Os Grupos de Referência de formação de gestores nas Diretorias de Ensino têm como
objetivo promover a melhoria da qualidade da educação básica nas escolas estaduais,
por meio de ações voltadas à formação continuada de gestores. A Diretoria de Ensino
de Mogi Mirim integra o Núcleo 9 da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,
conjuntamente com as Diretorias de Ensino de Piracicaba, São João da Boa Vista e
Sumaré. Cada Diretoria de Ensino possui sua representação através de seu Grupo de
Referência composto por Supervisores de Ensino, Diretores de Escola e Professores
Coordenadores, indicados pelo dirigente regional, que por sua vez são os
responsáveis pelo desenvolvimento e acompanhamento dos Planos de Ação
elaborados no Núcleo de Referência. No dia 20 de setembro, com a presença da
Dirigente Regional de Ensino, Profª Elin de Freitas Monte Claro Vasconcellos, e da
Profª Débora Oliveira Diogo, do Centro de Planejamento do Quadro do Magistério,
realizou-se na diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim o encontro de Polo, que teve
início com a apresentação do coral da EE Sebastião Gomes e cuja pauta de estudos
foi organizada objetivando a ressignificação das práticas de gestão a partir de um
processo contínuo da ação-reflexão-ação, articulando teorias e práticas, a reflexão
sobre a identidade da escola e seus efeitos na concepção e na prática da atividade
profissional, a reflexão sobre a importância de um trabalho pedagógico que favoreça o
desenvolvimento da autonomia nas diversas dimensões da instituição educativa e a
compreensão da importância das relações interpessoais na escola. Esta reunião de
estudos teve a participação da Profª Drª Adriana de Melo Ramos, integrante do Grupo
de Estudos e Pesquisas em Educação Moral – Unicamp e professora coordenadora
do curso de pós-graduação As relações interpessoais na escola e a construção da
autonomia moral, da Unifran.
Importante momento de estudo e crescimento
profissional.

