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APRESENTAÇÃO 
 

 
A Secretaria Municipal de Educação - SEMED tem como uma de suas metas a 

implementação e o fortalecimento dos Conselhos Escolares em todas as escolas da rede.  

O Conselho Escolar - CE, entidade civil de direito privado, tem, entre outras, a função 

de controle social e deliberação, contribuindo para a efetivação da gestão democrática no 

espaço escolar. 

Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 453 (quatrocentos e cinquenta e 

três) Conselhos Escolares implantados, todavia, observa-se que não há uma efetiva 

participação desse colegiado no processo administrativo e pedagógico da escola, mas uma 

atuação restrita aos aspectos financeiros.  

Com o intuito de fortalecer a atuação do Conselho Escolar, a SEMED, por meio da 

Divisão de Apoio a Gestão Escolar – DAGE condensou a orientação de vários documentos 

nacionais e municipais direcionados à valorização da gestão democrática para subsidiar este 

colegiado nas tomadas de decisões e nos procedimentos de consultas, deliberações, 

execuções, planejamento e fiscalização, para tanto, disponibiliza neste manual, conceitos e 

competências pedagógicas, administrativa, financeira e participativa desse órgão colegiado, 

além de apresentar as funções de cada segmento na diretoria do Conselho, oferecendo o 

embasamento legal que fundamentará o planejamento das ações do CE. 

O que se pretende com essa iniciativa é apontar caminhos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade do ensino oferecido às escolas municipais de Manaus. Nessa 

perspectiva, quem pode definir a qualidade na escola, é a própria comunidade onde a escola 

está inserida, onde cada sujeito se compreende e se reconhece como autor do processo e 

um agente transformador, propondo e agindo na busca da qualidade da educação. A 

representatividade desses sujeitos é que constitui o Conselho Escolar. 
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MARCOS LEGAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES 

 

Gestão democrática, gestão compartilhada e gestão participativa foram termos 

muito utilizados como bandeira de luta de educadores e movimentos sociais organizados em 

defesa de um projeto de educação pública de qualidade social e democrática. A 

intensificação desse movimento na década de 1980 resultou na aprovação do princípio de 

gestão democrática na educação, na Constituição Federal de 1988 art. 206.  

 

 

 

 

 

 

 
No que tange à educação, a gestão democrática tem sido defendida como dinâmica a 

ser implementada nas unidades escolares, como uma garantia  dos  processos coletivos de 

participação e decisão, assegurados  na Lei de Diretrizes  e Bases da Educação Nacional – 

LDB nº 9.394/96: 

 

Constituição Federal 

Art. 206 

VI – gestão democrática do ensino na forma da lei. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional institui: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de 

gestão democrática do ensino público da educação 

básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto político pedagógico da escola; 

II – participação da comunidade escolar e local em 

Conselhos Escolares ou órgãos equivalentes.  
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 É importante ressaltar que a existência de organismos colegiados na escola não é 

uma novidade.  A Associação de Pais, Mestres e Comunitários - APMC, os grêmios 

estudantis, são provas incontestes dessa participação coletiva. Todavia, a inovação que se 

pretende com os Conselhos Escolares  é a participação efetiva na gestão administrativa, 

pedagógica e financeira, constituindo-se como um espaço participativo plural composto 

pelos diversos segmentos presentes na escola e na comunidade. 

 Em Manaus, a implantação dos Conselhos Escolares  ganha corpo com a publicação 

do Decreto Municipal nº 9.669, de 11 de julho de 2008, que institui os Conselhos Escolares  

nas unidades da rede municipal de ensino. 

  

Com a recomendação da LDB 9394/96 e do Plano Nacional de Educação – Lei nº  

10.172/2001, acerca da  organização da escola em Conselhos  Escolares, visando uma 

participação efetiva desse colegiado na gestão administrativa, pedagógica e financeira da 

escola, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, a partir de discussões com 

representantes  das APMCs, representante do Conselho Municipal de Educação e da 

Assessoria Jurídica, deu inicio ao processo de transformação das APMCs em Conselhos 

Escolares. Atualmente a rede municipal conta com  453  Conselhos Escolares implantados. 

 

DECRETO Nº 9669, DE 11 DE JULHO DE 2008 

Art. 1° Fica constituído o Conselho Escolar nas unidades da Rede 
Municipal de Ensino. 
 
Art. 2° O Conselho Escolar é um órgão colegiado composto por 
representantes da Comunidade Escolar e Local, de natureza 
deliberativa, consultiva e fiscal nos assuntos  tanto da gestão 
institucional, administrativa e financeira quanto das questões 
político-pedagógicas no âmbito escolar. 
§ 1º As eleições do Conselho Escolar serão realizadas a cada 
biênio. 
§ 2º A participação como membro do Conselho Escolar é gratuita 
e constitui serviço público relevante. 
 
Art. 3° Os Conselhos Escolares têm personalidades jurídicas 
próprias e registro na Receita Federal. 
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O QUE É O CONSELHO ESCOLAR? 

 

É um órgão colegiado da escola pública composto pelo diretor e representantes de 

professores, funcionários administrativos, pais, alunos ou responsáveis e comunidade local, 

com função deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora, ao qual cabe avigorar o 

projeto político-pedagógico de sua escola, como a própria expressão de sua organização  

educativa, garantindo  a participação das comunidades  escolar e local, na gestão 

administrativa, pedagógica e financeira, tendo o diretor escolar como membro nato, com 

responsabilidade compartilhada de gestão da escola. 

 

No âmbito  do CE, cada conselheiro eleito deve atuar como representante de seu 

segmento, decidindo e discutindo com seus pares e não por eles, as questões 

administrativas, pedagógicas e financeiras de sua escola. Um bom conselheiro é aquele que 

anda junto com o outro, que o representa e se faz representar com respeito e compromisso. 

Configura-se como um espaço heterogêneo de participação, no qual diferentes 

sujeitos interagem e se relacionam compreendendo o espaço educativo sob diversos 

ângulos, compartilhando objetivos comuns, visando a qualidade de educação. 

 

FINALIDADES DO CONSELHO ESCOLAR 

 Fortalecer a prática da gestão democrática na forma de colegiado; 

 Promover a articulação entre os segmentos da comunidade escolar para discutir 

questões administrativas, financeiras e pedagógicas em função da melhoria da 

qualidade do ensino e do desempenho da escola.   
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QUE FAZER PARA FORTALECER A PRÁTICA DEMOCRÁTICA NA UNIDADE DE ENSINO? 

 

FUNÇÕES DO CONSELHO ESCOLAR 

    

O Conselho escolar delibera sobre a gestão administrativo-financeira das unidades escolares, 

visando a construção efetiva de uma educação de qualidade social. Para o exercício dessas 

atividades, os Conselhos têm as seguintes funções: 

Função deliberativa 

Aconselha e emite opiniões sobre questões, assuntos e problemas  
relacionados à escola.  Assessora e encaminha as questões 
levadas pelos diversos segmentos  e apresenta sugestões, que 
poderão ou não ser acatadas pela unidade escolar. 

Função consultiva 
Examina as situações apresentadas  ao Conselho Escolar com vista 
a uma decisão; aprova proposições, encaminhamentos e 
prestação de contas 

Função mobilizadora Promove, estimula e articula a participação integrada dos 
segmentos da escola e da comunidade local 

Função fiscalizadora 

Administra de forma transparente as ações político-pedagógicas, 
administrativas, bem como o recebimento e aplicação de recursos 
financeiros próprios e públicos (Federal/Municipal), conforme as 
normas legais vigentes 

  

O exercício da participação faz com que o cidadão reconheça sua importância 

enquanto sujeito individual e coletivo. Quanto mais o conselheiro atinge essa clareza, mais 

se aproxima de um ideal de autonomia.  

Um Conselho Escolar que aprende a caminhar com 

autonomia, é um Conselho forte. Não precisa de 

agentes externos  que o  force a agir, ou diga a direção 

a seguir, haja vista que por ser democrático e 

participativo ele decide o que é melhor para sua 

escola. 

 

 Sensibilizar a comunidade escolar da importância do Conselho 
Escolar; 

 Buscar parcerias que contribuam para o desenvolvimento e 
melhoria da comunidade escolar;  

 Administrar de forma transparente o recebimento e aplicação 
de recursos financeiros próprios e públicos, conforme as 
normas legais vigentes; 

 Contribuir para a preservação da convivência harmônica entre 
pais ou responsáveis legais, educadores, alunos, funcionários 
da escola e comunitários; 

 Participar dos cursos de formações oferecidos pelo MEC; 

 Acessar e consultar o material disponibilizado pelo Programa 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares  no sítio: 
conselhoescolar.mec.gov.br/comunidade 
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O CONSELHO ESCOLAR E AS INSTÂNCIAS: PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 INSTÂNCIA PEDAGÓGICA 

É comum enfatizar a importância da atuação do CE na instância pedagógica, 

entretanto é necessário ter uma clara compreensão do que isso significa.   

 Segundo Oliveira, 

 

A dimensão pedagógica presente no próprio “saber fazer” do 

processo ensino aprendizagem, é imprescindível, pois a construção 

e sistematização do conhecimento e dos saberes se viabilizam  

através da ação pedagógica; a gestão, a organização do processo do 

trabalho, a prática docente, as ações coletivas, a cultura 

organizacional, o envolvimento da comunidade são 

espaços/instâncias pedagogizadas. (OLIVEIRA et al, 2005, p.41) 

  

Nessa perspectiva, a instância pedagógica é um espaço que envolve um conjunto de 

saberes, valores e aspectos constitutivos do ambiente escolar. Por isso todos os sujeitos 

envolvidos nesse processo (pais, alunos, professores, coordenadores, funcionários, gestores)  

são responsáveis pela prática pedagógica. Portanto, é imprescindível que cada um desses 

sujeitos caminhe compartilhando objetivos comuns expressos em seu projeto educativo, ou 

melhor, em seu projeto político pedagógico. 

 Para Libâneo,  

 

O Projeto Pedagógico é a concretização do processo do 

planejamento. Consolida-se num documento que detalha objetivos, 

diretrizes e  ações do processo educativo a ser desenvolvido na 

escola. [...]. Expressa a cultura da escola porque está assentado nas 

crenças, valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas 

que o elaboram. (LIBÂNEO, 2001, p. 125) 

 

Assim, aluno, pai, funcionário, coordenador, gestor, representante comunitário, 

ocupam um lugar social na escola e podem contribuir, enquanto representantes, para 

pensar ações inovadoras, ressignificar valores, mediar problemas. Dessa forma, as ações 

pedagógicas são efetivadas por meio do papel que cada conselheiro representa. 
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ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participar de todas as reuniões do CE; 

 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola;  

 Reunir com seus pares para  compartilhar ideias e promover eventos educativos 
(semana de artes, de ciências, gincanas, torneios esportivos); 

 Reivindicar junto ao Conselho Escolar as carências (em geral) e frequência de 
professores; 

 Fiscalizar a execução do calendário escolar, assegurando os duzentos (200) dias letivos 
e das oitocentas (800) horas anuais estabelecidos conforme legislação vigente; 

 Discutir como  seu segmento e demais conselheiros, alternativas para promover o 
respeito às diversidades étnico-racial, a identidade, gênero e pessoas com deficiência; 

 Apropriar-se das avaliações internas e externas para propor ações para a melhoria da 
aprendizagem;  

 Reivindicar a melhoria das condições de infraestrutura das escolas 

 Fiscalizar o provimento de materiais didáticos, pedagógicos e permanentes; 

 Fiscalizar a qualidade da merenda escolar; 

 Exigir transparência no uso do dinheiro público; 

 Acompanhar a execução da aplicação dos recursos financeiros da escola; 

 Dialogar com a gestão da escola e com a comunidade escolar;  

 Incentivar a participação da comunidade escolar e local no processo de elaboração, 
acompanhamento e avaliação do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico da 
Escola; 

 Acompanhar e avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, prioridades e metas 
estabelecidas no Plano Anual, redirecionando as ações quando necessário; 

 Constituir comissões especiais ou grupos de apoio para estudos relacionados aos 
aspectos financeiros, pedagógicos e administrativos; 

 Incentivar ou mesmo indicar qualquer membro conselheiro para participar de outras 
instâncias democráticas como: Conselho Regional, Estadual e Municipal da Estrutura 
Educacional para definição, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas 
educacionais; 

 Articular ações com segmentos da sociedade que possa contribuir para melhoria da 
qualidade de ensino-aprendizagem; 

 Garantir o cumprimento das normas, procedimentos e outras medidas administrativas 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 
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ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO ALUNO 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO PAI/MÃE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criar um canal de diálogo com os demais alunos da 

escola a fim de conhecer as dificuldades no cotidiano 

escolar; 

 Sensibilizar os pais sobre a importância do CE; 

 Discutir com seu segmento e encaminhar ao CE os 

problemas que interferem na prática pedagógica: 

dificuldade de aprendizagem, carência e assiduidade do 

professor, recursos didáticos e de infraestrutura; 

 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico 

de sua escola. 
 

 Propor junto ao CE ações que fortaleçam a relação 

escola-família-comunidade; 

 Trabalhar como multiplicador com a finalidade de 

sensibilizar e mobilizar os pais a participarem da vida 

escolar de seus filhos; 

 Acompanhar a assiduidade de alunos,  professores, 

funcionários e gestores e darem ciência ao CE; 

 Participar ativamente dos encontros pedagógicos e das 

reuniões de pais; 

 Conhecer as leis que fundamentam e estruturam o 

sistema educacional de seu município ( CF, LDB, ECA, 

CE); 

 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico 

de sua escola. 
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ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

PAPEL DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 Contemplar a temática do Conselho Escolar 
no planejamento de ensino como atividade 
curricular, visando a formação política e 
crítica do aluno; 

 Divulgar o Conselho Escolar nas reuniões de 
pais, como instância de controle social e 
deliberativo; 

 Desenvolver ações interventivas na 
comunidade promovendo a troca de 
experiência com os demais segmentos; 

 Acompanhar os indicadores escolares; 

 Participar da elaboração do Projeto Político 
Pedagógico da escola. 

 Pensar, juntamente com o CE, ações para 

otimizar o trabalho administrativo 

combatendo práticas de favorecimento; 

 Propor ao CE cursos de formação na área da 

administração escolar; 

 Promover, no âmbito do CE , discussões 

sobre o papel dos funcionários na organização 

do trabalho escolar; 

 Propor ações ao CE voltadas para o zelo do 

patrimônio público juntamente com os outros 

segmentos da comunidade escolar; 

 Participar da elaboração do Projeto Político 

Pedagógico de sua escola. 
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 INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

 

O conceito mais genérico do termo administração, é “utilização racional de recursos 

para a realização de fins” (PARO, 2010, p.766). Isso nos remete à atividade meio, ou seja,  

atividades exercidas para subsidiar outras (atividade fim), que no caso da escola significa a 

prática pedagógica. Se a escola não tem o melhor professor, os banheiros estão em péssimas 

condições, a alimentação não é de boa qualidade, documentos desorganizados, isso não 

reflete uma boa gestão, não é o reflexo de um projeto pedagógico, mas o descaso com a 

educação pública, não só no âmbito da gestão escolar mas do próprio sistema educacional, 

afinal é fato que nem todos os problemas que ocorrem na escola são solucionados em sua 

alçada.  

 

 

                                                        

 

              

 

 

 

 

Nesse sentido, a instância administrativa (atividade meio), compreende o 

gerenciamento de serviços, recursos e de pessoas. É necessário que o conselheiro esteja 

atento à rotina administrativa da escola no intuito de orientar e formular questões acerca da 

melhoria da gestão escolar. 

É importante ressaltar que um conselheiro não é um funcionário da escola com 

tarefas a executar, muito menos tem autoridade para intervir diretamente nas atividades 

dos funcionários e gestores. Compete ao colegiado a tarefa de discutir e delibear 

alternativas para o bom funcionamento da escola. 

 

 

 

 

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 umja decisão coletiva. 
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 INSTÂNCIA FINANCEIRA 

 

Na prática, a maioria das escolas da rede municipal de Manaus compreende o 

Conselho Escolar unicamente como um gerenciador dos recursos financeiros da escola. 

Ainda que seja da competência do CE atuar na gestão financeira da escola, esse formato que  

temos hoje não vislumbra a gestão participativa, mas tão somente uma limitação na área de 

atuação do CE. Todavia, essa realidade pode ser mudada se o CE passar a assumir de fato as 

outras dimensões: pedagógica, sócio-política e administrativa. Não é uma tarefa fácil, mas 

perfeitamente viável. 

 

 

 

 

No que tange à instância financeira, compete ao CE administrar todos os recursos 

repassados para a escola, gerindo-os de forma planejada e coerente, devendo o 

planejamento financeiro estar articulado aos objetivos e metas do Projeto Político 

Pedagógico da escola. 
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PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR ENQUANTO COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propor alternativas de soluções dos problemas de natureza administrativas e 

pedagógicas; 

 Analisar projetos elaborados ou em execução por quaisquer  segmentos que 

compõem a comunidade escolar, no sentido de avaliar a importância dos mesmos, no 

processo ensino-aprendizagem; 

 Reformular o Estatuto do Conselho Escolar, sempre que necessário; 

 Discutir sobre a proposta curricular da escola visando ao aperfeiçoamento e 

enriquecimento desta, respeitando as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de 

Educação; 

 Assessorar, apoiar e colaborar com o diretor em matéria de competência e em todas 

as suas atribuições; 

 Propor em reuniões, inovações, temas, informações, discussões significativas que 

contribuam para o crescimento de uma visão crítica do homem e da sociedade; 

 Definir providências cabíveis, nos casos que lhe forem encaminhadas relativas a 

sanções aplicadas em alunos, pais, funcionários, professores e diretor, de acordo com 

o previsto no Regimento Escolar, respeitada a legislação vigente; 

 Propor a Secretaria Municipal de Educação a instauração de sindicância para apurar 

irregularidades quando 2/3 (dois terços) dos seus membros acharem necessários, a 

partir de evidências comprovadas; 

 Incentivar a organização dos trabalhadores em educação, dos grêmios estudantis e 

outros colegiados representativos dos segmentos da comunidade escolar e local; 

 Promover círculos de estudos, palestras, seminários e debates objetivando prevenir e 

minimizar necessidades detectadas, envolvendo todos os integrantes da comunidade 

escolar e local, buscando a integração do tripé Escola, Família e Comunidade. 

 


