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uatro pilares são fundamen
tais para uma escola de alto
desempenho: sonhos, propó
sito e valores claros e com
partilhados; pessoas de alta qualidade
motivadas, alinhadas e felizes; cultura
de inovação consolidada; objetivos
estratégicos, processos e indicadores.

Em nossas escolas, trabalhamos para
que nossos alunos tenham alto desem
penho acadêmico, cultural, esportivo,
cognitivo, socioemocional etc., para
que se tornem cidadãos e profissionais
de destaque e que contribuam para um
mundo melhor. Logo, uma escola de
alto desempenho é aquela onde o pro
cesso de ensino-aprendizagem supera
as expectativas definidas e atinge
padrões realmente elevados.
Uma escola de alto desempenho deve
ter sempre claros seus objetivos estra
tégicos. Para garantir sucesso na exe
cução e resultados satisfatórios, todos
os objetivos devem ser motivadores,
mensuráveis, desafiadores, relevantes
e com prazos claros.

Investir tempo no planejamento das
metas, na definição de suas caracterís
ticas e no envolvimento de todo o time
é fundamental, mas isso nem sempre é
executado pelas lideranças educacionais.
A gestão baseada em processos e indi
cadores deve ser uma prática em esco
las de alto desempenho. No segundo
semestre de 2016, a AOG Consultoria
Educacional Artesanal realizou uma
pesquisa nacional com escolas públi
cas e privadas para mapear o cenário
de gestão de suas lideranças. A pes
quisa foi respondida por mais de 1.600
escolas em todas as regiões do Brasil,
com grande diversidade de tamanho e
mensalidade média.
De todas as escolas que responderam
à pesquisa, aproximadamente 59% fa
zem parte de um sistema de ensino e
40% utilizam livros didáticos de edi
toras. Além disso, 14% são parte inte
grante de uma rede de escolas. Dentre
as lideranças escolares que responde
ram à pesquisa, aproximadamente 26%
atuam em todos os segmentos, desde a
Educação Infantil até o pré-vestibular,
e 53% atuam desde a Educação Infantil
até o Ensino Médio. Apenas 24% atuam
em apenas um segmento: ou Ensino
Fundamental ou Médio.
Entre os grandes desafios das lide
ranças escolares que responderam à
pesquisa estão a gestão do tempo e a
capacidade de priorizar entre o pla
nejamento estratégico, as atividades
operacionais e o constante “apagar de
incêndios” do dia a dia.
Segundo a pesquisa, aproximadamen
te 39% dos gestores investem grande
parte do seu tempo executando tarefas
e atividades operacionais que pode
riam ser exercidas pela sua equipe;
34% das lideranças investem suas
horas semanais de trabalho "apagando
incêndios" do dia a dia; apenas 11%
das lideranças dedicam seu tempo ao
planejamento estratégico de médio e
longo prazos.
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