
IV REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSED
São Paulo, 04 de dezembro de 2019



Frente de Gestão Escolar
• Secretário/a Coordenador/a: 

• Marioneide Kliemaschewsk (MT) 
• Adriana Aguiar (TO)

• Formato: Frente Mista. Em um primeiro momento, de construção do produto, é uma 
Frente Compacta, e no momento de disseminação e implementação torna-se uma 
Frente Tradicional . As etapas podem ser invertidas.

• Objetivo: Elaborar um Programa de Formação para Gestores Escolares, com base na 
Matriz de Habilidade e Competências desenhada pelo GT de Gestão (2017/2018), com 
foco na Agenda da Aprendizagem.

• Parceiros: Conselho Britânico, Itaú Social, Undime e MEC (Secretaria de Educação Básica 
- Coordenadorias de Apoio à Gestão Escolar e Formação de Gestores e Técnicos da 
Educação Básica). 



ANTECEDENTES
● GT de Gestão Escolar do CONSED (2017 - 2018)

Matriz de Habilidades e Competências para os Gestores Escolares

● Agenda da Aprendizagem do CONSED

Gestão Escolar como um dos sete temas estratégicos para o biênio 2019-2020

● Objetivos da Frente de Gestão Escolar
- Compartilhar e analisar as evidências recentes, sistematizadas pela literatura, sobre os 

diversos aspectos envolvidos na temática da gestão escolar;
- Elaborar recomendações ao MEC com modelos de implementação para a valorização da 

gestão escolar, com foco na gestão democrática;
- Propiciar um ambiente adequado para a troca de informações entre instituições e atores 

estratégicos sobre a temática da gestão escolar;
- Contribuir para o posicionamento institucional do CONSED acerca do tema de gestão escolar.



Frente de Formação de Gestores
• Composição e Técnicos

• MT – Rosângela Maria Moreira
• TO – Leda Maria Tomazi Fagundes
• BA – Manoel Vicente da Silva Calazans
• MS – Adalberto Santos do Nascimento /Mary Nilce Peixoto dos Santos
• SP – Selma Gaspar

• Formato: Frente Compacta. Grupo que reúne um número menor de técnicos, com o 
objetivo de construir um produto a partir da sistematização de experiências exitosas 
sobre determinado tema. Propõe-se o convite a técnicos de ao menos três estados com 
bons resultados no tema tratado, que irão trabalhar em conjunto com especialista(s) 
responsável(is) pela sistematização de boas práticas 

• Objetivo: Elaborar um Programa de Formação para Gestores Escolares com base na 
Matriz de Habilidades e Competências desenhada pelo GT de Gestão Escolar 
(2017/2018), com foco na Agenda da Aprendizagem.

• Produto: Curso de Formação de Gestores Escolares.



ATIVIDADES

● 22 de julho – 1º Encontro da Frente Compacta

Objetivo: Apresentar a agenda da Frente, metodologia de trabalho, 
atribuições de cada membro, cronograma de execução e distribuição de 
tarefas.

● 28 de agosto – Reunião com MEC

Objetivo: Conhecer e alinhar entendimentos sobre a Plataforma que está 
sendo elaborada pela equipe do Laboratório de Novas Tecnologias da 
Universidade de Santa Catarina (UFSC) e que hospedará o Curso em 
elaboração.



ATIVIDADES
● 17 de setembro – 2º Encontro da Frente Compacta

Objetivo: Definir as premissas básicas e o desenho inicial do Curso de 
Formação da Frente (temáticas prioritárias e complementares, tempo de 
duração, público-alvo e formação de uma rede voltada para a troca de 
conhecimento/experiências entre os gestores.

● 07 de novembro – 3º Encontro da Frente Compacta

Objetivo: Finalizar a proposta de estrutura para Curso de Formação da Frente, 
a partir das questões apresentadas pelos técnicos da UFSC como fundamentais 
e necessárias para iniciar o processo de produção de materiais 
autoformativos.



Plataforma de Formação 
Continuada 
● A plataforma faz parte de uma estratégia para a formação continuada a distância

para profissionais da área de educação e demais interessados que, em um espaço 
online, podem:

- Realizar formações autônomas - com o apoio de materiais pedagógicos e a 
partir de trilhas e ferramentas pedagógicas de gestão de autoaprendizagem e;

- Acompanhar informações sobre formações e eventos externos à plataforma, 
ofertadas por diversas instituições parceiras do Ministério da Educação.

● Autoformação - A Plataforma parte da concepção de que os sujeitos da 
aprendizagem possuem autonomia sobre os seus processos formativos, o que 
pode ser potencializado a partir de ambientes pensados para o exercício dessa 
autonomia. A autoformação ocorre na plataforma por meio da interação dos 
profissionais da educação com materiais autoformativos, considerando suas 
organizações em Trilhas e Percursos Formativos.



Fluxo de Produção de Materiais



Fluxo de Produção de Materiais



Curso de Formação - Questões 
fundamentais



Curso de Formação – Produto 
Final 
● Carga horária total: 140 horas

● Elaborado a partir de cursos e conteúdos sistematizados já existentes  e 
temas prioritários

● 8 Módulos:
○ Avaliação
○ Gestão Democrática
○ Políticas Públicas
○ Planejamento Estratégico
○ Liderança
○ Cultura de Paz e Proteção da Criança e do Adolescente
○ Planejamento Político Pedagógico e Currículo
○ Gestão de Recursos



MUITO OBRIGADA!


