
TRABALHO EM GRUPO
Ter abertura para o trabalho coleti
vo, mas também ter a capacidade 
de estimular toda a equipe a atuar 
de maneira cooperativa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Capacidade de avaliar e diagnosti
car as dificuldades da instituição, 
refletindo sobre elas, buscando so
luções e controlando a sua ansieda
de diante dos desafios.

MEDIAÇÃO
Saber ouvir as partes e realizar a 
mediação e resolução de conflitos 
dentro e fora da comunidade esco
lar - pais, professores, alunos, vizi
nhança do entorno da instituição.

BUSCA PELO CONHECIMENTO 
O profissional precisa ter um pro
fundo conhecimento de políticas 
públicas e muita disposição para 
estudar tudo o que se refere à ges
tão, buscando uma cultura rica e 
abrangente. 

DINAMISMO E CRIATIVIDADE 
Busca constante por alternativas, 
soluções e ideias para melhorar 
continuamente a instituição.

COMPROMETIMENTO PROFISSIONAL 
COM OS INTERESSES COLETIVOS 
Não colocar suas aspirações pesso
ais acima dos objetivos propostos 
para a instituição. "O gestor não 
pode ser uma pessoa vaidosa. Ele 
precisa ter a vaidade pela equipe, 
pelo trabalho, pelo conjunto", co
menta Helena.

PLANEJAMENTO
Capacidade de organizar estraté
gias e ações futuras, prevenindo 
problemas, corrigindo atitudes que 
não deram certo e reforçando os 
pontos bem-sucedidos.

FACILIDADE DE COMUNICAÇÃO 
Saber expressar e defender suas 
ideias e planejamentos de forma 
clara, a fim de estimular a adesão 
aos projetos.

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
Conhecimento da área em que 
vai trabalhar, compreendendo 
a instituição escolar e a admi
nistração de recursos huma
nos.

EXPERIÊNCIA DOCENTE 
Compreensão do trabalho do 
professor. "Em minha opinião, 
ninguém pode ir para a dire
ção de uma escola sem uma 
experiência docente", avalia 
Helena.

LIDERANÇA
Uma liderança natural que não 
precisa ser imposta diante do 
grupo.

EXERCÍCIO DO DIÁLOGO E 
CAPACIDADE DE OUVIR 
Disponibilidade para receber 
as pessoas, ouvi-las e saber 
respeitar suas opiniões e difi
culdades.
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Caixa de texto
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