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U ma boa gestão é garantia
de resultados, de um me-
lhor ambiente para alunos e
funcionários e, consequen-

temente, de um ensino de qualidade.
Cada vez mais as escolas procuram
profissionalizar suas gestões, utilizan-
do métodos focados em resultados e
fazendo uso das novidades e facilida-
des oferecidas pelo mercado. Engana-
se quem pensa que uma gestão profis-
sional é privilégio dos grandes grupos
educacionais. Pequenas e médias es-
colas, que não possuem uma grande
equipe administrativa ou a possibili-
dade de investir muitos recursos, são
as que mais se beneficiam de uma ges-
tão mais planejada. Muitas vezes, ape-
nas o fato de "pensar a gestão", pla-
nejando-a e organizando-a, já traz
resultados.

O primeiro passo é a escolha do
gestor. É fundamental que o respon-
sável pela gestão administrativa esco-
lar seja um profissional capacitado e
qualificado. O gestor, ou seja, o dire-
tor da escola, é quem irá garantir o su-
cesso da administração. "Um bom ges-
tor precisa ser dinâmico, inteligente,
ter visão de futuro e, principalmente,
estar comprometido com a educação,
de forma a garantir a boa aprendiza-
gem do aluno", pondera a pedagoga do
Portal Educação, Mériely Lopes Alves
da Nóbrega.

O gestor deverá apresentar com-
petências voltadas não somente a
questões administrativas, mas tam-
bém aos aspectos pedagógicos e co-
munitários. "De um bom gestor
espera-se excelência na visão globali-
zada da administração, conhecimen-
to pedagógico e senso crítico", enfati-
za o pedagogo e diretor do Instituto
de Gestão Educacional Signorelli,
Hércules Pereira. Para o diretor edu-
cacional corporativo do Colégio Santo
Agostinho, de Belo Horizonte (MG),
Francisco Angel Morales Cano, uma
boa gestão escolar deve ser conscien-
te do "todo", entendendo e harmoni-
zando os desafios e sabendo priorizar
o que demanda maior atenção. "Para
isso, é necessário avaliar as necessida-
des, riscos e possibilidades", comple-
ta Morales.

PROFISSIONALIZE
SUA GESTÁO
A integração dos setores administrativo, financeiro, pedagógico
e de pessoal garante uma gestão de sucesso

Além disso, para ser um bom ges-
tor não basta ser competente, é preci-
so ter "jogo de cintura" e saber tirar o
melhor proveito das ferramentas que
tem a disposição. "É necessário saber
trabalhar com os recursos humanos,
financeiros e materiais disponíveis
e estar atento às novas tecnologias",
observa Hércules.

A gestão escolar deve abran-
ger quatro áreas principais. São
elas: Gestão Administrativa, Gestão
Pedagógica, Gestão Financeira e
Gestão de Pessoas. Entretanto, o
mais importante é que seja pensa-
da interdisciplinarmente. Para que
haja a garantia de um bom funcio-
namento escolar, o gestor deve im-
plementar um trabalho em equipe,
planejado e executado por todos e

no qual as áreas atuem em sintonia.
Dentro dessa proposta de integra-
ção, o gestor deve saber descentra-
lizar as ações, para atingir os objeti-
vos propostos.

Para se ter uma administração
de sucesso também é preciso inves-
tir na comunicação entre os envolvi-
dos no processo educacional dentro
da instituição, para que exista uma
interação e para que todos acompa-
nhem o andamento das atividades.
Isso, para a diretora da Prima Escola
Montessori de São Paulo, Victoria
Ayroza Saracchi, é um dos principais
desafios na administração escolar.
"A escola é um órgão dinâmico, não
existe uma rotina. A energia precisa
fluir e a comunicação muitas vezes
cerceia o relacionamento", pondera.
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Odepartamento administra-
tivo deve ser o responsável
por fornecer o apoio neces-
sário a todo o trabalho da

escola. É de sua responsabilidade cui-
dar de questões relativas à manuten-
ção da área física (prédio, instalações,
equipamentos, mobiliário, etc.) e tam-
bém do gerenciamento e execução das
atividades da secretaria, dos serviços
gerais, compras, entre outras.

É importante a presença de fun-
cionários dedicados exclusivamente à
área administrativa, mas existe tam-
bém uma infinidade de softwares edu-
cacionais que contribuem e facilitam a
realização das atividades desse cunho.
Funções como cadastro de alunos e de
turmas, cadastro de professores, con-
trole de estoque, emissão de relatórios
e gráficos podem ser gerenciadas por
esses programas, automatizando e or-
ganizando a administração.

Investir na tecnologia dos equi-
pamentos também faz parte das atri-
buições do setor administrativo. O
Colégio Santo Agostinho, por exem-
plo, equipou as salas com equipamen-
tos de mídia (computador, telão, pro-
jetor e internet) e também instalou
em algumas salas quadros eletrônicos.
"Sabemos da importância da tecno-
logia na educação, por isso criamos o
DETEC - Departamento de Tecnologias
Educacionais, que fica atento às novi-
dades educacionais e é responsável
também pelo treinamento dos profes-
sores", explica Morales.

Atitudes simples do setor adminis-
trativo podem contribuir bastante pa-
ra o trabalho do setor financeiro e pa-
ra uma gestão mais eficaz. Na Prima
Escola Montessori de São Paulo, por
exemplo, a pesquisa de preços, compa-
ração de qualidade de diferentes pro-
dutos e verificação das facilidades de
pagamento são atribuições da equipe
administrativa, que, dessa forma, par-
ticipa do processo de compra e facilita o
trabalho da equipe financeira. "Mesmo
sendo fornecedores antigos utilizamos
esse procedimento", destaca a diretora
da escola, Victoria Ayroza Saracchi.

A escola também optou por uma
firma tercerizada para manter a ordem
e limpeza, e é a equipe administrativa
quem coordena e fiscaliza o trabalho.
"Isso nos trouxe segurança e rapidez".

DEPARTAMENTOS
Em muitas instituições é comum que
o departamento administrativo fun-
cione juntamente ao departamento
financeiro ou, ainda, que o adminis-
trativo englobe as atribuições relacio-
nadas à gestão de pessoas. Cada escola
deve se estruturar da maneira que me-
lhor atenda suas necessidades. O im-
portante é que as funções de cada área
sejam exercidas, e com qualidade.

O Colégio Santo Agostinho, por
exemplo, tem uma gestão centralizada
e, ao mesmo tempo, segmentada, pa-
ra dar conta dos mais de 3700 alunos
que atende. "Temos duas grandes di-
visões: a gestão administrativo-finan-

ceira (englobando recursos humanos,
contabilidade, tesouraria, património,
manutenção, almoxarifado e outros)
e a Gestão Pedagógica (que abrange
os departamentos relacionados dire-
tamente com as atividades pedagógi-
cas). Os setores se reúnem periodica-
mente em CP - Conselho Pedagógico
e CA - Conselho Administrativo. Para
que exista interação das duas áreas, a
escola criou também o CPA - Conselho
Pedagógico Administrativo, que a ca-
da três meses se reúne para discutir e
harmonizar as políticas de ambas as
gestões", explica o diretor educacional
corporativo, Francisco Angel Morales
Cano.

Já na Prima Escola Montessori,
que possui 190 alunos, a gestão é di-
vidida em basicamente três seto-
res: Departamento Pedagógico,
Departamento Administrativo/
Financeiro e Departamento de
Marketing/ Propaganda. "Todos os de-
partamentos estão interligados e se
complementam", destaca a diretora da
escola, Victoria Ayroza Saracchi.

A exemplo da Prima Escola
Montessori, algumas escolas contam
com uma gestão de marketing, que
tem funções como atualizar o site da
instituição, preparar material de di-
vulgação, programar eventos internos
e para a comunidade, divulgar as ações
da escola, além de organizar o fluxo de
comunicação na empresa. Em outros
casos, essa função é terceirizada e co-
ordenada pelo setor administrativo.
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N enhuma escola sobrevive no
vermelho. Por isso, cuidar
do financeiro é tarefa das
mais importantes. A ges-

tão financeira abrange atividades co-
mo análise e planejamento financeiro,
captação e aplicação de recursos, co-
brança, caixa, contas a pagar e receber
e contabilidade (registrar as operações
e emitir relatórios contábeis). "A gestão
financeira é necessária para garantir a
sustentabilidade financeira das insti-
tuições de ensino, possibilitando que
tenham recursos suficientes para ofe-
recer ao público um serviço de qualida-
de", explica o diretor do Departamento
de Ciências Exatas e Gerências das
Faculdades Metropolitanas Unidas -
FMU, Luiz Felipe Quel.

O especialista explica também que
a gestão financeira está ligada direta-
mente à sobrevivência da organização.
"Se não houver uma boa gestão finan-
ceira, o risco de desequilíbrio econô-
mico é muito grande, especialmente
em organizações menores, alerta Luiz
Felipe Quel.

Em relação à estruturação do de-
partamento, o ideal é que a institui-
ção conte com profissionais especia-
lizados na área financeira e contábil.
Entretanto, isso nem sempre aconte-
ce. Muitas vezes, os próprios gestores
não têm conhecimento suficiente em
finanças para planejar e organizar os
gastos da escola. Algumas soluções se-
riam investir na formação dos profis-
sionais com cursos na área financeira.

contratar uma assessoria externa - que
irá avaliar as decisões, acompanhar os
procedimentos e organizar melhor o
orçamento dos gastos da escola - ou
utilizar softwares de gestão financei-
ra que, quando adaptados à realida-
de escolar, podem ser de grande ajuda.
Exemplo disso é o Colégio Veruska, de
São Paulo, que desde 1992 utiliza o sof-
tware ACADESC de Gestão Escolar para
gerenciar as atividades do departamen-
to financeiro. "Funções como projeção
de valores a receber, estatísticas e elabo-
ração de boletos facilitam o nosso tra-
balho", explica o diretor financeiro do
Colégio, Márcio Saraseni, que não abre
mão também de utilizar planilhas ma-
nuais na realização do trabalho.

No departamento financeiro, o
planejamento também é primordial. É
nessa etapa que se estabelecem e defi-
nem as prioridades financeiras da ins-
tituição. "Infelizmente, na maioria das
escolas, esse planejamento não ocor-
re como deveria, ou por falta de co-
nhecimento da área ou por seguran-
ça em excesso por parte dos gestores
que, muitas vezes, acham desnecessá-
rio planejar os gastos da escola", expli-
ca a pedagoga Mériely Lopes Alves da
Nóbrega.

Em se tratando de investimento,
alguns setores são prioridades. "O ob-
jetivo da escola é garantir a aprendiza-
gem e, dessa maneira, algumas ques-
tões devem ser consideradas nesse
planejamento, como materiais didáti-
cos, obras de reparo e formação de pro-

fissionais", observa Mériely.
Para que se possa planejar os in-

vestimentos é imprescindível que se
tenha visão global da instituição e um
sistema de informações gerenciais que
permita ao gestor ter uma noção clara
da situação financeira da empresa e do
fluxo de caixa. "Só assim será possível
identificar quando a organização te-
rá recursos suficientes para os investi-
mentos necessários, sem que isso com-
prometa o futuro financeiro", explica
Luiz Felipe Quel.

Para a diretora da Prima Escola
Montessori de São Paulo, Victoria
Ayroza Saracchi, selecionar os inves-
timentos a serem feitos, mantendo
a atualidade e a qualidade dos servi-
ços prestados, é um grande desafio.
"Manter tudo equacionado requer ha-
bilidade e disto depende a sobrevivên-
cia da empresa". Ela conta que as prio-
ridades são definidas por meio de uma
reunião que avalia as necessidades das
diferentes áreas, identificando as mais
urgentes e classificando-as. "Nesse
momento analisa-se a escola por seus
diferentes ângulos e se toma decisões
em função do todo, da unidade", pon-
dera.

A gestão financeira deve também
ser participativa. "Fala-se muito em
democracia na escola e, partindo desse
princípio, a escola precisa da participa-
ção da comunidade escolar opinando
sobre suas necessidades e contribuin-
do para organizar melhor o orçamento
dos gastos da escola", destaca Mériely.
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Agestão de pessoas é respon-
sável por todas as questões
referentes ao relacionamen-
to entre os alunos, a equipe

escolar e os pais. Tem o objetivo de va-
lorizar o capital humano da institui-
ção escolar. "A gestão de pessoas deve
definir as políticas e os procedimen-
tos da empresa visando a satisfação da
equipe escolar e também da escola",
define o administrador e professor de
Gestão de Pessoas do Departamento
de Administração da Universidade
Federal do Paraná, Joel Souza e Silva.

O especialista explica que qual-
quer empresa, não importando se é
pequena, média ou grande, deve re-
alizar uma gestão de pessoas. "É ne-
cessário apenas que exista um respon-
sável - que pode ser o próprio gestor,
com a ajuda de um assessor - que te-
nha uma visão global da escola e pos-
sa avaliar as necessidades da empre-
sa, dos funcionários e dos clientes, no
caso os alunos e os pais de alunos".
Como essa área ainda é bastante ne-
gligenciada nas organizações, quem
percebe sua importância sai na fren-
te dos concorrentes e poderá perceber
os resultados na qualidade do serviço
que oferece.

No que se refere a contratações, fa-
zem parte das atribuições do depar-
tamento de gestão de pessoas desde a
seleção do profissional - que deve se
identificar com a política da institui-
ção -, até a capacitação e a identifica-
ção correta de seus pontos fortes e de

seu potencial. Cabe à instituição tam-
bém buscar maneiras de valorizar sua
equipe, com o objetivo de reter os ta-
lentos. "Investir no profissional é uma
ação básica da gestão de pessoas. Um
profissional satisfeito é muito mais
produtivo. A escola deve investir em
sua equipe e valorizá-la, oferecendo
treinamentos e sempre tendo em men-
te que o crescimento da empresa e do
profissional devem andar juntos", fi-
naliza o professor Joel Souza e Silva.

Um exemplo de ação simples de
valorização da equipe foi implementa-
da pelo Colégio Santo Agostinho, que
investiu na formação de seu grupo de
professores, possibilitando a eles as-
sessoria de doutores da Universidade
Federal de Minas Gerais.

Para a diretora da Prima Escola
Montessori de São Paulo, Victoria
Ayroza Saracchi, uma boa opção é fa-
zer uso das associações de classe para
que a equipe tenha acesso às informa-
ções atualizadas e assessoria especiali-
zada. Outra sugestão é oferecer assina-
turas de revistas especializadas. "São
maneiras simples e eficientes de quali-
ficar e atualizar a equipe," opina.

A gestão de pessoas também rela-
ciona o comportamento dos alunos à
motivação dos professores. "É preciso
observar se a maneira como os alunos
se comportam não está afetando o de-
sempenho dos professores e, caso seja
necessário, é preciso buscar maneiras
de solucionar o problema", explica Joel
Souza e Silva.

O QUE FAZER PARA GARAN-
TIR UM BOM CLIMA ORGANI-
ZACIONAL?
• Estabelecer a missão e os valo-

res da organização;

• Manter um sistema de comuni-
cação interna eficiente;

• Oferecer boas instalações e
boas condições de trabalho;

• Incentivar a participação da
equipe escolar e dos alunos
nas atividades desenvolvidas
pela escola;

• Incentivar a participação da
equipe escolar no processo
educacional;

• Incentivar a participação da
equipe na gestão escolar;

• Reconhecer e valorizar os pon-
tos fortes de cada funcionário;

• Reconhecer o bom desempe-
nho da equipe;

• Investir na integração e moti-
vação da equipe escolar ofere-
cendo atividades de lazer e re-
creação;

• Investir na capacitação da
equipe, oferecendo cursos, se-
minários, palestras, etc.
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A
gestão pedagógica é res-
ponsável por tudo que
está relacionado ao de-
sempenho do processo

pedagógico e da construção do sa-
ber. É essencial que a escola possua
um Projeto Pedagógico para a im-
plementação de qualquer trabalho,
e esse projeto deve ser resultado do
trabalho dos profissionais da equi-
pe. É essencial que o PPP e todos
os planejamentos estejam de acor-
do com a identidade e com os valo-
res da instituição, e é disso que cui-
da a gestão pedagógica.

Os objetivos e a maneira como
o conteúdo pedagógico será aplica-
do também devem constar no pro-
jeto. "Deve ser participativo em
sua construção, buscando organi-
zar as ações pedagógicas. A diag-
nose para sua elaboração é impres-
cindível para que se possa atingir
os objetivos. Além disso, o proje-
to deverá ser construído continua-
mente e deverá estar voltado à for-
mação cidadã", observa o pedagogo
e diretor do Instituto de Gestão
Educacional Signorelli, Hércules
Pereira. Para o especialista, a ges-
tão pedagógica deve voltar-se ao
desempenho de um processo peda-
gógico que garanta resultados com
excelência, críticos, construtivos e
transformadores.

Outro ponto importante em rela-
ção a gestão pedagógica está relacio-
nado ao fato de que a mesma deverá
imprescindivelmente interagir com
o setor administrativo, financeiro,
de pessoas e com toda a equipe téc-
nica e docente. "A gestão pedagógica
deve desenvolver suas ações de for-
ma interdisciplinar, buscando um
projeto de gestão que deve estar em
harmonia com as ações administra-
tivas. Não podemos desvincular as
ações das duas áreas, pois ambas de-
vem interagir", ressalta Hércules.

A gestão pedagógica deve também
atuar em tudo que for relacionado ao
ensino, como a organização de reu-
niões pedagógicas, discussões, entre
outras atividades. O objetivo de uma
gestão pedagógica é levar o conheci-
mento da melhor forma aos alunos.
Dessa maneira, deve-se buscar meios
para melhorar o ensino e despertar o
interesse do aluno, dentro e fora da
sala de aula. Alguns exemplos são o
uso de novas tecnologias e a adap-
tação prática dos conteúdos ensina-
dos na sala de aula. Um outro exem-
plo vem da Prima Escola Montessori
de São Paulo, que implantou entre-
vistas com pais sempre acompanha-
das do aluno, para que ambos parti-
cipem juntos do processo educativo e
para que haja conhecimento das reso-
luções tomadas.

se profissionalizar que cada vez con-
quista mais adeptos e oferece melho-
res resultados são os cursos à dístân=
cia. Confira alguns cursos que podem
contribuir para que a sua gestão es-
colar seja ainda mais eficaz:

• Universidade Castelo Branco -
www.castelobranco.br/eadglobal

• Inteligência Educacional e
Sistemas de Ensino -
www.iesde.com.br

• Faculdade Internacional Signorelli/
Instituto de Gestão Educacional
Signorelli - www.signorelli.srv.br

• Fundação Getúlio Vargas Online -
www.fgv.br/fgvonline

• ESAB- Escola Superior Aberta do
Brasil - www.esab.edu.br

• UNIASP-Universidade Aberta de
São Paulo - www.pos-graduacao.
uniasp.com.br

• UNISUL-www.unisul.br
• SenacEAD-www.senacead.com.br
• Universidade Católica de Brasília

UCB Virtual -
www.catolicavirtual.br

• Senac São Paulo -
www.ead.sp.senac.br

• Centro de Educação a Distância
da Universidade de Brasília -
www.cead.unb.br

• Núcleo de Educação a Distância
da UFPR-Universídade Federal do
Paraná - www.nead.ufpr.br

• Rede Senai de Educação a
Distância - www.senai.br/ead
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