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Planejar  é mesmo 

indispensável?

RESULTADOS 

ALCANÇADOS
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Gestor que não planeja é...

Gestor bombeiro

Visão de senso 

comum

Postura imediatista 

e reativa
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Planejar formalmente não basta!

Dificuldades 

de 

aprendizagem

Não 

participação 

dos paisEvasão 

escolar
Violência 

Escolar

Instalações 

precárias
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➢Saber analisar os problemas no contexto onde eles se situam;

➢Identificar evidências concretas que caracterizam o problema;

➢Tomar decisões criteriosas;

➢Ter foco;

➢Ter método;

➢Escolher racionalmente as alternativas de ação, com vistas a
estabelecer prioridades.
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“Se planejar é sinônimo de conduzir 
conscientemente, então não existe alternativa ao 
planejamento. Ou planejamos ou somos escravos 
da circunstância. Negar o planejamento é negar a 

possibilidade de escolher o futuro. Quem não 
planeja é governado pela contingência, por outros 

atores que planejam e têm certas vontades e 
determinados interesses sobre a realidade.”

(Carlos Matus)
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Planejar é necessário, mas é preciso fazê-lo de forma

estratégica.
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O que é planejamento estratégico? Em que é diferente de

planejamento tradicional e de planejamento participativo?
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• “Planejamento estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente,
e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar
decisões atuais que envolvam riscos; organizar, sistematicamente, as
atividades necessárias à execução destas decisões e, através de uma
retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas
decisões em confronto com as expectativas alimentadas.”(Peter Drucker)

• “Planejamento estratégico o esforço disciplinado e consistente,

destinado a produzir decisões fundamentais e ações que guiem a

organização escolar, em seu modo de ser e de fazer, orientado para

resultados , com forte e abrangente visão de futuro.”(Heloísa Luck)

11



Tipos de Planejamento Características

Tradicional (funcional)

Caráter normativo (determinista) e genérico, rígido,

estrutural, ênfase nos procedimentos, visão

fracionada da realidade, formal (peça burocrática),

poucas possibilidades de adaptação às mudanças.

Estratégico

Técnico, instrumental, disciplinado, consistente,

baseado em tomada de decisões fundamentadas

em julgamento avaliativo de dados e informações,

orientado para resultados, flexível, considera os

diferentes olhares da realidade.

Participativo

Visão multidimensional e integradora, coletivo,

adaptável às modificações das estruturas

organizacionais, comprometido com a

transformação social.
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Por que adotar o planejamento estratégico na escola?
Não é esta uma metodologia empregada nas empresas
e, portanto, adequada apenas a organizações voltadas
para o capital e o lucro? Não seria uma metodologia
limitada, direcionada pela técnica, em detrimento da
dimensão social e humana? O planejamento estratégico
é compatível com a gestão democrática da escola?
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Visão 
política

Planejamento 
Estratégico 
Situacional

* Carlos Matus
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Bases 

Conceituais 

do PES

2.Situação 1. Ator Social 3.Produção

Social

1.Personalidade, organização, agrupamento que produz fatos num espaço social

2.Espaço social onde atuam os atores sociais

3.Forma de produzir e reproduzir de uma sociedade historicamente situada.
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Planejamento é processo técnico 

(requer conhecimento) e 

político (requer mobilização de 

vontades)

Não existe dicotomia entre 

pensar e agir, ou seja: não 

existem pessoas especializadas 

em executar o que os outros 

pensam.

Planejamento é reflexão e ação, 

logo todos os que executam 

ações participam do 

planejamento.

O esforço do planejamento tem 

que considerar a relação ação –

resultado, a curto, médio e 

longo prazos.

PES
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1. Informações sobre os elementos internos e externos da organização
(cenários x desafios)

2. Análise de implicações futuras e globais de decisões atuais e ações locais
(repercussões a curto, médio e longo prazo)

3. Exploração de alternativas de ação (importância, prioridade)

4. Aplicação de pensamento inovador e criativo

5. Construção de referencial avançado

6. Visão Estratégica (mentalidade)

7. Objetividade, simplicidade e clareza) (linhas de ação)

8. Orientação para resultados e responsabilidade social
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Interno

Análise de Ambientes

Externo

Bases Conceituais

Pesquisa Qualitativa

Pesquisa Quantitativa

Definição da Missão, Visão 

de Futuro e Valores

Elaboração dos Objetivos 

Estratégicos

Elaboração do Plano 

Operacional

Elaboração das Estratégias 

e Metas e do Plano de Ação
* Heloísa Luck
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Proposta 

Pedagógica de 

Escola

Plano Gestor da 

Escola

Implementação da 

política educacional 

com foco na  efetiva 

aprendizagem do 

aluno pela melhoria 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem

Fortalecimento da 

capacidade 

institucional com 

foco no sucesso 

escolar pela 

articulação das 

ações dos diversos 

segmentos escolares

Planejamento

Estratégico

Identidade da

escola

Autonomia gerencial 

da escola
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• Agiliza as decisões

• Melhora a comunicação

• Aumenta a capacidade gerencial na tomada de decisões

• Promove a consciência coletiva

• Proporciona uma visão de conjunto

• Favorece a delegação de responsabilidade

• Direciona toda a organização para o foco definido

• Orienta programas de qualidade

• Melhora o relacionamento da organização com o seu ambiente interno e externo.

21



22



O Planejamento Estratégico se conclui com a
elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano
Gestor da Escola?
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Planejamento

ExecuçãoMonitoramento 

e Avaliação
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Monitoramento Avaliação

Ação contínua de 
observação, pelo qual são

tornadas públicas as 
informações a respeito do 
progresso que vai sendo

feito para alcance das metas
definidas

Ação periódica de dar valor aos
resultados alcançados até determinado

momento, às ações que estejam em
andamento e àquelas que não tenham

sido realizadas, para determinar até
que ponto os objetivos estão sendo

atingidos e para orientar a tomada de 
decisões.

Base de informações para a revisão de metas e 

estratégias planejadas
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Ações

Estratégicas
Indicadores e 

evidências

• Efetividade

• Prioridade

• Articulação

• Coerência

• Contextualidade

• Índices Educacionais

• Evidências sobre processos 

organizacionais e gerenciais no 

âmbito das diferentes dimensões 

da gestão escolar
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Considerando o contexto próprio da 

escola, o que seria necessário tomar 

como prioridade, para a formulação das 

Metas e Estratégias do Planejamento 

Estratégico de 2019?
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Gestão de 
Pessoas

Planejamento 

e organização 

do trabalho 

escolar
Gestão 

democrática e 

administração 

pública

Gestão 

Pedagógica

Dimensões 

da Gestão 

Escolar

Gestão da 

cultura 

organizacional

Gestão do 

cotidiano 

escolar

Dimensões da 

Gestão Escolar


