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RESUMO

Abordamos a gestão democrática a partir de ações e estratégias que possam oferecer condições plausíveis na sua implementação na escola. Objetivamos estender o debate

junto ao diretor escolar e todos aqueles que estão envolvidos na (re)construção da gestão democrática. Em PARO (2000) observa-se que para que se tenha efetiva participação

nesta (re)construção, a tarefa deve consistir, inicialmente, em tomar consciência das condições, ou das contradições concretas que apontam para a viabilidade de um projeto de

democratização das relações no interior da escola. Realizamos as atividades de extensão em uma escola pública municipal de Belo Horizonte, cujo agente interlocutor é o gestor

escolar, também fomentando a integração entre este, estudantes e professores envolvidos. O grande valor para a formação acadêmica, é intermediado pela universidade ao

estabelecer vínculo integrador e diálogo com a comunidade local, o que instala a interdisciplinaridade e a troca de saberes, construindo a consciência da realidade escolar onde

vêm coletivamente aprimorando sua atuação no projeto exercitando em conjunto o ensino, a pesquisa e a extensão, em experiências no campo cientifico. Percebemos que o

gestor escolar vem enfrentando deficiências significativas relacionadas ao Projeto Político-Pedagógico e, ao conselho escolar, às reuniões com pais, ao diálogo com toda a

comunidade escolar entre outros, com vistas ao oferecimento da gestão democrática da escola.  O projeto vem buscando oferecer suportes sob a integração do discente-bolsista

nas reuniões pedagógicas de modo a identificar os pontos críticos e potenciais para a construção da gestão democrática da escola.Como resultado direto do projeto podemos

destacar a elaboração de um documento com base na síntese dos conteúdos, debates e informações relevantes sobre a atuação do gestor escolar frente aos conflitos e as

potencialidades e possíveis soluções pelos quais permitirá a repensar a construção da gestão democrática da escola
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