Escola de Gestores
Curso de Especialização em Gestão Escolar
Sala Ambiente Projeto Vivencial

Apresentação
Prezado(a) cursista,
seja bem-vindo(a) à Sala Ambiente Projeto Vivencial!
Esta Sala Ambiente o acompanhará desde seu ingresso no curso, culminando na
elaboração de seu Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), requisito final
necessário à obtenção de seu grau de especialista em gestão escolar. Trata-se de
um ambiente de aprendizagem que tem dois objetivos importantes:
a) ser um espaço de articulação entre e com as demais salas e componentes
curriculares do curso
b) propiciar um movimento de reflexão teórico-prático entre os conteúdos e as
atividades propostos nos demais ambientes do curso, com a realidade cotidiana de
sua escola
Assim, é nesta sala que você, baseado em uma concepção democrática de gestão
escolar, poderá discutir o papel do gestor escolar e o Projeto Político-Pedagógico
(PPP), principal instrumento da gestão democrática da escola, abordando seus
fundamentos teórico-metodológicos, etapas de elaboração, de implementação e de
avaliação. Esse estudo ocorrerá em estreita relação com a análise da experiência
de sua escola com o PPP, resultando dessa análise uma proposição para um
projeto de intervenção.
Para auxiliá-lo nesse percurso, nossa sala está organizada a partir das seguintes
unidades temáticas:
Unidade I - Projeto-intervenção e Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)
Unidade II - O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos,
formas de atuação
Unidade III - O Projeto Político-Pedagógico da escola: dimensões conceituais e
metodológicas
Além dos textos básicos e complementares relacionados aos conteúdos de estudo,
em cada unidade programática você encontrará também a indicação de atividades,
cujo objetivo é articular os conteúdos desta sala com aqueles das demais salas,
além de propiciar momentos de estudo e síntese sobre o material estudado. Essas
atividades estão classificadas como obrigatórias ou complementares.
Disponibilizamos também no espaço Para saber mais indicações de outros
materiais (textos, livros, filmes e vídeos) que enriquecerão e complementarão os
estudos aqui propostos.
A todos, bom estudo!
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