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JUSTIFICATIVA 

 

A função do diretor exige cada vez mais preparo do professor que 

atua nesta função, tendo em vista os desafios da gestão escolar e da educação 

na contemporaneidade. A gestão escolar deve ser entendida como um 

processo interativo e dinâmico, onde implica articulação coletiva, ação e 

mobilização que vai além da tomada de decisões, estendendo-se para a gestão 

administrativa, financeira, político e pedagógica, buscando permanentemente a 

qualidade da educação na escola pública. 

A Escola Pública como instituição educacional deve cumprir com a 

sua função de transmissão do conhecimento científico historicamente 

elaborado, para tanto, se faz necessário ações que envolvam toda a 

comunidade escolar em torno do mesmo objetivo que é de reunir esforços para 

que o processo de ensino/ aprendizagem aconteça. Nesse sentido, cabe ao 

professor candidato à função de diretor compreender a educação e seus 

determinantes históricos, culturais, políticos e sociais, e o saber lidar, com as 

questões teóricas, praticas, organizacionais que atravessam a ação docente e 

a articulação com os processos mais amplos de gestão escolar. 

Assim, tona-se fundamental ao candidato a função de diretor, 

conhecer as atribuições deste profissional, reconhecendo a sua atuação no 

cotidiano da escola, na dinâmica educativa e sendo o propulsor do Projeto 

Político Pedagógico, com a finalidade da melhoria da qualidade da educação. 

Desta forma, a Secretaria Municipal de Educação, atendendo o que 

dispõe a LDB nº 9394/96, no art. 62 § 1º preconiza que “[...] os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais do magistério”, e em seu art. 3º, inciso VIII, 

aponta que um dos princípios que deve reger o ensino é a gestão democrática, 

“gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos 

sistemas de ensino”, ofertará o curso preparatório para candidatos a direção de 

Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.   

O curso possui a finalidade de formar os Professores e Professores 

de Educação Infantil, sobre aspectos que permeiam o processo de gestão: o 
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administrativo, o pedagógico, o financeiro, a documentação, a legislação e as 

relações que envolvem a comunidade escolar. Para tanto, a formação será 

organizada em 12 encontros de três horas, com carga horária de 36 horas 

presenciais e 24 horas de estudo com textos dirigidos. A realização será nas 

sextas feiras a cada quinze dias, das 19h às 22h no Centro de 

Aperfeiçoamento do Servidor Público Municipal. 

Ao final serão certificados os participantes com 60 horas, e com 

frequência igual ou superior a 75% da carga horária presencial. 

As vagas serão limitadas, sendo oferecidas duas vagas por 

instituição. As inscrições devem ser entregues na Secretaria Municipal de 

Educação de 24 de março a 04 de abril, aos cuidados de Márcia ou Gislaine. 

 

CRONOGRAMA 

          

 
Atenciosamente 

 
 
 

VALDECIR ANTONIO NATH 
Secretário Municipal de Educação 

Nº Tema Ministrante 

01 Princípios do Materialismo Histórico 
Dialético. 

Profª Dra. Aparecida 
Favoreto 

02 Política e Organização da Educação 
Brasileira. 

Setor de Gestão Escolar 

03 Cartão Ponto e Quadro Funcional Departamento Administrativo 

04 Avaliação de Desempenho do 
Professor e do Servidor Público. 

Departamento Administrativo 
e Departamento de Recursos 

Humanos 

05 Projeto Político Pedagógico e 
Regimento Escolar. 

Setor de Estrutura e 
Funcionamento 

06 Matrículas, Transferências e vida 
escolar do Aluno. 

Setor de Estrutura e 
Funcionamento 

07 APPS e Conselho Escolar. Setor de Gestão Escolar 

08 Atribuições Pedagógicas do Diretor. Departamento Pedagógico 

09 PCAE, PDDE, Prestação de Contas e 
Solicitações de materiais. 

Departamento Financeiro 

10 PDE Interativo. Assessoria de Gabinete 

11 Merenda Escolar. Setor de Merenda Escolar 

12 Sociedade, Escola e Conflito de 
Gerações. 

Prof. Dr. Mauricio Scheneider 


