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Orientações para a definição da Visão Estratégica

Visão Estratégica da Escola – Expressa a percepção que a escola tem do seu passado, do seu momento atual e do
direcionamento do seu futuro. A Visão Estratégica dá forma e direção ao futuro da escola, uma vez que mostra onde
ela está e aponta para onde ela quer chegar. Esse conhecimento é essencial para que a escola se organize para
alcançar resultados cada vez melhores, de modo consistente e sustentável. A Visão Estratégica dá unicidade aos
esforços que a escola realiza para melhorar a qualidade dos serviços educacionais que presta. Cria condições para a
transformação de ideais em realidade. Permite que todos os esforços que a escola realiza, em qualquer área –
administrativa, pedagógica, de apoio ao aluno, de gestão, de relações com os pais e com a comunidade, de infraestrutura – tenham unidade e sejam coerentes com o objetivo de obter um desempenho superior.

1) O Grupo de Sistematização se reúne para a Definição da Visão Estratégica da escola, registrando esta como todas
as reuniões do PDE em ata.

2) Em conjunto, discutam quais são os Valores que a escola defende como suas crenças básicas e que norteiam sua
atuação dentro da comunidade por ela atendida. Os valores com os quais pretende atuar na comunidade.
Escolham o que consideram mais importante e escrevam no item 1 da Visão Estratégica da Escola. Os Valores são
as idéias fundamentais em torno das quais se constrói a escola. Representam as convicções, as crenças básicas,
aquilo em que a maioria das pessoas da escola acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações
existentes na escola e da escola com os alunos, com as famílias e com a comunidade.

3) No item 2, escrevam a Visão de Futuro da escola, isto é, o que a escola pretende ser no futuro, como ela quer ser
conhecida. Com que padrão de qualidade ela pretende ser vista no futuro pela comunidade escolar, o município,
o estado, lembrando que a Visão de Futuro corresponde ao componente de desafio que mobiliza a equipe escolar
a trabalhar de forma integrada, coesa para o seu atingimento. A Visão de Futuro dá forma e direção ao futuro da
escola.

4) Declarem, no item 3, a Missão da escola, aquilo que a escola é, sua razão de ser, seus clientes e os serviços que
presta. A Missão define o que é a escola hoje, seu propósito e como pretende atuar no dia-a-dia. Enquanto a
Visão de Futuro sinaliza o que a escola pretende ser, a Missão aponta para o que ela é.

5) Revejam, na Síntese da Auto-avaliação, quais os critérios apontados pelo Grupo de Sistematização como os mais
críticos. Escolham os dois Critérios mais impactantes para a aprendizagem do aluno e transforme-os em Objetivos
Estratégicos, registrando-os no item 4 da Visão Estratégica da escola. Os Objetivos Estratégicos são os alvos a
serem alcançados ou as situações que a escola pretende atingir num dado período de tempo. Refletem aquelas
poucas prioridades estratégicas que direcionarão o trabalho da escola, estimulando o compromisso da equipe e
determinando, assim, para onde a escola deve prioritariamente dirigir os seus esforços.

VISÃO ESTRATÉGICA DA ESCOLA

1) Valores
•
•
•
•

Igualdade - Tratamos com equidade nossos alunos e colaboradores, respeitando as necessidades e a
capacidade de cada um;
Ética - Trabalhamos com elevado senso de compromisso, seriedade, responsabilidade e respeito em
todas as nossas ações;
Transparência - Orgulhamo-nos de ter uma comunicação aberta e honesta;
Criatividade – Apoiamos a criatividade e a inovação individuais, valorizando as ações
empreendedoras, criativas e flexíveis;

2) Visão de Futuro
•

Sermos reconhecidos em nosso Estado pela qualidade do ensino ministrado, pelo respeito e
valorização dos nossos alunos e colaboradores e por termos profissionais constantemente
empenhados na busca de alunos participativos e críticos.

3) Missão
•

Oferecer um ensino de qualidade em parceria com a comunidade, preparando nossos alunos para o
exercício da vida profissional e para os desafios do mundo moderno, motivados pelos mais altos
ideais de altruísmo e solidariedade ao próximo.

4) Objetivos Estratégicos
•

Elevar o desempenho acadêmico dos alunos.

•

Modernizar a gestão escolar.

