Escola de Gestores
Curso de Especialização em Gestão Escolar
Apresentação do Curso

Caro(a) cursista,
bem-vindo(a) ao Curso de Especialização em Gestão Escolar!
Inicialmente, conversaremos com você sobre a proposta desta especialização.
Esse curso tem como principal objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do
trabalho pedagógico e administrativo dos gestores que atuam nas escolas
públicas, em uma perspectiva democrática.
Como sabemos, são múltiplos os desafios e as questões com que se deparam os
dirigentes escolares no seu cotidiano. Nesse curso será possível encontrar
respostas e vislumbrar novos caminhos na prática da gestão a partir do estudo e
reflexão, do diálogo entre os participantes e da construção de propostas que visam
subsidiar e apoiar a organização do trabalho pedagógico nas escolas.
Certamente, você sabe que o gestor escolar tem um grande potencial para induzir
mudanças qualitativas nas escolas, como demonstram diversos estudos e
pesquisas, sobretudo quando existem condições pedagógicas e administrativas
adequadas.
Por reconhecer as potencialidades desses professores e professoras que estão
atuando na condição de gestores nas escolas públicas, o Ministério da Educação e
as Secretarias de Educação, empenhados em melhorar a qualidade das redes de
ensino, têm procurado incentivar e proporcionar situações de formação que
permitam a esses dirigentes se apropriarem, cada vez mais, de novos
conhecimentos e de meios e recursos pedagógicos e tecnológicos para aperfeiçoar
a sua ação na escola em articulação com a comunidade local.
Com esse objetivo, buscamos também o apoio da universidade para fortalecer a
formação continuada dos profissionais da educação, mediante, por exemplo, a
oferta do Curso de Especialização em Gestão Escolar em universidades
federais, com a participação de um grande contingente de gestores e gestoras.
Convidamos você e todos os participantes desse curso para uma travessia em
busca de caminhos que levem ao fortalecimento da gestão democrática das
escolas, como uma forma de contribuir decisivamente para a melhoria dos
processos de aprendizagem dos estudantes e para a formação de cidadãos e
cidadãs, capazes de enfrentar, com sucesso, os desafios do nosso tempo.
A equipe gestora do curso
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