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 A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DE ESCOLAS A PARTIR DE 
REDES E SISTEMAS DE ENSINO 

 
 O QUE SOMOS CORRESPONDE ÀQUILO  

A QUE NOS APLICAMOS A FAZER 
 

 
 

EMENTA 
 
A supervisão pedagógica de redes e sistemas de ensino tem por 
responsabilidade garantir a elevação de qualidade dos processos 
educacionais promovidos pelas escolas, assim como unidade de 
orientação voltada para a qualidade, entre todas as escolas. A 
realização desse trabalho depende de metodologia própria e de 
competências diferenciadas, necessárias para orientar e 
influenciar as práticas pedagógicas exercidas nas escolas. Este 
curso de supervisão pedagógica visa contribuir para a formação 
de equipe de supervisores atuantes nas Secretarias de Educação, 
de modo que coloquem em prática metodologia de ação 
supervisora com potencial de transformar práticas educacionais 
voltadas para a elevação da qualidade do ensino. 
 
 
OBJETIVOS 
 
O curso será realizada com o objetivo de levar os participantes a: 
 

 Compreender o papel e o sentido da ação supervisora 

exercida pela Secretaria de Educação sobre o trabalho 

educacional de suas escolas e seus respectivos resultados.  

 Adotar perspectiva abrangente e estratégica de supervisão 

pedagógica de rede/sistema de ensino.  

 Estruturar metodologia de ação supervisora de caráter 

pedagógico e transformador a ser colocada em prática nas 

escolas sob sua atuação. 

 Adotar estratégias de supervisão pedagógica que 

contribuam para a melhoria da qualidade do ensino e a 

aprendizagem e formação dos alunos da rede/sistema de 

ensino.  
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 Desenvolver instrumentos de acompanhamento e apoio à 

melhoria do desempenho pedagógico dos profissionais das 

escolas.  

 
CONTEÚDO 
 

 O papel e o sentido da supervisão pedagógica de 
rede/sistema de ensino. 

 Princípios de abrangência e visão estratégica da supervisão 
de rede/sistema de ensino. 

 Metodologia de supervisão de rede/sistema de ensino. 

 Estratégias e instrumentos de apoio da supervisão 
pedagógica. 

 Competências profissionais de supervisores pedagógicos 
de rede/sistema de ensino. 
 

PÚBLICO 
 
Supervisores pedagógicos que atuam nas redes e sistemas 

de ensino.  
 

 
DOCENTE    HELOÍSA LÜCK  
 
Doutora em Educação, pela Columbia University em New York 
com Pós-Doutorado, pela George Washington University em 
Washington D.C. Diretora Educacional do CEDHAP – Centro do 
Desenvolvimento Humano Aplicado, em Curitiba. 
Atua como conferencista, docente e consultora para sistemas 
estaduais e municipais de ensino.  
Foi consultora por 13 anos no Conselho Nacional de Secretários 
de Educação onde coordenou o Prêmio Nacional de Referência 
em Gestão Escolar e editorou a revista Gestão em Rede.  
Foi Professora Titular da Universidade Federal do Paraná e 
Professora do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação 
no Paraná, em cujas instituições ocupou vários cargos de 
coordenação, planejamento, avaliação e gestão.  
Publicou pela Editora Vozes diversos livros reeedidatos em 
dezenas de vezes.  
É palestrante em âmbito nacional para gestores, professores, pais 
e alunos. 

 
INFORMAÇÕES E  CONTRATAÇÃO DE CURSO: cedhap@cedhap.com.br 


