PROGRAMA
DO CURSO
Gestão do Conhecimento na Era Digital e a Prática de Projeto Interdisciplinares
Aprendizagem baseada em problemas
Avaliação da aprendizagem
Base curricular
Conhecimento, currículo e cultura escolar
Coordenação pedagógica
Educação científica na escola
Metodologias ativas
Modelos de Ensino Híbrido
Neurociência aplicada à educação
Planejamento: trabalho pedagógico e o cotidiano escolar
Problematização e contextualização na aprendizagem de conceitos
Recursos didáticos
Tecnologias aplicadas à gestão educacional
Tecnologias na Educação
Transtornos de aprendizagem
Tópicos especiais

GESTÃO ESCOLAR
Quer um diferencial em sua formação?
Identifique desafios e crie
oportunidades com criatividade,
iniciativa e inovação nos aspectos
educacionais.
Empreenda!

Aula semanal ao vivo, às
sextas-feiras, das 19h às 23h
O conteúdo permanece gravado e pode ser
acompanhado a qualquer momento

18 meses de duração
+ Defesa do TCC
O cronograma poderá ser estendido em até 3 meses
devido a feriados nacionais e recessos.

Provas online

Professores da USP e
profissionais de renomada
experiência no setor privado
Certificação

Defesa do Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC)
presencial em Piracicaba/SP

Fundamentos, Política e Gestão Educacional
Diversidade e múltiplas linguagens
Educação especial na perspectiva inclusiva
Equidade e educação
Finanças para não financeiros
Financiamento da educação e a gestão escolar
Fundamentos econômicos na escola
Gestão democrática, política educacional e sistemas de ensino
Legislação do funcionamento da escola
O direito à educação
Órgãos colegiados da escola
Plano de ações articuladas
Políticas e Programas de Educação
Recursos financeiros na escola
Viabilidade econômica na escola
Tópicos especiais
Planejamento e Práticas da Gestão Escola
Planejamento: trabalho pedagógico e o cotidiano escolar
Avaliação institucional
Avaliação da aprendizagem
Conselhos escolares e gestão democrática
A qualidade da educação escolar
O projeto político-pedagógico da escola
Planejamento, Prática da Gestão Escolar e Liderança
Avaliação institucional
Comunicação estratégica para gestão de equipes
Drogas e violência no ambiente escolar
Educação sexual na escola
Empreendedorismo no contexto da educação escolar
Gerenciamento de projetos educacionais
Gestão da mudança na escola
Gestão da qualidade
Gestão de conflitos na escola
Interdisciplinaridade e transversalidade em projetos
Marketing no contexto da educação escolar
Motivação e criatividade no espaço escolar
O projeto político-pedagógico da escola
Planejamento estratégico
Preconceito e bullying na escola
Relações interpessoais e liderança
Tópicos especiais
*Programa do curso sujeito à alteração

