
 

 
APRESENTAÇÃO: 
  
Historicamente a questão da democracia tem se colocado 
em discussão, principalmente quanto a sua efetivação, 
nos mais diversos contextos. E, ainda, muitas nações não 
conseguiram experimentar essa idéia advinda dos gregos, 
que revolucionou a organização social em diversas partes 
do mundo.   
Com o passar dos tempos, essa ideia do principio 
democrático, se expandiu, não só para fins de 
organização política dos governos, mas também do 
campo da educação. Esse, todavia, de forma bem mais 
lenta, principalmente no Brasil. 
Apesar de nossa legislação dá conta dos princípios 
democráticos quanto a gestão escolar, essa prática não 
se tornou ainda, numa efetividade a contento.  
Com instrumentos favoráveis, a exemplo da Constituição 
Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB n° 9.394/96, e ainda pelo crescente n ível 
de politização da comunidade, em destaque os 
professores, o desejo de implementar um processo 
decisório no âmbito da escolar de forma mais 
democrática, está cada vez mais latente. 
Por conta desse movimento, impulsionado pelas lutas 
históricas pela plena democracia no Brasil, e ainda 
aproveitando o atual contexto político, mais favorável do 
que antes, é que se fortalece o sonho e até as práticas 
primeiras para a consolidação de uma gestão escolar 
democrática. 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
Fortalecer os estudos e discussão acerca dos conteúdos 
do Módulo II, junto aos cursistas do PROGESTÃO no 
município de Wanderley, analisando os desafios, as 
possibilidades e os limites das experiências de gestão 
democrática. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
� Conceituar gestão democrática escolar, identificando 

seus princípios na legislação brasileira; 
� Identificar espaços e criar estratégias de mobilização 

para a participação das pessoas nos processos de 
decisão da escola; 

� Consolidar mecanismos de envolvimento da 
comunidade escolar em ações compartilhadas na 
tomada de decisões e na gestão escolar; 

� Desenvolver estratégias de organização dos tempos 
e do trabalho; 

� Incorporar o processo de avaliação do projeto político 
pedagógico da escola, de modo a constituir-se em 
instrumento para o seu aperfeiçoamento; 

� Apresentar o Módulo III. 
 
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 
08h00min – Acolhimento: Dinâmica  

• Escola Municipal Gustavo José 
Fernandes 

08h30 min.  – Exibição do vídeo – Módulo II; 
09h 00min  – Reflexão sobre o vídeo 
09h 05min - Apresentação dos objetivos do 
módulo Tutora- Osana Araujo 
09h 20min - Apresentação dos módulos, 
através de seminários. As escolas terão 25 
minutos para apresentação. 
09h 25min-  Unidade 01- Por que promover a 
gestão democrática nas escolas públicas?  
Escola Municipal Isaias Silva.  
09h 50min  - Unidade 02 – Como promover 
espaços de participação de pessoas e setores 
da comunidade nas escolas?  
Escola Municipal João Inácio de Oliveira 
 
10h 15min – Intervalo 
 
10h 35min - Unidade 3 - Como construir a 
autonomia da escola?  
Escola Municipal Dásio de Jesus Câmara 
11h 00min – Unidade 4 - Como estimular ações 
inovadoras, capazes de modificar o ambiente de 
formação e trabalho nas escolas? 
Escola Municipal Mariana Francisca de 
Oliveira 
11h 25min – Apresentação da atividade 5 do 
caderno de atividades. 
Escola Juscelino Kubitschek 
11h 40min - Apresentação da atividade 7 do 
caderno de atividades. 
Creche Criança Esperança 
 
12h 00min – Almoço 
 
13h 30min – Dinâmica  
Escola Adolfo Soares de Magalhães 
13h 50min - Apresentação da atividade 7 do 
caderno de atividades. 
Escola Antônio Barbosa Pinto 
14h 10min - Vídeo Sinergia 
14h 30min –  Sinergia nas equipes 
15h 10min - Orientação das atividades do 
próximo módulo (X). 
 
15h 40min – Intervalo 
 
16h 10min – Avaliação das apresentações 
dos grupos. 
16h 30min - Autoavaliação do Estudo a 
distância 
17h 00min - Construção do plano de Estudos 
por equipes escolares 
17h30min  - Avaliação Individual do Encontro 
com fichas específicas 
18h00min  - MENSAGEM DE 
ENCERRAMENTO – (Menestrel – Willian 
Shakespeare) 

Osana Araujo de Oliveira 
 


