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O fazer da Gestão 
Pedagógica e da 

Orientação Educacional

OS COMPONENTES DA GESTÃO PEDAGÓGICA

• A gestão pedagógica é o conjunto de ações de caráter 
técnico-procedimental que visam garantir o alcance dos 
objetivos da relação ensino-aprendizagem. 

• Divide-se em três sub processos: gestão do currículo, 
gestão da ação docente e gestão dos resultados. 



17/09/2014

3

OS COMPONENTES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

• A Orientação Educacional é o conjunto de ações mobilizadoras 
(comportamentais e relacionais) que visam garantir o alcance 
dos objetivos da relação ensino-aprendizagem. 

• Atua integradamente na gestão do currículo, na gestão da ação 
docente e na gestão dos resultados, além de liderar os 
processos de integração escola-família, disciplina e clima 
escolar. 

• A gestão do currículo ocupa-se de garantir que as atividades 
propostas pelos professores estejam coerentes com os objetivos 
traçados e com o perfil de aluno pretendido.

• A gestão da ação docente ocupa-se assessorar, apoiar e 
supervisionar o fazer dos professores de forma que a aprendizagem 
ocorra.

• A gestão dos resultados ocupa-se de estabelecer coletivamente 
metas de aprendizagem, promover a avaliação contínua e 
assessorar o replanejamento quando necessário.

OS COMPONENTES DA GESTÃO COMPARTILHADA
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GESTÃO DO CURRÍCULO

• O que se deve ensinar na escola?

• Olivier Reboul, filósofo francês (1925-1992) diz que deve ser 
ensinado na escola tudo o que une e tudo o que liberta. O 
que une é aquilo que integra cada indivíduo num espaço de 
cultura, em determinada comunidade: a Língua, as Artes 
Plásticas, a Música, a História etc. Já o que liberta é o que 
promove a aquisição do conhecimento, o despertar do espírito 
científico, a capacidade de julgamento próprio. Estão nessa 
categoria a Matemática, as Ciências, a Filosofia etc.

GESTÃO DO 
CURRÍCULO professor

aluno

currículo

cultura
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GESTÃO DO CURRÍCULO

• Na gestão do currículo, o gestor pedagógico desenvolve 
atividades como:

• Planejamento anual, bimestral e semanal.

• Acompanhamento da implementação do que foi planejado.

• Organização de atividades interdisciplinares.

• Organização de atividades extraclasse.

• Contatos com órgãos e instituições para viabilizar parcerias.

• Seleção de recursos de apoio ao desenvolvimento do plane-
jamento.

GESTÃO DO CURRÍCULO

• Na gestão do currículo, o orientador educacional desenvolve 
atividades como:

• Sensibilização e mobilização para o planejamento anual, 
bimestral e semanal.

• Assessoramento na implementação do que foi planejado.

• Sensibilização através do currículo.

• Apoio na organização de atividades extraclasse.

• Contatos com órgãos e instituições para viabilizar parcerias.
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GESTÃO DA AÇÃO DOCENTE

ASSESSORAR
• Assistir, auxiliar tecnicamente, prestar ajuda.
• Ensinar como se faz, fazer junto, instruir. 

APOIAR
• Sustentar, amparar, criar condições.
• “Cenografar” a ação docente.

SUPERVISIONAR
• Verificar se está sendo feito da maneira correta. 
• Orientar e corrigir, se necessário.

GESTÃO DA AÇÃO DOCENTE

• Na gestão da ação docente, o gestor pedagógico desenvolve atividades 
como:

• Participa das atividades, observando o grau de efetividade e registra os 
pontos a serem conversados com os professores.

• Organiza reuniões pedagógicas de estudo.

• Organiza oficinas que possibilitem a troca de experiências.

• Providencia recursos de apoio para professores em acompanhamento 
especial.

• Realiza mini reuniões por série, turno ou disciplina, visando otimizar 
processos ou resolver questões.

• Coordena o processo de formação continuada dos professores.
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GESTÃO DA AÇÃO DOCENTE

• Na gestão da ação docente, o orientador educacional desenvolve 
atividades como:

• Participa das atividades docentes, observando oportunidades de 
intervenção visando o desenvolvimento humano.

• Desenvolve atividades de mobilização em reuniões pedagógicas de 
estudo.

• Organiza oficinas de formação pessoal.

• Acompanha individualmente os professores com problemas de 
desempenho.

• Realiza mini reuniões por série, turno ou disciplina, visando otimizar 
processos ou resolver questões.

Gestão dos resultados

Estabelecimento 
coletivo de 

metas e 
evidências de 
aprendizagem

Gestão da 
avaliação 
“externa”

Reconhecimento 
e assessoria ao 
replanejamento, 

quando 
necessário.
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GESTÃO DOS RESULTADOS

• Na gestão dos resultados, o gestor pedagógico desenvolve ações 
como:

• Coordena reuniões e encontros que visem estabelecer metas e 
evidências de aprendizagem.

• Assessora os professores na construção de metas e evidências.

• Coordena o processo de “avaliação externa”.

• Assessora individualmente os professores que não obtiverem os 
resultados esperados.

• Estabelece processo de reconhecimento para os professores e 
alunos que alcançarem as metas.

GESTÃO DOS RESULTADOS

• Na gestão dos resultados, o orientador educacional desenvolve ações 
como:

• Desenvolve atividades de sensibilização e mobilização visando 
facilitar o estabelecimento de metas e evidências de aprendizagem.

• Assessora os professores na construção de metas e evidências.

• Assessora individualmente os professores que não obtiverem os 
resultados esperados.

• Organiza o processo de reconhecimento para os professores e 
alunos que alcançarem as metas.
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GESTÃO DA RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA

• É o processo que visa alinhar percepções entre escola 
e família com relação aos procedimentos de ensino-
aprendizagem, aos critérios de avaliação e conduta 
escolar e a especificidade das ações de cada uma, 
visando sempre um melhor desempenho do educando.  
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GESTÃO DA RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA

• Na gestão da relação escola-família, o orientador educacional 
desenvolve ações como:

• Sensibilização e mobilização através de material escrito e de 
reuniões visando facilitar o alinhamento de percepções entre escola 
e família.

• Assessora os professores na participação desse processo.

• Promove o desenvolvimento tanto da escola quanto da família 
visando aprimorar a integração entre ambas.

• Gere o processo de atendimentos individuais e grupais.

GESTÃO DA RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA

• Na gestão da relação escola-família, o gestor pedagógico desenvolve 
ações como:

• Esclarece questões de ordem técnica e procedimental..

• Assessora os professores na participação desse processo.

• Gere o processo de atendimentos individuais e grupais.
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GESTÃO DA DISCIPLINA E DO CLIMA ESCOLAR

• É o processo que visa alinhar percepções entre 
gestão, professores, alunos e família com relação aos 
procedimentos comportamentais, aos critérios de 
punição e à conduta escolar esperada, visando sempre 
um melhor desempenho do educando.  

DISCIPLINA X INCIVILIDADE

• INDISCIPLINA é um desacordo em relação a contratos 

e expectativas sociais, na esfera das relações entre 

sujeitos, bem como no campo das relações desses 

com o conhecimento.

• INCIVILIDADE se refere a uma conduta que se 
contrapõe às regras da boa convivência.
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Cuidado com a educação 
do “só por hoje”!

GESTÃO DA DISCIPLINA E DO CLIMA ESCOLAR

• Na gestão da disciplina e do clima escolar, o orientador educacional 
desenvolve ações como:

• Sensibilização e mobilização através de material escrito e de 
reuniões visando facilitar o alinhamento de percepções entre gestão, 
professores, alunos e pais.

• Assessora os professores na relação com os educandos, visando 
minimizar ou resolver conflitos.

• Promove a elaboração participativa de Códigos de conduta.

• Gere o processo de atendimentos individuais e grupais.
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GESTÃO DA RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA

• Na gestão da relação escola-família, o gestor pedagógico desenvolve 
ações como:

• Sensibilização e mobilização através de material escrito e de 
reuniões visando facilitar o alinhamento de percepções entre escola 
e família.

• Assessora os professores na participação desse processo.

• Promove o desenvolvimento tanto da escola quanto da família 
visando aprimorar a integração entre ambas.

• Gere o processo de atendimentos individuais e grupais.

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO O FOCO DA ORIENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA

O FOCO DA ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL

Planejamento/Currículo Orientar, sugerir, definir, 

acompanhar, avaliar

Sensibilizar, apoiar, sugerir, 

integrar, extrapolar

Ação Docente Supervisionar, orientar, 

desenvolver, formar

Facilitar, mobilizar, apoiar, 

acompanhar

Avaliação Supervisionar, sugerir, 

desenvolver, orientar

Sensibilizar

Formação Continuada Planejar, organizar, sugerir, 

acompanhar, avaliar a 

formação pedagógica e 

científica

Planejar, organizar, sugerir, 

acompanhar, avaliar a 

formação pessoal

Relação Escola-Família Definir e comunicar 

parâmetros, regras e 

procedimentos (OP+ OE)

Sensibilizar, facilitar, apoiar, 

formar.

Disciplina e Clima escolar Definir e comunicar 

parâmetros, regras e 

procedimentos  (OP+ OE)

Sensibilizar, facilitar, apoiar, 

formar.
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FORMAÇÃO CONTINUADA:
DO QUE ESTAMOS FALANDO?

• Estamos falando de uma 
formação que articule a 
pessoa que somos, os 
nossos saberes e o nosso 
fazer.

O TRIPÉ DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES

Formação Pessoal

Formação                                                  Formação     
Científica                                                    Pedagógica
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O TRIPÉ DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES

Formação Pessoal

Formação                                                  Formação     
Científica                                                    Pedagógica

ValoresAtitudesCrenças

Conteúdos
Aprendizagem

Métodos
Técnicas Recursos

Projeto de vida

Projeto de Mundo

Projeto Pedagógico

Projeto de Escola
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Tornar-se professor...

Formação Científica Formação Pedagógica Formação Pessoal

Estudo de casos sobre temas 
escolhidos pelos professores.

Oficinas sobre técnicas 
didáticas, troca de experiências

Projeto “Momento Zen”

Entrevistas com especialistas. 
(perguntas elaboradas pelos 
professores).

Elaboração guiada de 
expectativas de aprendizagem.

Cine-consciência

Vídeo-palestras seguidas de 
discussão.

Tour-comunidade
Visita a museus/ Ida ao cinema

Projeto: “Amo muito tudo isso!”

Seminário: “Em dia com a 
academia”

“Big Brother” pedagógico. Projeto “Vitamina para a alma”.

Blog Portfólio das atividades desenvolvidas e dos materiais estudados.

Possibilidades da prática da Formação 
Continuada na escola.
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POR QUE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES ESTÁ NA ORDEM DO DIA?

• Porque as mudanças sociais, 
econômicas e culturais, que se 
desenvolvem tão rapidamente 
em todo o mundo, colocam 
novas questões para a escola 
e, por consequência, para a 
prática dos professores.

SexualidadeSexualidadeSexualidadeSexualidade
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POR QUE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES ESTÁ NA ORDEM DO DIA?

• Porque temos tido que 
aprender a conviver mais 
intensamente com os 
interesses e os pensamentos 
dos alunos e pais no cotidiano 
escolar e a ter uma maior 
interação com a comunidade 
que circunda a escola.

POR QUE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES ESTÁ NA ORDEM DO DIA?

• Do ponto de vista 
institucional, temos sido 
solicitados a participar mais 
ativamente nas definições 
dos rumos pedagógicos e 
políticos da escola.
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POR QUE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES ESTÁ NA ORDEM DO DIA?

• Porque precisamos 
elaborar e gerir projetos de 
trabalho.

Projectu - particípio passado do verbo PROJICERE

Lançar para adiante

Plano, intento, desígnio
Que quer dizer

Lançamo-nos para adiante 
a partir do que temos

PROBLEMA
POSSIBILIDADES
ENVOLVIMENTO

Antever  o futuro diferente do presente 
a partir da solução do problema.



17/09/2014

20

POR QUE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES ESTÁ NA ORDEM DO DIA?

• Porque  precisamos definir 
recortes adequados no 
universo de conhecimentos a 
serem trabalhados em nossas 
aulas.

Saber resolver um 
sistema de Equações.

Lucas comprou 3 canetas e 2 
lápis pagando R$ 7,20. Danilo 
comprou 2 canetas e 1 lápis 
pagando R$ 4,40. Qual o preço 
de um lápis e qual o preço de 
uma caneta?

Saber classificar 
orações subordinadas e 
coordenadas.

Escrever um texto sobre a 
importância da coleta seletiva 
do lixo.

Saber como se forma o 
solo e classificá-lo.
Caracterizar os tipos de 
vegetação e de erosão.

Explicar as causas dos 
deslizamentos de encostas e 
apontar algumas ações 
preventivas.
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POR QUE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES ESTÁ NA ORDEM DO DIA?

• Porque, em função das 
mudanças de paradigmas, a 
formação inicial, por melhor 
que tenha sido, não dá mais 
conta da prática.

• Novas Tecnologias

• Padrões de aprendizagem

• Diversidade cultural

Professor

ConhecimentoAluno

O QUE SIGNIFICA MEDIAR A APRENDIZAGEM?

Mediação Didática
(expõe, contextualiza, define, 

exemplifica, compara, 

associa, justifica, pergunta, 

etc.)

Mediação Relacional
(encoraja, incentiva, desafia, 

supervisiona, apóia, escuta, 

aconselha, etc) 

Mediação Cognitiva
(traduz, relaciona, memoriza, 

aplica, organiza, etc.)
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EXPECTATIVA DOS PROFESSORES COM 
RELAÇÃO À FORMAÇÃO CONTINUADA

• Tecnologias:
1. Manusear o computador

2. Usar a Internet

3. Pesquisar

• Metodologias:
1. Aumentar o interesse

2. Explicar melhor

3. Fazer aprender

• Relação prof-aluno:
1. Manter disciplina

2. Aumentar interesse

3. Aumentar respeito

• Conteúdos:
1. Novidades 

2. Atualização

3. Desnecessário

Pesquisa F. V. C.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: 
MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES

• organismos dos sistemas de 
ensino, especialmente nas 
escolas;

• pelas universidades; 

• as modalidades a distância; 

• as realizadas por ONGs, 
movimentos populares, sindicatos, 
associações etc.

• instituições culturais 

• Reflexão, crítica e investigação 
sobre a prática.
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Algumas experiências
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Diferenciação pedagógica

• Individualizar os percursos dos alunos 
a partir do trabalho em cooperação.

• Diferenciar o atendimento aos alunos 
e valorizar a sua heterogeneidade.

• Ajudar cada aluno a construir o seu 
próprio projeto educativo.

Para além do currículo...
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UMA OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

• A FCP  não se presta 
apenas para aprender o 
novo, mas para “retomar” 
teorias e metodologias.

“Principais temas a serem tratados na FCP”

Gestão

Participativa

Projeto
Político-pedagógico

Relação com a
Família 

Transposição 

Didática

Redes SociaisRedes SociaisRedes SociaisRedes Sociais
Internet

Bulling
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NOVO PARADIGMA DA  EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

• De “atividade extra” para “atividade de rotina”

• De  eventos isolados para a formação no chão da escola 

• De certificados para resultados   

• De grandes eventos esporádicos  para pequenas ações 
contínuas

• Da unidade de capacitação individual para a escola como 
unidade de capacitação

Competências Coletivas
Maior do que a soma das 
competências individuais

Exige fuga do autoengano, olhar 
coletivo e postura de autoria

Competências individuais

Realizações pontuais Destaques pessoais
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DESAFIOS PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA

• Gestão dos custos

• Gestão do Calendário Escolar

• Gestão do comprometimento 

• Gestão dos resultados

• Gestão dos processos meritocráticos

• Gestão do processo de mudança de cultura

A formação continuada só tem sentido se A formação continuada só tem sentido se A formação continuada só tem sentido se A formação continuada só tem sentido se 
contribuir, incansavelmente para a quebra contribuir, incansavelmente para a quebra contribuir, incansavelmente para a quebra contribuir, incansavelmente para a quebra 
do paradigma fabril e do paradigma fabril e do paradigma fabril e do paradigma fabril e massificantemassificantemassificantemassificante que que que que 

determinou a escola até hoje!determinou a escola até hoje!determinou a escola até hoje!determinou a escola até hoje!

Júlio FurtadoJúlio FurtadoJúlio FurtadoJúlio Furtado
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