
  



  

A Gestão democrática da educação pública 
através dos conselhos escolares



  

Conselhos Escolares – Base Legal

Constituição Federal - Art. 206   O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios: VI – gestão 
democrática do ensino na forma da lei.

LDB LDB - Art. 14 II – participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou órgãos equivalentes. 

Plano Nacional de Educação – PNE - Meta 19 

Estratégia 19.5 

   Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos  
escolares e conselhos municipais de educação… 



  

“As leis não bastam,

os lírios não nascem das leis.”

                         

                                  Carlos Drummond de Andrade



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

  Iniciando a conversa...

- O Ceará implantou reformas orientadas pelo princípio de 
democratização e descentralização da gestão no âmbito 
da escola desde 1995. 

- Como mecanismo de gestão colegiada, o conselho escolar 
assume a função de conhecer a realidade e indicar 
caminhos que levem à realidade desejada.



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

   - Considera-se importante o fortalecimento dos conselhos 
escolares tendo em vista a sua participação efetiva na 
elaboração dos instrumentos de gestão (Projeto 
Pedagógico, Plano de Desenvolvimento da Escola, 
Regimento Escolar), no acompanhamento dos indicadores 
de aprendizagem, na implementação de projetos que 
visem a melhoria dos processos de ensino e de 
aprendizagem, bem como na definição de prioridades para 
o uso dos recursos financeiros e na fiscalização de sua 
aplicação na unidade escolar.



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

- Organismo colegiado que se caracteriza como mecanismo 
de participação da comunidade e controle social da gestão 
escolar.

- Tem por base os princípios da representatividade, 
proporcionalidade, paridade e temporalidade.

- Formado pela representação de todos os segmentos 
escolares.

- O Conselho Escolar deve, ainda, ter participação efetiva no 
acompanhamento dos indicadores de movimento e 
rendimento  dos alunos (matrícula, aprovação, reprovação 
e abandono).



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

- A democratização da gestão escolar é um processo 
complexo que pressupõe aprendizagem coletiva, 
comprometimento e alteração das relações no interior da 
escola.



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

Composição 

50% de pais e alunos 

50% de professores e funcionários 

1 representante do núcleo gestor da escola 

1 representante de entidade da sociedade civil organizada 



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

Competências 

- Deliberativa – tomada de decisões

- Consultiva – emissão de pareceres / proposição de 
alternativas de soluções

- Normativa – estabelecimento de normas

- Fiscalizadora-Avaliativa – acompanhamento sistemático / 
controle das ações



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

Ações desenvolvidas

1- Repasse de recursos financeiros às Coordenadorias 
Regionais de Desenvolvimento da Educação - CREDE e 
Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza – 
SEFOR para a realização de formação dos conselhos 
escolares das escolas estaduais, a partir de projeto 
elaborado por cada Coordenadoria Regional;

2- Utilização dos cadernos do Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos Escolares/MEC, como 
referenciais para os estudos e reflexões dos participantes 
nas formações;



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

3- Realização de Encontros Regionais de estudo, integração/ 
socialização de experiências entre os Conselhos 
Escolares;

4- Articulação junto ao MEC para o fortalecimento dos 
conselhos escolares no Estado;

5- Realização de III Encontros Estaduais de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares com a participação de técnicos 
da SEDUC e das coordenadorias regionais, técnicos de 
secretarias municipais e conselheiros escolares 
representantes dos diversos segmentos;



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

6- Acompanhamento à formação dos técnicos no Curso a 
distância promovido pela Universidade Federal do Ceará- 
UFC em parceria com o MEC;

7- Coordenação do Curso de Formação para Conselheiros 
Escolares (CODEA e COPEM), em parceria com a UFC, 
União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME e 
Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares – GAFCE;



  

Conselho Escolar na Escola Estadual Cearense

8- Criação do Módulo Organismos Colegiados no SIGE 
Escola – acompanhamento ao processo de implementação 
dos Conselhos Escolares nas escolas da rede estadual e 
orientação ao seu funcionamento no espaço escolar.

 



  

                                                    

                                                          Cada caminho percorrido
                                                        uma história escrita
                                                         um sonho realizado...



  

Secretaria da Educação

Coordenadoria de desenvolvimento da Escola e da 
Aprendizagem – CODEA - Gestão Escolar

Telefone (85) 3101-4396
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