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Conteúdo: A democratização da escola e o Conselho Escolar

Professoras: Especialistas em Educação: Profª Tereza  Helena Guedes da Silva 

e Profª Rosimar da Rocha Cavalcante



“A educação, direito de todos e dever do Estado

e da família, será promovida e incentivada com

a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para

o exercício da cidadania e sua qualificação para

o trabalho”

Art. 205 da CF

É necessário buscar 
novos parceiros



Gestão Democrática

“Tudo o que acontece no
mundo, seja no meu país, na
minha cidade ou no meu bairro,
acontece comigo. Então, eu
preciso participar das decisões
que interferem na minha vida.”
Herbert de Souza (Betinho)



Conselho Escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=6tlYtYA9m78



Conselhos Escolares

•Consultivas

•Deliberativas

•Mobilizadoras

•Fiscalizadoras

•Avaliadoras

FUNÇÕES



Conselho Escolar: Função Consultiva

Você foi 
chamado a 

opinar?

Você 
buscou 

apresentar 
sua 

posição

Conselho

Escolar

Regimento

Plantão 
Escolar

Aplicação 
dos 

Recursos

Limpeza



Conselho Escolar: Função Deliberativa

quando decidem sobre o Projeto Político-
Pedagógico e outros assuntos da escola,
aprovam encaminhamentos de problemas,
garantem a elaboração de normas internas e o
cumprimento das normas dos sistemas de
ensino e decidem sobre a organização e o
funcionamento geral das escolas, propondo à
direção as ações a serem desenvolvidas.
Elaboram normas internas da escola sobre
questões referentes ao seu funcionamento nos
aspectos pedagógico, administrativo ou
financeiro.

Delibera

Opina

Debate

É mais fácil administrar com um colegiado do que sozinho,
compartilhando poder e responsabilidades. É por este
motivo também, que todas as decisões devem ser
registradas em Ata, porque comprova que tal ação partiu de
uma decisão coletiva.



Conselho Escolar: Função Mobilizadora

Onde estão Todos?

Eu não me auto represento!

Meu Segmento

Minha Comunidade



Conselho Escolar: Função Avaliadora

Projeto Político 

Pedagógico?

Ensino

Projetos

Avaliação



Conselho Escolar: Função Fiscalizadora

Fiscalizar o que?



Conselhos Escolares

https://www.youtube.com/watch?v=gQM4NrMeBS4&feature=youtu.be



Fortalecimento da Gestão 
Democrática

Ações da Seduc



Gestão Democrática

Conselho 
Escolar

Todos os 
segmentos

Grêmios Alunos

Associações 
de Pais

Família



• Assegurar a  valorização, a formação dos vários atores, 
a gestão participativa e democrática

Conselho 
Escolar

Mapeamento

Formação

Mobilização

Fortalecimento 

dos Conselhos 

Escolares



Atualização e aperfeiçoamento  
do Banco de Conselheiros:

Link: 
apps.mobieduca.me/conselhos

535 escolas - 6826 conselheiros 
cadastrados

Programa Nacional do MEC

Programa Estadual de 
Fortalecimento de Conselheiros 

Escolares: presencial e pela 
mediação tecnológica 

Levantamento de demandas 
formativas

 Plano de Gestão
 Semana Presente  (uma vez 

por trimestre)
 Dia “C” de                  

Mobilização dos Conselhos 
Escolares

Conselho 
Escolar

Mapeamento

Formação

Mobilização



Conselho 
Escolar

Mapeamento

Formação

Mobilização

Link para acesso: http://apps.mobieduca.me/conselhos/

O acesso deve ser 
através do INEP / Senha 
Padrão.



Após o acesso, o responsável confere os dados existentes na 
base, podendo adicionar, alterar, ou excluir alguma informação.

Após realizar as alterações basta clicar no botão Salvar

Importante o preenchimento 
da vigência



No menu – Listagem - Serão exibidos por GRE e Escola os conselheiros cadastrados.



Ao clicar no botão                  localizado no lado direito da 
página, 
será exibido a relação dos conselheiros. 

Na listagem serão exibidos os 
conselheiros com sua respectiva Função 
e Seguimento



No menu acompanhamento por GRE será exibido o percentual de participação. 



No menu acompanhamento é possível visualizar a 
quantidade de escolas, números de enviadas e não 
enviadas



Para escolas que possuem o MobiEduca.Me, utilizando o aplicativo
MobiPhotos, o gestor insere as fotos dos conselheiros e ainda registra
as ATAS de reuniões.

Insira o email e a 
senha e clique em 

ENTRAR

Selecione a opção 
conselheiros

Tire a foto do 
Conselheiro

1

2
Selecione a opção 

Documentos e registre 
as ATAS de Reunião

Clique no ícone da 
câmera e tire a foto 

da ATA. 



Fortalecimento da Gestão Escolar

Gestores 
Escolares

Banco de 
Gestores

Avaliação de 
Desempenho

Formação  e 
Assistência 

Técnica



Avaliação de Desempenho

Gestão 
Democrática

Gestão 
Pedagógica

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão 
Administrativa

/Sistema

24

43.278 cadastros e 

34.795 concluídos



Conselho Escolar

https://www.youtube.com/watch?v=BzDbMMDz4gU

Alexsandro do  Nascimento Santos

Video: Programa Escola de Gestores da Educação Básica



Conselho Escolar - Estratégia de Gestão Democrática
Organização  e Funcionamento

Quais são as condições que a escola oferece para participação?

Encontros possíveis para todos! Dia e horário

A Gestão Escolar atribui ao Conselho Poder de Decisão?

Conselho Escolar é instância de Decisão! Não é mero legitimador de ações
anteriormente tomadas

O Conselho trata dos problemas que afetam a vida da escola?

As pautas das reuniões devem tratar das questões pedagógicas, administrativas,
da infraestrutura e de problemas enfrentados no cotidiano escolar!Não podem
ser restritas a eventos ou assinatura de prestação de contas



Outros Elementos:

 Fixar as normas de funcionamento do conselho;

 A rotina  deve ser organizada elaborando Plano de ação;

 Estabelecer o calendário de reuniões ordinárias, fixando-o em pontos estratégicos da 
escola;

No final de cada reunião, realizar o registro, leitura e assinatura de todos presentes em Ata; 
Mudança de Diretor: alterar justificando em Ata, levar ao cartório, receita federal e banco;
Em caso de ausência do Estatuto do Conselho escolar na escola, solicitar 2ª via no Cartório 
que foi registrado. 
Renovar o Conselho, de 2 em 2 anos, conforme decreto e registro em Ata – eleição/ 
reeleição de seus membros;

Conselho Escolar - Estratégia de Gestão Democrática
Organização  e Funcionamento



Manter em dias as declarações dos impostos sociais junto à Receita federal;
Organizar livro tombo para registro de mobiliários e equipamentos;
Expor a prestação de contas em local visível e de fácil acesso à comunidade 
escolar;
Orientar para que os recursos sejam aplicados seguindo normas e 
procedimentos estabelecidos, (Resoluções/ normativas);
Os documentos (Estatuto do CE e livro ATA)devem estar sempre disponível na 
escola para consulta dos técnicos.

Conselho Escolar - Estratégia de Gestão Democrática
Organização  e Funcionamento



Conselho Escolar - Estratégia de Gestão Democrática
Organização  e Funcionamento

Apreciar e emitir parecer sobre o desligamento de um ou mais membros do 
Conselho quando não cumprir as normas estabelecidas neste estatuto;

 Aprovar alteração no estatuto;
Julgar e aprovar a aplicação e prestação de contas de quaisquer recursos 
financeiros adquiridos ou repassados à escola;
 Apreciar e encaminhar à autoridade competente os casos passíveis de 
penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os docentes, servidores e 
discentes da escola;



Estrutura do Plano de Ação do Conselho Escolar

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO COMO RESPONSÁVEL

Identificação da Escola:

Apresentação:

Justificativa:

Objetivo:



Estrutura do Calendário de Reuniões do Conselho Escolar

ANO DIA MÊS HORA LOCAL



Conselho Escolar-Gestão democrática-Participação- Diálogo-
Família-Escola

• https://www.youtube.com/watch?v=rCejC1lFwMg



Como mobilizar a Comunidade para participar da 

vida da escola e de  suas instâncias?

“Não há uma receita... é preciso que haja uma relação
justa, respeitosa, democrática e solidária” 

Rosely Saião


