ASSESSORIA PEDAGÓGICA E DE
GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Apresentação da proposta para municípios
Coordenação: Profa. Alicia Freijó Rodriguez
A gestão da Educação é um dos desafios mais urgentes do setor
público. As competências de atuação do governo municipal nesta
área tornam fundamentais o planejamento estratégico e a
execução de qualidade dos serviços educacionais. O objetivo de
todos os atores envolvidos nesta tarefa deve ser a garantia do
direito a aprendizagem e permanência no sistema de ensino
municipal. Contudo, são diversas as dificuldades para que este
cenário se efetive.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA E DE GESTÃO
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
A QCP - Quanta Consultoria, Projetos e Editora Ltda. atua há mais de 15 anos na
assessoria de governos para a melhoria de suas políticas públicas, em projetos nas
áreas política social e correlatas. A QCP pode apoiar a gestão da educação em seu
município, da fase de diagnóstico até a assessoria na execução de soluções e
avaliação de impacto das medidas tomadas. A equipe da empresa é formada por
profissionais com alto grau de especialização técnica e acadêmica, além de ampla
experiência na gestão pública e no terceiro setor.
A coordenação da área de Apoio a Gestão da Educação Municipal é realizada pela
Profa. Alicia Freijó Rodriguez, assessora em Gestão Municipal e da Educação em
diversos municípios paulistas e ex-Diretora do Departamento de Ensino de
Itanhaém (SP).
O que já fizemos? Material didático para Leme (SP) *

Material didático e de

formação docente para o Estado da Paraíba * Implantação da Plataforma Saber, de
gestão escolar, no estado e municípios da Paraíba * Construção e implantação do
Sistema de Gestão de Informações da Rede de Proteção Social do Distrito de JaciParaná (RN) * Fortalecimento institucional de Conselhos Municipais * Articulação
de políticas públicas para defesa dos direitos da criança e adolescente em Arujá
(SP)
O que podemos fazer pelo seu município?
Construção e adaptação do Plano Político Pedagógico;
Reforma Administrativa e de Cargos e Salários;

Entre em contato
conosco:
Karina Saes
karina.saes@qcp.com.br

Construção e revisão de Material Didático;

(11) 4186-7222

Planejamento Estratégico;

www.qcp.com.br

Formação de docentes e profissionais de gestão;
Organização de sistemas de informação e de gestão da
rede e do ambiente escolar;
Construção de soluções personalizadas, do diagnóstico
à assessoria de implementação e avaliação.

