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Gestão Educacional: 

Métodos e Princípios.



01.Gestão Administrativa 
Educacional.

Apresentação dos conceitos de 
gestão.



.
Conceitos 
de Gestão



.
Conceitos de Gestão

De acordo com Pagliuso, Cardoso, Spiegel

(2010), são inegáveis os benefícios 

oriundos da adoção de modelos de 

referência à gestão organizacional. Os 

mesmos autores classificam os modelos de 

referências por meio de quatro abordagens 

distintas:

especialização - quando um modelo 

específico deriva de outro universal;

•analogia - muito semelhante à 

especialização, difere dessa pelo fato de 

que o modelo criado está muito atrelado ao 

modelo original;

•integração - o novo modelo proposto 

contém novos requisitos, oriundos de 

mudanças dos requisitos dos modelos de 

origem.



.
Dirigir, controlar...

Todos os atores do 
processo



.Monitoramento



Apresentação dos conceitos de 
gestão administrativa



O que envolve a gestão 
administrativa?



Diversos processos burocráticos 
operacionalizados



Os processos 
administrativos 
envolvem todas as 
ações que envolvem 
a operacionalização 
da coleta, 
organização e 
transferência de 
dados dos alunos.



Gestão de dados e 
informações



03. Impactos da gestão 

administrativa na gestão 

educacional.



Os conceitos e 
práticas da gestão 
administrativa pode 
colaborar com 
diversas  práticas da 
gestão educacional. 



O que é a gestão 
escolar na prática 
administrativa?



Vantagens da 
prática 
administrativa.



A parte 
administrativa 
burocrática e os 
cuidados com a 
legislação.



O cenário atual
apresenta diversos
desafios para o
gestor escolar.



04. O conceito de Visão 

Sistêmica.





Integração e correlação.



A Visão Sistêmica



Coleta 
de 
dados

Análise  
de 
dados

Outros 
fatores

Gestão 
Administra
tiva



Necessário 
tratamento 
de dados

O 
atendimento 
ao processo 
legal

A 
satisfação 
de nossos 
alunos



A correlação entre 

gestão democrática e 
gestão organizacional



Organizações são “constructos sociais” em que são 

importantes as instalações físicas, as relações 

interpessoais, a natureza humana e as relações 

externas. O autor ressalta a importância da cultura 

(valores, crenças e regras de conduta) na organização, 

o que a caracteriza como “organismo vivo”, 

“contextualizado”, “sistêmico”, “complexo” e como 

“seres que aprendem” (PAGLIUSO; CARDOSO; 

SPIEGEL, 2010, p. 27). 



Existem diversas formas de 
gerenciar um processo de gestão 
organizacional.

A gestão democrática permite 
algumas vantagens:
Maior participação dos 

colaboradores administrativos;

Resolução mais rápida e eficaz;

Um estrutura mais enxuta e 
funcional.



Quando todos 
estão 
alinhados para 
o alcance de 
resultados.



Gestão da educação é gerir todos os 
objetivos dos stakeholders envolvidos de 
forma direta ou indireta nos resultados da 
gestão educacional.



Gestão dos processos 

administrativos 
organizacionais






