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Secretaria de Educação de
Caraguatatuba promove curso de
Gestão para direção escolar,
supervisão e apoio pedagógico
Publicado em: 28/03/2018

A Secretaria de Educação de
Caraguatatuba iniciou, nessa terça-feira
(27/03), o curso “Formação de Gestores
2018”.
O novo programa de qualificação e
atualização profissional é voltado aos
diretores, vice-diretores, coordenadores
pedagógicos, equipe de educação
inclusiva, supervisão e apoio pedagógico
da rede municipal de ensino, com o
objetivo de desenvolver lideranças
cooperativas entre as equipes a fim de
melhorar a administração escolar.
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Todos os seis módulos serão
ministrados pelo professor Júlio Furtado. Ele é graduado em Geografia, Pedagogia e Psicopedagogia;
pós-graduado em Orientação Educacional, Gestalt-terapia e Dinâmica de Grupo, especialista em
Programação Neurolinguística. Furtado também é mestre em Educação pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro e doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Havana, em Cuba.
No primeiro módulo o professor abordou o tema: O lugar da gestão na escola – alinhando e
estruturando a liderança, onde tratou de conceitos de liderança, gerenciamento, gestão, exercício do
poder, relacionamento, flexibilidade, punição, troca, convencimento, projeto político pedagógico,
comunicação, ruídos na comunicação, desenvolvimento de habilidades, entre outros pontos.
A coordenadora pedagógica da EMEF Prof. Antônio Avelar (Estrela D’Alva), Renata Aparecida Scola,
considerou interessante a primeira parte do curso, por mostrar situações comuns em diversas
escolas. “Os fatos colocados foram importantes para nos sentirmos mais tranquilos. Pois, muitas
vezes pensamos que determinada situação só acontece com a gente e não é assim. Trocar
experiências é muito bom e nos faz refletir para tomarmos o melhor caminho”, avaliou.
A diretora, Carolina Pires de Meneses, do CEI Profª Santina Nardi Marques (Estrela D’Alva), concorda
com a colega: “Fez a gente refletir sobre os nossos posicionamentos dentro da escola, as nossas
falhas e buscar um equilíbrio para sermos mais acertivos”.
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O diretor da EMEF Profª Maria Aparecida
de Carvalho (Tinga), Elton Carlos
Pedrozo, disse que o que mais lhe
chamou a atenção na palestra foi o
aperfeiçoamento da comunicação com
professores, funcionários, pais e
responsáveis. “Esse encontro alertounos para erros que estamos cometendo
e para problemas futuros. Gosto de
dialogar com os colaboradores. Nem
sempre é fácil. Daí a importância de
conhecermos nosso público alvo e a
forma como vamos nos comunicar com
ele. Com certeza o curso já está sendo
muito produtivo”, destacou.
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Os próximos módulos serão: A gestão do conflito e da disciplina na escola (27/04), A gestão do
trabalho pedagógico (29/05), A gestão de resultados (26/06), A gestão estratégica da escola (27/07) e O
Projeto Político Pedagógico como planejamento estratégico da escola (07/08).
A capacitação é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a empresa Planneta dentro do projeto
#EducaçãoTransformadora.
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