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O sucesso de uma escola é medido pelo desempenho de 
seus alunos. Se os alunos, cada um no seu ritmo, conseguem 
aprender continuamente, sem retrocessos, a escola é sábia e 

respeitosa. Se as crianças e jovens são freqüentadores 
assíduos das aulas, seguros de sua capacidade de aprender e 

interessados em resolver os problemas que os professores 
lhes propõem, ela está cumprindo o papel de torná-los 

pessoas autônomas, capazes de aprender pela vida toda. Se 
os alunos estão sabendo ouvir, discordar, discutir, defender 

seus valores, respeitar a opinião alheia e chegar a consensos, 
ela pode se orgulhar de estar formando cidadãos.  

(Davis e Grosbaum: p 77, 2002) 
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APRESENTAÇÃO 
 
O Secretário Escolar é quem primeiro realiza o acolhimento da 

comunidade escolar. Além disso, tem em suas atribuições a 
responsabilidade de atualizar todos os dados referentes à vida 
escolar dos alunos bem como desempenhar tarefas que integram o 
campo administrativo e pedagógico, pois faz parte da equipe gestora 
da escola.  

Desta forma, faz-se necessário que seu perfil contemple tanto 
a competência técnico-administrativa quanto a capacidade de 
estabelecer parcerias com todos aqueles que participam do contexto 
escolar e também com os demais setores que se relacionam com as 
unidades educativas, visando atender a missão educativa.  
 

METODOLOGIA 
 
A metodologia proposta é a de ação-reflexão-ação, 

convidando este grupo ao compartilhamento de saberes e 
experiências entre os pares que vivenciam situações análogas 
acerca de práticas administrativas e relações interpessoais. 

Outro aspecto importante é a elaboração coletiva de 
documento que oriente os procedimentos no exercício da função, 
de forma a viabilizar as mudanças necessárias nas ações do 
cotidiano escolar. 
 

PÚBLICO ALVO 
 

Secretários de Escolas Básicas 
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

 
CARGA HORÁRIA 

 
36 horas por convocação 

sendo três encontros de 8 horas e três encontros de 4 horas. 
 

CERTIFICAÇÃO 
 

Para os que obtiverem 100% de frequência. 
 

PROGRAMA 
 
- Comunicação e Percepção 
As relações humanas e os desafios vivenciados no Cotidiano 
Escolar; A comunicação humana como recurso de empoderamento; 
Os Secretários Escolares e o exercício da Liderança. 

 
- Perfil do Secretário 
Gestão da secretaria escolar: o administrativo a serviço do 
pedagógico; Perfil do secretário escolar e sua contribuição para 
uma gestão eficaz; Comunicação interpessoal e barreiras à 
comunicação; Trabalho em equipe. 

 
- Comunicação Oficial 
Processos Internos e Externos; Reuniões; Ofícios; Comunicado aos 
pais e professores; Feedback. 

 
- Gestão de Documentos no Âmbito da Organização 
A informação e sua importância para a gestão escolar; Uso das 
informações e suas finalidades; Informação para qualificar a 
educação. 

 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

20/04 - integral; 17/06 - integral; 11/07 - matutino;  
17/08 - matutino; 13/09 - matutino; 21/10 - integral. 

 
HORÁRIO 

Das 8h às 12h nos encontros de período matutino 
Das 8h às 17h nos encontros de período integral. 

 
 

LOCAL 
Centro de Educação Continuada 
Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro 


