
O PROGESTÃO é um programa que visa a formação de diretores e 
coordenadores escolares nas principais áreas da gestão educacional, tais 
como, gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão pedagógica, gestão 
financeira, gestão democrática, comunicação institucional, legislação e todas 
as demais áreas que necessitam de uma atuação especial do gestor.

O PROGESTÃO é um programa que visa a formação de diretores e 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO
PARA GESTORES DE

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

ESTRUTURA DO PROGRAMA

Coaching

Composto de videoaulas e textos 
que desafiam o gestor a promover 
mudanças em suas práticas de 
gestão, a partir da elaboração de 
projetos de estruturação de resulta-
dos pessoais e profissionais.

Espaço Saber & Fazer

Videoaulas curtas, que servem como 
pílulas de conhecimento, com dicas 
preciosas para que o gestor possa 
ser mais produtivo em seu trabalho 
e consiga, também, aprimorar suas 
práticas de gestão.

Aulas

Aulas realizadas ao vivo (online ou 
presencial), que abordam temas 
significativos da gestão educacional.

Estudo Complementar

Composto de e-books, textos, vídeos e 
artigos disponibilizados ao partici-
pante para aprofundar seus conheci-
mentos, especialmente do que foi 
trabalhado nas aulas.

Estudo Dirigido

Sequência encadeada de videoaulas, 
textos e artigos que levam o partici-
pante a ter uma compreensão geral 
do mundo da gestão educacional, 
especialmente da gestão pedagógica.
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4 RAZÕES PARA CONTRATAR O PROGESTÃO ESCOLAR

ALGUMAS TEMÁTICAS TRABALHADAS

Princípios da gestão educacional.

Planejamento no ambiente educacional.

Organização e cotidiano da escola.

PDDE e o novo Fundeb.

Comunicação com sociedade, comunidade e famílias.

Conselho Escolar.

Comportamento, atitudes e desenvolvimento das equipes.

...e muito mais.

MODALIDADES

PRESENCIAL ONLINE HÍBRIDO

FOCADO EM RESULTADO.
Construído para que o gestor
faça a diferença na escola.

FEITO SOB MEDIDA.
Você estrutura as temáticas
de acordo com as suas
necessidades.

REALIZADO POR QUEM
ENTENDE. Condução por
especialistas com muita
experiência em gestão.

É FLEXÍVEL. Você define
o cronograma de oferta.


