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ESPAÇO TIRA DÚVIDAS 

 Se houver mudança de gestor (a), o Conselho reúne-se em Assembleia 

Extraordinária para a substituição do Presidente e registra em ata o 

fato. Essa Ata deve ser levada ao cartório, à Receita Federal e ao 

Banco. 

 Se houver mudança de endereço da escola o Conselho também deverá 

reunir-se em Assembleia Extraordinária para alteração do mesmo.  

Essa Ata deve ser levada ao cartório e a Receita Federal. 

 Se a unidade de ensino, por quaisquer razões, deixar de ser Escola 

Municipal e passar a ser CMEI ou vice  versa, da mesma forma será 

necessário fazer a alteração cadastral de nome (via DBE) junto à 

Receita Federal e informar no PDDE web. Nesses casos, se a UEx tem 

recurso em conta, é necessário saber se os programas que desenvolve 

contemplam a modalidade de ensino que ela passou a atender, se não 

contempla, procurar a Divisão Distrital a que está vinculada ou a 

DAGE, para as providências que se fizerem necessárias. 

 Caso vença o biênio e os mesmos membros no Conselho Escolar 

queiram concorrer à reeleição dos cargos, convoca-se a eleição, e caso 

eleitos para os mesmos cargos, registra-se na Ata de Eleição e posse, 

mas não será necessário ir a Receita, pois não houve mudanças. A Ata 

deverá somente ser levada ao cartório. 

 Caso vença o biênio e mude o presidente, mesmo continuando os 

demais membros no Conselho Escolar, a Ata deverá ser levada ao 

cartório e a Receita. 

 Quando vencer o biênio não será necessário outro Estatuto. O 

Estatuto será o mesmo, só há mudança de Ata. 

 Se houver substituição de algum membro que não seja o Presidente, 

deve-se registrar o fato em uma Ata de Substituição. 

 A eleição do Conselho pode ser antecipada ou prorrogada caso haja 

necessidade, para isto é necessário reunir extraordinariamente e 

lavrar Ata. 

 No caso de vacância do cargo de qualquer um dos Conselheiros e não 

havendo mais suplentes, serão convocadas novas eleições de 

representante do respectivo segmento para complementação do 

período em vigor, 

 Quando um membro do conselho se afastar por quaisquer motivos, 

deverá apresentar a carta de Renúncia. 
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AVALIANDO O CONSELHO ESCOLAR 

 

O trabalho desenvolvido pelo Conselho Escolar precisa ser avaliado, ao final de cada 

semestre ou quando se fizer necessário. Nessa avaliação, os conselheiros e a comunidade 

escolar analisarão os pontos positivos e negativos do Conselho Escolar, buscando melhorar 

cada vez mais a sua atuação. 

 

 

Algumas questões para reflexão: 

1. Os conselheiros conhecem os documentos de planejamento 

da escola (PPP, Regimento, Estatuto do Conselho Escolar, 

Proposta Curricular e outros)? 

2. O Conselho Escolar participa da elaboração, da execução e 

da avaliação do Projeto Político Pedagógico da instituição de 

ensino? 

3. Como o Conselho vem colaborando para a construção da 

autonomia pedagógica, financeira e administrativa? 

4. Os dados, informações e deliberações do Conselho Escolar 

são socializados na comunidade? 

5. As atribuições e sistemáticas de funcionamento do Conselho 

Escolar são conhecidas pela Comunidade Escolar (pais, 

professores, equipe gestor (a), alunos, e demais familiares)? 

Como? 

6. O Conselho Escolar tem participado de ações de formação? 
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GRUPO DE ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES  

 

  
O novo contexto democrático vivenciado no Brasil, assegurados pela Carta Magna de 

1988 e pelo Plano Nacional de Educação favoreceu a viabilização dos processos de 

participação cidadã. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, prevê que a educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, no artigo 206, enfatiza que o ensino será 

ministrado com base em alguns princípios, entre eles a gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei.  

Em relação ao Plano Nacional de Educação, observa-se que uma de suas metas é a 

criação dos Conselhos Escolares nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e 

médio, nas instituições que ainda não efetivaram esse Conselho, objetivando a 

democratização da gestão de ensino público.  

Baseados nesses dispositivos legais a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação, por meio da Coordenação Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos 

Sistemas de Ensino do Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Sistemas de 

Ensino, criou mediante a Portaria Ministerial nº 2896/2004, o Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares, com a finalidade de desenvolver ações de fomento 

à implantação e ao fortalecimento de Conselhos Escolares nas escolas públicas de educação 

básica, estimulando o exercício da cidadania, a participação efetiva de todos e, sobretudo, a 

gestão democrática.  

Nessa perspectiva o Grupo de Articulação e Fortalecimento dos Conselhos Escolares- 

GAFCE surgiu como uma estratégia definida durante o II Encontro Nacional de 

Fortalecimento do Conselho Escolar, evento realizado em Brasília, no ano de 2010 para 

incentivar iniciativas que fortaleçam a escola pública através da gestão democrática da 

educação. 

O município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação considerando 

a força do poder local no processo de construção de políticas públicas e que o Conselho 

Escolar é um colegiado de articulação entre a escola e a sociedade, representando uma 

instância privilegiada de discussão, instituiu O GAFCE local pela portaria nº 1407/2010-

SEMED/GS com a finalidade de propiciar espaços para participação e integração entre os 

conselheiros das unidades de ensino do município, contribuindo assim para a vivência de 

práticas de gestão pautadas na democracia e no exercício da cidadania. O foco do trabalho do 

GAFCE é criar e movimentar a atuação do Conselho Escolar como instância de construção da 

autonomia da escola e fortalecimento da gestão democrática. 
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DICAS PARA UMA BOA GESTÃO 

AO TOMAR POSSE: 

 Reunir com a comunidade escolar para discutir e deliberar sobre 
questões do cotidiano escolar, incluindo problemas 
administrativos, financeiros e pedagógicos que possam intervir 
no funcionamento e nos resultado da instituição; 

 Reunir com a equipe escolar para registrar em documento 
específico a situação em que encontrou a escola, incluindo um 
inventário de todos os bens permanentes e ou produzidos, 
existentes na escola; 

 O gestor, enquanto presidente do Conselho Escolar deve assumir 
as funções que lhe foram confiadas, devendo ser o principal 
articulador para que o Conselho Escolar atue plenamente em 
todas as suas funções: deliberativa, consultiva, mobilizadora e 
fiscal; 

 Atualizar junto à Receita Federal o Quadro de Sócio 
Administrativo (QSA) trocando o nome do representante legal da 
UEX; 

 Acompanhar o vencimento do biênio da Unidade Executora e 
dinamizar o processo de nova eleição para que não haja 
interferência na execução dos Programas Federais; 

 Visualizar no site do FNDE (www.fnde.gov.br) os recursos 
transferidos para a Unidade Executora e acompanhar por meio 
dos planos de ação / plano de atendimento e extratos bancários 
a execução das ações planejadas que já foram desenvolvidas e 
que ainda deverão ser executadas, buscando, quando necessário, 
auxílio junto aos setores competentes (DDZ, DAGE, Prestação de 
Contas); 

 Solicitar, via documento, à Secretaria Municipal de Educação, o 
tombamento, dos bens adquiridos ou produzidos com recursos 
oriundos dos Programas Federais, identificando a origem de cada 
um. EX: PDE/2014, PDDE/2014; 

 Manter atualizados os livros TOMBO, CAIXA e ATA. 

 

http://www.fnde.gov.br/
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No desempenho do mandato: 

 Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma 
democrática e planejada, atendendo às necessidades coletivas do 
Projeto Político Pedagógico;  

 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

 Cultivar o hábito de reunir a comunidade escolar para discutir, 
aprovar e divulgar, os Planos de Ação de todos os programas 
desenvolvidos pela escola Programa Dinheiro Direto na Escola e 
suas ações agregadas: PDDE Educação Integral - Mais Educação 
(Relação Escola Comunidade, Jovens de 15 a 17 anos e Liga pela 
Paz), PDDE Escola Acessível, PDDE Mais Cultura na Escola, PDDE 
Água na Escola, PDDE Campo, PDDE Escola Sustentável, PDDE 
Atleta na Escola; 

 Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor seja nos aspectos 
pedagógicos, administrativos ou financeiros; 

 Declarar no prazo legal as obrigações sociais da Unidade 
Executora: DIPJ, DCTF e RAIS; 

 Zelar para que as prestações de contas sejam entregues e 
disponibilizadas para apreciação e consulta, nos prazos  
determinados   e guardadas conforme orientações da legislação 
em vigor; 

 Registrar no Livro Ata todas as reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho Escolar; 

 Analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens 
patrimoniais da unidade de ensino; 

NO TÉRMINO DO MANDATO 

 Deixar organizado todos os documentos necessários e o 

inventário de todos   os bens da escola adquiridos em sua gestão; 

 Se sair antes do término do mandato, assinar a carta renúncia, 

para que o próximo presidente do Conselho Escolar  proceda as 

alterações necessárias junto ao Cartório, Banco do Brasil e 

Receita Federal; 

 Em caso de intervenção, enquanto presidente do Conselho, o 

gestor deverá cumprir com suas obrigações junto ao mesmo ou 

apresentar a carta renúncia. 
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GERENCIADOR FINANCEIRO DO BANCO DO BRASIL 

 

Para tornar mais simples e práticas as operações do dia-a-dia em relação ao acesso à 

conta corrente, tais como obter extratos, controlar as despesas, foi disponibilizado no Portal 

da Secretaria, http://semed.manaus.am.gov.br os softwares necessários à realização de 

download para acesso ao Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil.    

Os computadores utilizados para acessar o Gerenciador Financeiro devem ser 

cadastrados, de modo a minimizar a possibilidade de fraude através de computadores de 

terceiros. 

Caso haja dificuldade neste processo, os diretores poderão se dirigir a Gerência de 

Tecnologia da Informação (GTI), levando seu notebook. 

 

 

 

 

 

 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar 

os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no 

sentido de participarem, de tomarem  um pouco o 

destino da escola na mão também. Tudo o que a gente 

puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o 

trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de 

assumir esse país democraticamente.” 

 

Paulo Freire 
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Anexo 1:  
 
Publicações dos Conselhos Escolares 
  

   Conselhos Escolares: uma estratégia de  
gestão democrática da educação pública 

 Módulo 1 – Conselho Escolar na 
democratização da escola 

  

    Caderno 1 – Conselhos Escolares: 
democratização da escola e construção da cidadania 

    Caderno 2 – Conselho Escolar e a    
Aprendizagem na Escola 

  

   Caderno 3 – Conselho Escolar e o 
Respeito e a Valorização do Saber e da Cultura do 
Estudante e da Comunidade 

   Caderno 4 – Conselho Escolar e o 
Aproveitamento Significativo do Tempo Pedagógico 

  

   Caderno 5 – Conselho Escolar, Gestão 
Democrática da Educação e Escolha do Diretor 

   Caderno 6 – Conselho Escolar como 
Espaço de Formação Humana: círculo de cultura e 
qualidade da educação 

  

   Caderno 7 – Conselho Escolar e o 
financiamento da Educação no Brasil   

   Caderno 8 – Conselho Escolar e a 
valorização dos trabalhadores em educação 

  

   Caderno 9 – Conselho Escolar e a 
Educação do Campo 

   Caderno 10 – Conselho Escolar e a 
Relação entre a Escola e o Desenvolvimento com 
Igualdade Social 

  

   Caderno 11 - Conselho Escolar e Direitos    Caderno 12 – Conselho Escolar e sua 
organização em fórum 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15765&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15765&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad4.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad4.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%206.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%206.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%206.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%207.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%207.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%208.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%208.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%209.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%209.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%2010.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%2010.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%2010.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=752&Itemid=index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=752&Itemid=
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/manual%20do%20conselho.docx
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/manual%20do%20conselho.docx
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=


41 
 

Humanos 

  

  

Anexo 2:  
 
Atas para o Conselho Escola 

  

Ata de Criação do Conselho Escolar; 

Ata  de Eleição – Término do Biênio Conselho 

Escolar; 

Ata de Prorrogação do Conselho Escolar; 

Ata de Substituição – Comissão Fiscal; 

Ata de Substituição  –  Vice Presidente e 

Diretoria Executiva;  

Ata de Substituição do Presidente - Diretoria 

Executiva;  

Ata de Substituição – endereço; 

Ata de Substituição Sem Carta de Renúncia; 

Ata para Transformação; 

Capa Livro Ata; 

Carta de Renúncia; 

Livro de Ata – Termo de Abertura; 

Livro de Ata – Termo de Encerramento; 

Requerimento para a Transformação de APMC 

para Conselho Escolar. 

 
Anexo 3:  
 
Cédulas, Regimento Eleitoral e Edital de Convocação 

  

Cédula Aministrativo; 

Cédula Aluno; 

Cédula Comunitário; 

Cédula Pai; 

Cédula Professor; 

Edital de Convocação; 

Ficha Cadastral; 

Formulário de Inscrição; 

Regimento Eleitoral; 

Relação dos Candidatos. 

 
Anexo 4:  
 
Estatuto para o Conselho Escola 
 

 
                Estatuto de Criação:                                              Estatuto Social para Transformação 
                            
                  Capa e Sumário 
       
Estatuto Conselho Escolar - Criação 
 
Estatuto Conselho Escolar – Renovação Biênio 

 
Anexo 5:  
 
Ofício Banco do Brasil 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=752&Itemid=index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=752&Itemid=
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Manual%20do%20Conselho%20Escolar%202015/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/ATA%20DE%20Criação%20do%20CE.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/DIVISA~3/DAF65D~1/CONSEL~1/MANUAL~1/MANUAL~1/DOCUME~1/ATASCO~1/ATA%20DE%20ELEIÇÃO-%20término%20do%20Biênio%20CE.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/DIVISA~3/DAF65D~1/CONSEL~1/MANUAL~1/MANUAL~1/DOCUME~1/ATASCO~1/ATA%20DE%20ELEIÇÃO-%20término%20do%20Biênio%20CE.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Manual%20do%20Conselho%20Escolar%202015/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/Ata%20de%20Prorrogação%20do%20CE.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/DIVISA~3/DAF65D~1/CONSEL~1/MANUAL~1/MANUAL~1/DOCUME~1/ATASCO~1/ATA%20DE%20SUBSTITUIÇÃO%20-%20COMISSÃO%20FISCAL.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/DIVISA~3/DAF65D~1/CONSEL~1/MANUAL~1/MANUAL~1/DOCUME~1/ATASCO~1/ATA%20DE%20SUBSTITUIÇÃO%20-%20Vice%20Presidente%20e%20Diretoria%20Executiva.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/DIVISA~3/DAF65D~1/CONSEL~1/MANUAL~1/MANUAL~1/DOCUME~1/ATASCO~1/ATA%20DE%20SUBSTITUIÇÃO%20-%20Vice%20Presidente%20e%20Diretoria%20Executiva.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/ATA%20DE%20SUBSTITUIÇÃO%20DO%20PRESIDENTE%20-%20DIRETORIA%20EXECUTIVA.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/ATA%20DE%20SUBSTITUIÇÃO%20DO%20PRESIDENTE%20-%20DIRETORIA%20EXECUTIVA.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/ATA%20De%20substituição%20endereço.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/Ata%20para%20Transformação.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/CARTA%20DE%20RENUNCIA.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/Livro%20de%20Ata%20-%20Termo%20de%20Abertura.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/Livro%20de%20Ata%20-%20termo%20de%20encerramento.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/REQUERIMENTO%20para%20TRANSFORMAÇÃO%20de%20APMC%20p%20Conselho%20Escolar.docx
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Atas%20Conselho%20Escolar/REQUERIMENTO%20para%20TRANSFORMAÇÃO%20de%20APMC%20p%20Conselho%20Escolar.docx
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/CEDULA%20ADMINISTRATIVO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/CEDULA%20ADMINISTRATIVO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/CEDULA%20ALUNO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/CEDULA%20COMUNITARIO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/CEDULA%20PAI.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/CEDULA%20PROF..doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/EDITAL%20DE%20CONVOCACAO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/Ficha%20Cadastral.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/FORMULARIO%20INSCRICAO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/REGIMENTO%20ELEITORAL.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Cédulas,%20Regimento%20eleitoral%20e%20Edital%20de%20convocação/RELACAO%20DOS%20CANDIDATOS.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Manual%20do%20Conselho%20Escolar%202015/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Estatuto%20do%20CE/Estatuto%20de%20Criação%20do%20CE/CAPA%20E%20SUMARIO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Manual%20do%20Conselho%20Escolar%202015/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Estatuto%20do%20CE/ESTATUTO%20SOCIAL%20para%20TRANSFORMAÇÃO.docx
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Manual%20do%20Conselho%20Escolar%202015/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Estatuto%20do%20CE/ESTATUTO%20SOCIAL%20para%20TRANSFORMAÇÃO.docx
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Manual%20do%20Conselho%20Escolar%202015/Documentos%20necessários%20p%20Criação%20e%20Transformação%20CE/Estatuto%20do%20CE/Estatuto%20de%20Criação%20do%20CE/CAPA%20E%20SUMARIO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/DIVISA~3/DAF65D~1/CONSEL~1/MANUAL~1/MANUAL~1/DOCUME~1/ESTATU~1/ESTATU~1/ESTATUTO%20CONS.%20ESCOLAR-CRIAÇÃO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/DIVISA~3/DAF65D~1/CONSEL~1/MANUAL~1/MANUAL~1/DOCUME~1/ESTATU~1/ESTATU~1/ESTATUTO%20CONS.%20ESCOLAR-RENOVAÇÃO%20BIÊNIO.doc
file://tucano.semed.am.br/sinfo-old/Divisao%20de%20Apoio%20a%20Gestao%20Escolar/DAGE%202015/Conselho%20Escolar/MANUAL%20CONSELHO%20ESCOLAR/Oficio%20BB.pdf

