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RESUMO

Entendendo a importância de descrever o projeto “A gestão democrática da escola: orientações e procedimentos na prática cotidiana do gestor escolar, o texto tem por objetivo

apresentar a comunidade acadêmica evidencias sobre como estamos potencializando as atividades em uma escola estadual em Santa Luzia – MG cujo agente é o gestor

escolar. Como metodologia vimos utilizando informantes-chave e participação nas reuniões pedagógica e administrativa da escola, evidenciando a necessidade de intervimos 

mediante a elaboração de palestra e oficinas temáticas a qual prevemos momento de interação e troca de saberes entre o gestor e professores de sua escola. Confluindo para a

nosso trabalho buscamos em Jamil Cury, Nara Ferreira, Heloisa Luck, Dalila Oliveira entre outros que dê subsídios a compreensão do termo gestão democrática da escola na

prática cotidiana do gestor escolar. As atividades  realizadas  têm fomentado a integração entre estudantes, gestores e professores envolvidos. Além disso, a universidade tem

sido a intermediária sobre a produção de conhecimento, bem como vem estabelecendo vinculações com a comunidade local, o que pressupõe ação interdisciplinar e troca de

saberes. Atribuímos, valor para a formação dos acadêmicos, favorecendo a consciência da realidade escolar onde vêm coletivamente aprimorando sua atuação no projeto

exercitando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, o que contribui para experiências no campo cientifico. O projeto tem sido alvo de propostas para dar

continuidade de suas ações na rede municipal de ensino em parceria com a Secretaria de Educação de Santa Luzia. As atividades  para  cada  estudante  consistem : I)

realização de pesquisa bibliográfica; II) escolha e intervenção de ações no espaço escolar;  III)  preparação  de  um relatório escrito;IV) apresentação de  um seminário. O

resultado a ser esperado acena na forma como o gestor escolar possa estabelecer conexões, identificar erros e apontar soluções.
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