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Fórum de Gestores 

 Os desafios enfrentados na gestão escolar no difícil cenário brasileiro, acabam 

servindo como um ambiente que coloca à prova a criatividade e a engenhosidade de 

gestores que precisam contornar as dificuldades e gerar soluções e resultados positivos 

surpreendentes. Muitos desses complicados problemas estão presentes diariamente em 

dezenas a centenas de instituições de educação em todo o Brasil. Pensando em mitigar 

alguns problemas das escolas foi criado o projeto vivências formativas, atrelado a este foi 

criado o fórum de gestores para acompanhamento do projeto. 

O Fórum de Gestores, tem a missão de contribuir para a qualidade da educação, 

compreendendo a inovação como estratégia fundamental para a transformação 

educacional das escolas. Neste espaço, os gestores dessas instituições têm a oportunidade 

de contribuir de forma efetiva com a Educação, através das formações desenvolvidas por 

formadores e residentes. 

O Projeto fórum de gestores é um momento de reflexão, discussão, análise, troca 

de ideias e conhecimentos, em um trabalho que prioriza a conexão entre a teoria e a 

prática, além de promover a integração entre os gestores e residentes. 

O Fórum de Gestores teve início no ano de 2018 com a inserção das vivências 

formativas para alinhar o planejamento das vivencias. Os fóruns são organizados pelos 

residentes permitindo que os gestores participem de formação pedagógica, além de 

aprender novas metodologias de ensino e a troca de experiencias entre gestores e 

residentes.  

Os fóruns são organizados em espaços formais e informais de ensino, são 

organizados a partir das demandas que vão surgindo nas escolas. Inicialmente começa 

com as apresentações das coreografias institucionais das escolas, e o debate com os 

residentes sobre a modelo base de aprendizagem para a construção das vivências 

formativas.  

O Fórum permite que as experiências exitosas das escolas sejam compartilhadas 

com todos os gestores e que podem sem aplicado nas demais escolas. Através da 

experiência obtida na gestão na implantação do projeto, esta pode trazer uma grande 

contribuição na Educação Brasileira à medida que pode ajudar dezenas ou centenas de 



outras instituições educacionais que tenham problemas similares, e que poderão se 

beneficiar com a troca de informações e saberes. 

 

 


