
Osana Araujo de Oliveira 
 

 


