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• Ausência de participação da comunidade (não reivindicam direitos asse-
gurados pela legislação, talvez por falta de conhecimento);

• Falta de mobilização coletiva da equipe, dos alunos e da comunidade;
• Burocratização das relações sociais;
• Falta de informações que impedem o processo de democratização da

escola

2 Proposta de Ação

A seguir elaboramos as propostas de ação da SME de Angatuba (SP)

2.1 Nas escolas onde já existe o CE
Para iniciarmos um trabalho visando uma gestão democrática e participativa,

nos propomos a realizar:
• Reuniões com a equipe escolar com o objetivo de trabalhar a importância

do conselho escolar, sua formação e funções;
• Reuniões com pais e equipe escolar com o objetivo de divulgar a comuni-

dade, o trabalho e a importância do CE para depois definir os candidatos a mem-
bros do conselho, escolhendo-os por meio de eleição;

• Realizar encontros de formação, após a eleição dos conselheiros;
• Levantamento dos problemas da escola, diagnóstico, definindo ações a

curto, médio e longo prazo;
• Apresentação da proposta de trabalho aos demais pais, buscando apoio

na realização das ações;
• Definir prioridades, dividir responsabilidades e planejar ações;
• Possibilitar a gestão democrática, envolvendo funcionários, professores,

pais, alunos e comunidade;
• Concentrar a atenção nas questões pedagógicas, atuando decisivamente

na elaboração, implementação e avaliação do projeto político pedagógico (PPP)
da escola;

• Estimular a participação de todos os segmentos que o integram, contribu-
indo para a vivência na prática.

• O esquema (na próxima página) foi retirado dos cadernos do Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (BRASIL, 2004b, c, d, e, f;
2006a, b, c, d, e), e nos ajuda a entender a participação e consciência crítica, com
autonomia.

2.2 Nas escolas onde ainda não existem conselhos escolares
Nas unidades escolares (UEs) municipais, nas quais ainda não existe o CE,

é fundamental:
• criar os conselhos escolares nas cinco escolas municipais do ensino fun-

damental;
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• realizar formação dos conselheiros;
• acompanhar as ações desta formação – este acompanhamento terá que

ser realizados por nós, que estamos concluindo esta formação;
• após a criação dos CEs, as demais ações seguem a seqüência, definidas

anteriormente no item 2.1.

3 Objetivos das ações

As ações devem garantir uma escola cidadã, em que todos – pais, professo-
res, funcionários e estudantes – se conscientizem de seu papel e da sua contri-
buição para as mudanças que se fazem necessárias dentro e fora dela, tendo
como objetivos:

• assegurar o cumprimento da legislação: Lei de Diretrizes e Base da Educa-
ção Nacional nº 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996, art. 12), Lei Complementar nº 444,
de 1985 (SÃO PAULO, 1985, art. 95);

• inserir todos na discussão do projeto político pedagógico), como forma
de apropriação do saber/fazer pedagógico;

• contribuir de forma integrada e participativa, para a superação da divisão
social do trabalho;

• valorizar todos os trabalhadores, em especial, os funcionários da escola,
acompanhando o processo de formação continuada destes e suas condições
de trabalho;

• combater a atitude preconceituosa que separa professores, gestores e
especialistas dos funcionários da UE;

Esquema 1: Participação e autonomia

Fonte: As autoras (2010) adaptado de Brasil (2004a, b, c, d, e, f; 2006a, b, c, d, e).
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• cuidar da representação de funcionários da escola nos conselhos: não só
escolher, mas qualificar;

• lutar pelo reconhecimento profissional dos educadores, garantindo res-
peito aos funcionários das instituições escolares;

• discutir e avaliar as formações: inicial e continuada (de professores e fun-
cionários);

• refletir o currículo da escola do campo, de forma que o mesmo atenda às
necessidades culturais e de vocação econômica de cada comunidade, onde
está inserida;

• fortalecer os conselhos como garantia da continuidade do trabalho nas
escolas municipais, impedindo que questões políticas partidárias prevaleçam
em detrimento ao processo, necessário para que se conquiste uma educação de
qualidade que pressupõe formação e trabalho em equipe.

4 Procedimentos da ação

Os procedimentos das ações para atuação do conselho escolar são múlti-
plos e diversificados:

• criação de leis municipais, embasadas na Lei nº 9.394, de 1996 (BRASIL,
1996), que garantam e dêem condições para a formação dos CE;

• convocação da equipe gestora municipal, visando esclarecimentos para
criação destes conselhos;

• desenvolver um trabalho, por meio dos cadernos do Programa Nacional
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, com os representantes dos CE, tan-
to da rede estadual como municipal;

• reflexão dos conselheiros sobre as dificuldades que a escola apresenta
para tornar a gestão mais democrática e participativa;

5 Cronograma da ação

O conselho escolar foi reconduzido neste ano, de forma que os conselhei-
ros permanecerão até o final do ano letivo. Portanto, há a necessidade de plane-
jar ações, de setembro a dezembro, para divulgar a real função do CE, com a
finalidade de preparar novos conselheiros para assumirem esse trabalho, assim
como fortalecer os atuais, que poderão continuar contribuindo com a escola.

6 Acompanhamento

Acompanhamento das ações por nós, alunos que concluímos essa forma-
ção, orientando, propondo, interferindo, quando necessário, e observando:

• periodicidades das reuniões;
• envolvimento dos conselheiros nas decisões;
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Quadro 1:  Segundo cronograma de ações da SME de Franca/SP

Fonte: As autoras (2010) adaptado da Secretaria Municipal de Educação de Franca, SP.

Quadro 2:  Terceiro cronograma de ações da SME de Franca (SP)

Fonte: As autoras (2010) adaptado da Secretaria Municipal de Educação de Franca, SP.
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• desenvolvimento das ações visando à melhoria e qualidade da educação
dos alunos;

• discussão sobre a destinação dos recursos;
• preocupação com a proposta pedagógica;
• representatividade da comunidade;
• continuidade dos trabalhos.

Plano de Ação nº 5 – Promovendo maior participação no conselho

escolar

Keli Cristina Giraldi Bruno (Amparo, SP)

1 Problema e seu diagnóstico

A população brasileira, após duas décadas de ditadura militar, vive a tão
sonhada democracia, que necessita e exige a sua participação. Porém, as pesso-
as ainda não aprenderam a viver em uma sociedade democrática. Para favorecer
a participação destas, o Estado tem-se utilizado da escola como agente transfor-
mador e incentivador.

Com a criação do conselho escolar (CE) na escola pública, o Estado propi-
ciou a participação popular de maneira organizada, auxiliando, também, na for-
mação de opinião. O CE não é por si só uma garantia da democracia e da gestão
participativa, pois a atuação do gestor para promover a participação da comuni-
dade escolar é fundamental.

Assim, para aquele que acredita em uma gestão democrática da educação
há uma barreira muito difícil de ser vencida – a cultural –, ou seja, nossa socieda-
de não foi formada dentro da cultura da participação ou da democracia, e por
isso é muito difícil garanti-la efetivamente mesmo entre os membros eleitos que
compõem o CE. Conseguir pessoas dispostas a se candidatar a membro, já não
é fácil.

A dificuldade em conseguir representantes de pais de alunos e da comunida-
de local é ainda mais difícil, porque estes segmentos são compostos por grande
número de pessoas com pouca escolaridade, além de não terem vivenciado a
gestão participativa, como é proposto atualmente. Cabe, portanto, à escola garan-
tir a formação do conselho escolar, ao mesmo tempo em que promove a seus
alunos momentos em que possam vivenciar a participação e a democracia.

2 Proposta de ação

Para promover a participação da comunidade no CE, como candidatos a
representantes de um segmento, é necessário fazer um trabalho de conscien-
tização sobre a importância do que significa (nesse colegiado) participar, e essa
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formação deve, de preferência, começar antes da eleição e ter continuidade ao
longo do ano.

Proporcionar aos alunos momentos de discussão sobre o papel do conse-
lho escolar também é fundamental, porque eles podem conquistar os pais e
incentivá-los a participar.

Outro aspecto importante é incentivar as discussões com o conselho sobre
a proposta de ação, para que auxiliem nessa elaboração, execução e avaliação,
lembrando que este incentivo precisa ser contínuo para que, ao longo do tempo,
os resultados sejam ainda mais positivos.

3 Objetivos da ação

Para que o trabalho seja desenvolvido adequadamente, os objetivos preci-
sam ser claros e bem definidos:

• garantir ao maior número possível de pessoas que compõe a comunidade
escolar (pais, alunos, professores, funcionários, demais pessoas da comunidade
local) o conhecimento sobre o que é o conselho escolar, como e por quem é
formado, quais suas funções ou ações que desenvolve;

• promover, junto aos alunos, atividades que favoreçam a discussão sobre o
papel do CE, sobre sua composição e a importância dos pais participarem;

• favorecer a participação nas reuniões de pessoas que não compõem o
conselho para conhecer o trabalho realizado;

• divulgar, durante o ano, informações diversas sobre o CE para que seu
papel e importância seja evidenciado o ano todo, e não somente antes das elei-
ções;

• promover momentos de estudos da legislação vigente sobre a educação e
dos cadernos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escola-
res (PNFCE).

4 Procedimentos da ação

A seguir elencamos os procedimentos da ação da SME de Amparo (SP):
• assembléia geral para divulgar as informações sobre o conselho escolar,

assim como bilhetes explicativos (o que é, como e por quem é composto, qual
sua função e ações que desenvolve);

• socializar as decisões no maior número possível de painéis da escola;
• realizar com os alunos leituras sobre eleição por meio de histórias;
• discutir o tema com eles para valorizar a participação;
• desenvolver em sala de aula momentos em que possam participar, expon-

do e ouvindo opiniões (roda de conversa). Os alunos elaborarão cartazes infor-
mativos a respeito dessas temáticas para serem afixados na escola e em alguns
lugares da comunidade;
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• convidar os pais para participar de reuniões e conhecer o trabalho desen-
volvido;

• elaborar (os alunos) cartazes e bilhetes convidando a comunidade escolar
para participar como candidatos a membros do conselho;

• Selecionar textos dos cadernos do PNFCE a serem estudados durante as
reuniões.

5 Cronograma da ação

A seguir elaboramos o cronograma de ações da SME de Amparo (SP)
• um mês antes da eleição: assembléia geral;
• dois meses antes da eleição: iniciar o envio de bilhetes e elaboração de

cartazes, fazer a leitura de histórias e discussões sobre o tema;
• durante o ano letivo: roda de conversa em sala de aula – atividade diária;

elaboração de cartazes informativos sobre o tema;
• a cada bimestre, ou antes, de cada reunião: convite para os que ainda não

são membros participarem;
• a cada bimestre ou após cada reunião: socializar as decisões;
• em cada reunião ou bimestre: realizar estudo dos temas.

6 Acompanhamento da ação

As atividades a serem desenvolvidas em sala de aula podem ser acompanha-
das semanalmente, através dos planos de aula/diário dos professores, e a avalia-
ção e replanejamento podem acontecer durante os horário de trabalho pedagó-
gico coletivo (HTPC), uma vez por mês. O planejamento inicial também deve
acontecer neste momento. Esta atividade acontecerá sob a coordenação da
equipe de direção, e a diretora será responsável por socializar tais informações
ao conselho escolar durante as reuniões.

Em cada reunião deverá ser verificado o número de não membros que com-
pareceu, comparando-o com o da reunião anterior. O secretário do CE fará este
registro para que possa ser preenchido num quadro específico, possibilitando a
visualização dessas informações.

As ações do procedimento poderão ser avaliadas a partir do número de
participantes no processo. Este procedimento precisará ser mantido ao longo
dos anos para verificar sua eficácia, e não ser deixado de lado após sua primeira
execução.

Fazer um levantamento acerca do conhecimento quanto às decisões e in-
formações que as pessoas possuem, auxiliará na avaliação sobre a divulgação
das decisões e sobre o que é o conselho escolar. Esta pesquisa poderá ser elabo-
rada nas reuniões do CE, e o agente administrativo da escola fará a digitação,
impressão e distribuição. Os membros presentes deverão realizar avaliação ao
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final de cada reunião sobre o seu desenvolvimento e elaborar sugestões para o
próximo encontro.

É preciso dar ênfase no acompanhamento das ações no ano de sua implan-
tação, para que as adequações sejam realizadas da melhor forma. Isto não signi-
fica que o mesmo não deverá ocorrer nos anos subseqüentes.

Todo o trabalho de valorização do conselho escolar dependerá da disposição
do diretor em fazer com que ele se concretize e por isso é importante que a Secre-
taria de Educação de cada município incentive e dê prioridade a esse trabalho.

Plano de ação nº 6 – A importância da atuação do conselho escolar

Ana Cláudia Mascarin Spagnol (Rincão, SP)

1 Problema e seu diagnóstico

Com a inclusão do inciso VI, do artigo 206, da Constituição Federal de 1988,
com a Lei nº 9.394, de 1996 (BRASIL, 1996), o conselho escolar foi implantado na
busca por uma escola pública democrática e participativa. Entretanto, essa con-
quista amparada por lei existe muitas vezes apenas no papel, com o intuito de
cumprir uma exigência legal.

O que ocorre ainda é que os conselhos escolares servem somente para
discutir problemas burocráticos e ainda em muitos lugares são compostos ape-
nas por professores e o diretor da escola.

Nota-se nos estudos realizados durante o curso que a organização mais
expressiva na escola é a associação de pais e mestres (APM). Até então não havia
participação da comunidade, dos familiares dos estudantes nas discussões refe-
rentes à atuação do conselho escolar, seu funcionamento, bem como sua im-
portância. Por conta de tal retrato, surgiu a necessidade de um levantamento dos
entraves do conselho escolar na prática. Para a concretização deste desafio, a
troca de experiências entre os municípios que participaram do curso de exten-
são a distância Formação Continuada em Conselhos Escolares foi de suma im-
portância.

2 Proposta de ação

Promover junto à comunidade local palestras e/ou oficinas de formação
que possibilitem conhecer as esferas legais e as políticas públicas da educação e
desta forma participar do processo de tomada de decisões, onde a comunidade
escolar possa exercer seu papel de “controle” e “acompanhamento” das práti-
cas escolares.

Para que as leis dos conselhos escolares “ganhem vida”, é preciso um amplo
movimento de sensibilização e esclarecimento junto à comunidade. Mais que
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isso, é preciso desenvolver uma cultura de participação, a partir de um processo
permanente de formação.

3 Objetivos da ação

Levando-se em conta que o conselho escolar é um espaço de diálogo, refle-
xão e ação que reúne professores, gestores, funcionários, familiares e alunos,
surgiu à necessidade de um processo permanente de formação para todos os
envolvidos nesse segmento, em que a sensibilização e a reflexão sobre questões
do cotidiano da escola sejam discutidas e socializadas, dando oportunidade de
vivenciar ações concretas de intervenção e práticas democráticas. Para tanto é
necessário:

• levantar subsídios para apropriação de soluções alternativas às limitações
encontradas na atuação dos conselhos escolares na prática, analisando a reali-
dade escolar atual a luz da legislação nacional (Constituição Federal de 1988, Lei
nº 9.394, de 1996 e o Plano Nacional de Educação, PNE);

• contextualizar as políticas públicas voltadas à gestão escolar democrática,
por meio da compreensão da estrutura e do funcionamento dos conselhos es-
colares como principal recurso para a efetivação do processo democrático den-
tro da escola; explicitar a importância do trabalho coletivo e a participação de
todos os segmentos dentro da escola para alcançar a qualidade na educação tão
almejada por todos.

4 Procedimentos da ação

A seguir elencamos os procedimentos da ação :
• solicitar à Secretaria Municipal de Educação (SME) a informação de quais

escolas ainda não têm conselhos escolares atuantes; propor uma parceria entre
SME e escolas para a formação dos conselheiros e da comunidade escolar;

• selecionar as unidades escolares para início do trabalho, levando em con-
ta critérios como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e a
indicação da própria SME.

• discutir a atuação e funcionamento do conselho escolar, com apresenta-
ção do plano de ação junto unidades escolares escolhidas;

• constituir uma equipe para coordenar o processo formativo, composta de
representantes da SME e das escolas;

• planejar os encontros de formação e definir os temas para a formação,
com questões problematizadoras como “qual escola queremos?”, “que criança
a escola vai formar?”, “como se dá a relação entre a escola e a comunidade?”;

• estudar os regimentos dos conselhos escolares das escolas do município
e conversar com alguns de seus representantes, para identificar desafios e apren-
dizados. E para as escolas que ainda não possuem o regimento, implantá-los;
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• trazer para discussões experiências de outras cidades onde as atuações
dos conselhos escolares fazem a diferença na educação;

Observação: Há vários relatos no portal eletrônico do Ministério da Educa-
ção3.

5 Cronograma da ação

As oficinas (encontros/palestras) de formação ocorrerão no período de um
ano, contabilizando seis encontros, com foco no fortalecimento dos conselhos
escolares das unidades escolares (UEs) selecionadas.

5.1 Articulação com a Secretaria de Educação
Para essa articulação:
• As unidades escolares, juntamente, com a SME devem iniciar o trabalho de

tornar os conselhos escolares atuantes. A SME orienta a eleição dos conselhei-
ros, auxilia na elaboração do regimento interno do CE, fornecendo material in-
formativo e realizando oficinas de formação.

5.2 Sensibilização da comunidade escolar
Para essa sensibilização deve ocorrer:
• o primeiro desafio: fazer com que todos da escola saibam o que é o conse-

lho escolar. Fazer a divulgação com cartazes, jornaizinhos e conversas na reu-
nião de pais, sempre buscando linguagens simples e diretas;

• organização de oficinas de formação com toda a comunidade escolar
para refletir sobre a importância da gestão democrática, a relevância do CE,
quais são suas principais atribuições, quem pode participar, como se dá seu
funcionamento e o processo de eleição dos representantes. Enfim, garantir o
esclarecimento de informações básicas para que a comunidade se interesse e
possa participar.

5.3 Organização do novo espaço
Para essa organização deve ocorrer:
• Elaboração do regimento interno, documento regulador que especifica

suas competências, sua composição, freqüência e local das sessões, forma de
registro das reuniões, direitos e deveres dos conselheiros etc.

6 Acompanhamento da ação

Como professora da rede municipal de educação e atualmente exercendo
a função de secretária municipal de Educação serei a articuladora desse plano

3
 Ver http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13094&Itemid =876.
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de ação, juntamente com as UEs em parceria com a SME que dará autonomia
para as unidades escolares executarem o processo de formação dos conse-
lhos escolares.

O principal ingrediente para que o conselho escolar funcione efetivamente
é ser formado por pessoas realmente “amantes” da educação e empenhadas
na busca da qualidade de seu trabalho. Porém, para além do desejo de ajudar,
percebi que as limitações não são poucas, e muitas vezes sua superação não
depende somente da vontade, nossa ou de qualquer outro membro da comu-
nidade escolar.

Por este e outros motivos, acredito que a superação das limitações requer
comprometimento e desejo de uma escola melhor. Requer mudanças de atitu-
de por parte de todos: da direção e da equipe pedagógica (abertura e estímu-
lo); dos funcionários (trabalho e vontade de participar); dos alunos (interesse
e reivindicação); e dos pais (disposição e tempo). E para que a mudança e o
diálogo almejados, realmente, sejam efetivos, é necessária e urgente a
mobilização para a busca do comprometimento e dedicação da comunidade
escolar em todos os aspectos.

Plano de ação nº 7 – Fortalecimento do conselho escolar

Mara Lúcia Finocchiaro da Silva Ribeiro (São Bernardo do Campo, SP)

1 Problema e seu diagnóstico

Há muitos desafios a superar nas escolas do município quanto à democratiza-
ção da escola pública – que ainda não é efetiva na maioria das instituições. Precisa-
ria haver mais descentralização de poder, e divisão de decisões com a comunida-
de escolar e local, nos âmbitos pedagógicos, culturais, financeiros e administrati-
vos. Destacando que, a participação e interação no CE ainda acontecem muito
pouco, contribuindo deste modo para a conservação entre os diferentes segmen-
tos do conselho escolar e seu verdadeiro papel neste colegiado.

A partir da pesquisa realizada por meio do curso promovido pelo MEC em
parceria com a Ufscar, foi possível confirmar o contexto acima descrito, bem
como perceber as dificuldades expressas para eleger representantes, para efeti-
var participações em graus mais aprofundados nas discussões e para compor
idéias na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico
das unidades escolares. Já existem iniciativas importantes com a intenção de
estabelecer uma nova relação com a comunidade, entretanto o contexto sócio-
histórico é marcado pela distância entre os saberes, deste modo é necessário
formação para aproximar e encorajar os membros e usuários da escola a toma-
rem em suas mãos as possibilidades de mudanças na história.
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2 Proposta de ação

É de extrema relevância que a prática democrática seja efetivada e difundida
pelas políticas públicas governamentais. As bases legais permitem vislumbrar
campos férteis para ampliar e estabelecer a cultura de participação nas escolas.
Caberia, pois, ao município viabilizar a formação dos conselheiros e diretores,
para que estes conheçam e debatam histórias, e desta forma se abram novas
possibilidades de intervenção nos contextos escolares. Apostar em novas for-
mas de participação contribui para o fortalecimento de outras organizações so-
ciais; além disso, é um incentivo à superação da condição de espectador.

Assim, a proposta é organizar encontros permeados pelos princípios de valo-
rização de diferentes saberes, de respeito às diferentes idéias, propiciando uma
atuação mais participativa. Nestes espaços de discussão, serão exercitados demo-
craticamente os direitos de cidadãos, com vistas a lutar por melhorias que privile-
giem o coletivo, criando-se um ambiente favorável para a reconstrução da confi-
ança em si mesmos como sujeitos capazes de fazer intervenções no mundo.

3 Objetivos da ação

Objetivo geral: revigorar a atuação dos conselheiros escolares na perspecti-
va democrática, objetivando melhorias sociais e educacionais.

Objetivos específicos:
• mapear as dificuldades dos conselheiros e diretores escolares para plane-

jar investimentos formativos junto aos mesmos;
• estudar a legislação que fundamenta e esclareça a natureza dos conselhos

escolares e as atribuições dos conselheiros escolares;
• analisar as aprendizagens das crianças, se co-responsabilizando para ava-

liar e fazer propostas também em âmbitos pedagógicos;
• estudar as origens do financiamento para a educação e as formas de

controle, estendendo sua atuação em relação aos mesmos;
• discutir e valorizar as manifestações da cultura brasileira e avaliar o espaço

escolar como incentivador dessas culturas;
• socializar e ampliar as diferentes formas de comunicação do conselho

escolar, respaldados pela importância de propagar conhecimento de forma co-
operativa.

4 Procedimentos da ação

Período: maio a novembro de 2011
Periodicidade: seis encontros mensais de 4 horas
Coordenação: orientadoras pedagógicas
Público alvo: diretores das unidades escolares e um representante de cada

conselho escolar das escolas municipais.
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4.1 Primeira etapa
Tema: fazer um panorama com as dificuldades sentidas e observadas pelos

participantes na ação do CE.
Ação: Encontro para mapear as dificuldades e planejar investimentos forma-

tivos e organizacionais da formação.
Estratégias:
• nutrição cultural com o filme O jarro (1992);
• discussões sobre o papel social da escola na sua comunidade;
• levantamento de expectativas e anotações em balõezinhos de papel com-

pondo um painel para retomada posterior;
• reuniões em subgrupos anotando as dificuldades e problemas das suas

realidades;
• socialização e mapeamento coletivo, procurando levantar hipóteses com

o grupo diante das questões levantadas;
• organização dos próximos encontros com temáticas para discussão e

problematizações de situações vividas;
• avaliação com os integrantes com uma metáfora: “Se o encontro fosse um

jarro, o que teria dentro dele?”

4.2 Segunda etapa
Tema: legislação que regulamenta o conselho escolar
Ação: encontro para estudo de legislação e discussão sobre questões dos

conselheiros em espaço aberto.
Estratégias:
• nutrição literária: José Saramago (2001), Não sabia que era preciso;
• leitura em subgrupos e seminário expondo os pontos principais da legisla-

ção sobre a regulamentação dos Conselhos Escolares e atribuições de conse-
lheiros;

• comentários sobre as diferentes leituras e sistematização do sentido de
pertencimento e participação cidadã;

• organização de compêndio da legislação para demais conselheiros das
escolas, relembrando a possibilidade de utilizar os cadernos do MEC sobre con-
selhos escolares;

• avaliação do encontro com uma imagem/gravura que o represente.

4.3 Terceira etapa
Tema: co-responsabilidade pelo trabalho educacional.
Ação: reflexão sobre as aprendizagens das crianças e função social da escola.
Estratégias:
• assistir um trecho do filme Escritores da liberdade (2007), discutir papel

social da escola e da família.
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• fazer uma reflexão sobre os PPP e os objetivos das escolas, analisando
alguns fragmentos de relatórios de aprendizagem das crianças;

• Tecer comentário sobre as expectativas de aprendizagem nas diferentes
dimensões do conhecimento e as escolhas políticas dos conteúdos;

• Levantar possibilidades de intervenções e participações da comunidade
no trabalho pedagógico;

• Elaborar formas de divulgar idéias levantadas pelos grupos nas reuniões
bimestrais com as famílias;

• Avaliar o encontro com uma gestualidade para representá-lo.

4.4 Quarta etapa
Tema: financiamento da educação.
Ação: estudo com o grupo sobre as origens do financiamento para a educa-

ção e formas de controle sobre o mesmo.
Estratégias:
• nutrição musical: É, de Gonzaguinha. Discussão sobre o conteúdo da música

articulado à cidadania;
• Análise de dados do município e compreensão das fontes financeiras para

educação;
• Leitura de trechos do caderno do MEC e subsídios sobre uso de verba

para a educação;
• Explanação pelos grupos, sistematizando a discussão sobre o papel dos

conselheiros no acompanhamento deste recurso financeiro;
• Entrevistar um representante da Secretaria de Educação sobre as formas

de financiamento e controle do mesmo, tirando possíveis dúvidas;
• Planejamento de divulgação dos dados em reuniões de pais e mestres;
• Avaliar o encontro com uma canção: “se o encontro fosse uma canção

seria...”.

4.5 Quinta etapa
Tema: multiculturalidade
Ação: Discussão sobre as culturas brasileiras e o espaço escolar como

incentivador das culturas.
Estratégias:
• exibição de vídeo: Paratodos (1996), de Chico Buarque e discussão sobre

construção coletiva;
• resgatar as memórias de canções e atividades culturais que vivenciaram

na infância ou que aprenderam com parentes;
• em subgrupos discutir o papel da escola frente à ampliação e preservação

dos bens culturais populares;
• pensar nas possibilidades de articulação dos diferentes saberes das co-

munidades na escola, como festas, projetos didáticos etc;
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• elaborar formas de socializar com os pais e mestres na escola as discus-
sões;

• avaliar o encontro: “se fosse uma brincadeira, o encontro seria...”.

4.6 Sexta etapa
Tema: recriando formas de comunicação com a comunidade escolar.
Ação: Socialização e ampliação de diferentes formas de comunicação do

conselho escolar.
Estratégias:
• leitura de trechos da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal,

discutindo formas de abordar a realidade e recursos possíveis nas diferentes
épocas. A carta ao rei D. Manuel é o documento no qual Pero Vaz de Caminha
registrou as suas impressões sobre o Brasil. Foi o primeiro documento escrito da
nossa história sendo, portanto, considerado o marco inicial da obra literária no
país;

• exibição de vídeo de Paulo Freire Extensão ou comunicação? Discutindo as
possibilidades de articulação com as famílias e empoderamento delas e das cri-
anças frente aos conteúdos a serem debatidos em reuniões com famílias;

• leitura de trecho de diálogo de Paulo Freire e Ira Shor e reflexão sobre
como ser um educador libertador, superando as diferenças de linguagens;

• visita à exposição de folders, cartazes, imagens, jornais das escolas, publi-
cações feitas pelos conselheiros ao longo do ano, configurando uma culminân-
cia dos trabalhos;

• avaliação do encontro em forma de manchete de jornal: retomada das
expectativas e focos na aprendizagem, grupo e coordenação.

5 Cronograma da ação

A seguir elaboramos o cronograma de ações da SME de São Bernardo do
Campo (SP)

• abril – Anúncio da proposta de encontro com um representante do conse-
lho escolar e a direção da escola para que possam organizar e decidir quem irá
participar. Definir com a SME a organização da formação;

• maio – Início da formação com diálogos sobre as percepções e sentimen-
tos frente à atuação dos conselhos escolares. Reorganização do plano de ação
considerando esse diálogo;

• junho – Encontro sobre a legislação que aborda a instituição dos conse-
lhos escolares e atuação dos conselheiros escolares;

• agosto – Encontro sobre as dimensões de atuação do conselho escolar,
exercitando essa participação;

• setembro – Conhecer as fontes de financiamento da educação e controle
de recursos financeiros;
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• outubro – conhecer a importância das manifestações culturais e valorizá-
las, pensando o espaço escolar e projeto político-pedagógico na perspectiva de
abrir-se para acolhê-las;

• novembro – Debater o conceito de comunicação e programar formas de
acesso e divulgação das ações dos conselhos escolares. Avaliar o plano com os
participantes.

6 Acompanhamento da ação

Contatos com os conselheiros através de publicações dos mesmos e en-
contros bimestrais em 2012 para socialização das atuações, avaliando e produ-
zindo documentos, refazendo e recriando a história do município.

Plano de ação nº 8 – A função social da escola e o papel do conse-

lho escolar na construção de uma gestão democrática

Emerson Vicente da Silva (São Paulo, SP)

1 Problema e seu diagnóstico

No decorrer do curso de extensão a distância em Formação Continuada em
Conselhos Escolares pudemos analisar pontos fortes e fracos de dois conselhos
escolares distintos;  verificamos que ambos os colegiados apresentavam dificulda-
des de compreensão acerca da importância do papel que ali desempenhado e
desconheciam a real função social da escola, o que de certa forma emperrava
“vôos mais altos” rumo à construção de uma gestão democrática. Havia
desmotivação em alguns membros das comunidades local e escolar não por falta
de interesse, mas por falta de informação e formação adequadas. Além disso, não
existiam incentivos por parte da equipe gestora em organizar tempos e espaços
para promover debates, discussões e formação de seus conselheiros.

Acreditamos que o conselho escolar não pode mais se restringir somente à
parte técnica e burocrática da escola. É de extrema urgência transformar o am-
biente escolar em um local que favoreça o saber construído e reconstruído cole-
tivamente, desenvolvendo um saber que atenda às necessidades pessoais e soci-
ais dos alunos, haja vista que a escola é um local público com caráter social.

2 Proposta de ação

Para trabalhar com a problemática diagnosticada inicialmente, elegemos
como proposta central deste plano de ação, abrir debate com a comunidade
escolar e local sobre a função social da escola e o papel do conselho escolar na
construção de uma gestão democrática.
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3 Objetivos da ação

Este plano de ação tem por objetivo geral abordar a função social da escola
e o papel do conselho escolar na construção de uma relação em que a gestão da
unidade escolar ocorra de forma democrática. Já seus objetivos específicos são:

• abrir debate sobre a função social da escola;
• organizar ciclos de formação continuada aos integrantes do conselho

escolar;
• desenvolver metodologias participativas de modo a incentivar o colegiado

na tomada de decisões coletivas;
• trabalhar a expressão e significado de “gestão democrática”;
• contribuir para a construção coletiva do projeto político pedagógico.

4 Procedimentos da ação (detalhado)

Para atingir os objetivos propostos, apresentamos os procedimentos da ação
detalhados em cinco etapas a seguir:

4.1 Primeira etapa: divulgação
O interessante nesta etapa é fazer com que todos da equipe escolar e da

comunidade saibam o que é o conselho escolar. A divulgação pode ocorrer
através de cartazes, panfletos e conversas na reunião de pais. Além disso, os
professores precisam levar o assunto para a sala de aula, propondo pesquisas e
leituras aos alunos sobre o tema.

4.2 Segunda etapa: primeiro encontro com os interessados
Realizar uma reunião com a comunidade escolar e a local para dialogar

sobre a importância do conselho escolar, suas atribuições e funções, seus parti-
cipantes e o processo democrático de eleição de seus membros. Este é o mo-
mento de esclarecer dúvidas e prestar informações básicas.

4.3 Terceira etapa: eleição e organização de novos tempos e espaços
Respeitando a legislação municipal existente, é hora de eleger os membros

do conselho escolar de forma justa e democrática. Esse processo por si só já é
formativo e deve contemplar de todos os segmentos da escola: alunos, comuni-
dade, professores, gestores e funcionários. Todos devem estar envolvidos neste
processo. Além disso, é necessário colocar em discussão e votação tempos e
espaços para os encontros do conselho escolar de modo a garantir a ampla
participação de todos.

4.4 Quarta etapa: A função social da escola
Abrir debate em círculos de formação, sobre a função social da escola,

disponibilizando textos e artigos sobre o assunto. Pode-se, por exemplo, con-
feccionar alguns cartazes com linguagem de fácil acesso e entendimento, com
vistas a não perder o foco da ação e não desestimular a participação de todos os
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envolvidos. E outros cartazes com idéias centrais, como: “qual escola queremos
construir?”, “cidadania”, “sociedade” etc.

4.5 Quinta etapa: uma gestão democrática
Após contemplar as etapas anteriores, deve-se trabalhar a questão da ges-

tão democrática da unidade escolar, e fortalecer espaços para a tomada de deci-
sões coletivas. Para tanto, é preciso evidenciar que a escola é um local público,
com caminhos a serem trilhados e que decisões precisam ser tomadas nos as-
pectos pedagógicos, administrativos e financeiros com o objeto maior de garan-
tir uma educação de qualidade.

5 Cronograma da ação
O plano de ação, aqui proposto, estará organizado inicialmente em encontros

semanais, com duração média de 90 minutos que ocorrerão durante os 1º e 2º
semestres de 2011, em dias e horários alternados, que serão previamente decidi-
dos em assembléia com os integrantes do conselho escolar, buscando contem-
plar as necessidades da maioria e integrar o grupo. É importante salientar que este
cronograma pode ser modificado e estendido (tempo e encontros) conforme
novas demandas que surgirem durante as atividades da ação proposta.

6 Acompanhamento da ação

Para um acompanhamento cordato, democrático e transparente da ação é
preciso registrar cada etapa ocorrida em uma espécie de portfólio, cujo teor
deve ser fruto de reflexão de seus integrantes. Pensar sobre o que foi produzido
deve ser um exercício cotidiano, serve como instrumento para melhorar as ações
presentes e futuras, com vistas ao desenvolvimento de uma educação eman-
cipadora e de qualidade.

c) Formação continuada em conselho escolar

Plano de ação nº 9 – A formação e atuação dos gestores no processo

de fortalecimento do conselho escolar

José Alves Trindade (Cubatão, SP)

1 Problema e seu diagnóstico

No decorrer deste curso muitas questões foram levantadas como possibili-
dades de contribuição ao fortalecimento dos conselhos escolares (CEs). O de-
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bate foi intenso, propiciando reflexões acerca de nossa prática e possíveis inter-
venções. O cenário dessas discussões aponta para uma realidade brasileira re-
pleta de contradições inerentes ao modo de produção capitalista, as quais nos
revelam as profundas desigualdades sociais, numa conjuntura histórica que re-
centemente perpassou por um período de segregação de direitos e de participa-
ção. Findado tal período, em meados dos anos 80 do século passado, a socieda-
de brasileira rumou para a conquista da democracia, hoje supostamente conso-
lidada. Contudo, o caminho percorrido para essa suposta consolidação das rela-
ções democráticas na sociedade atingiu apenas os patamares da democracia
representativa, havendo ainda a necessidade de implementação de uma demo-
cracia participativa4.

Diante desse quadro, se tornou ainda mais urgente repensar a função social
da escola. Esta instituição deve propiciar uma real construção do exercício cole-
tivo da cidadania, capaz de educar crianças e jovens para uma sociedade solidá-
ria, crítica, ética e participativa5.

Compreender a função social da escola voltada para essa cidadania exige
uma prática de fortalecimento dos CEs, que corresponde a dotá-los de seu papel
decisivo no processo de democratização da educação e da escola.

O fortalecimento dos CEs e a democratização da educação são respaldados
pelo artigo 206 da Constituição, pela LDB em seus artigos 3º, 14º e 17º, e ainda
pelo Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172 de 2001. Portanto,
não se trata da falta de orientações legais para que de fato se efetive a consolida-
ção dos CEs. Contudo, esta consolidação, principalmente no que tange a uma
real participação deste colegiado nos rumos da escola pública, ainda está por vir.
Desta forma, é de competência de todos conselheiros refletir e comprometer
sua atuação com vistas a contribuir para a melhoria da escola pública. Porém, no
atual momento histórico e diante da realidade apresentada é inegável que de
todos os segmentos participantes nos CEs, os gestores ocupam um lugar de
destaque e de decisão. Nesta perspectiva, são os gestores, os sujeitos que podem
e devem desempenhar uma prática que leve a fundo a consolidação destes
colegiados.

É no cotidiano escolar que as relações de poder irão se estabelecer de forma
a permitir a democratização da instituição. Aos gestores, está reservada a tarefa
de pensar a escola para além de suas necessidades ou convicções pessoais,

4
 Essa discussão aparece de forma mais consistente em Brasil (2004c).
5
O conceito “cidadania” vem apresentando desgaste de interpretação (BRASIL, 2006d). A cidadania

aparece adjetivada de “coletiva”, o que amplia a compreensão do referido conceito.
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sendo estes o grande incentivador de um processo de participação cada vez
mais amplo. Estamos numa etapa de gestação de núcleos de participação que
visam à superação da visão apenas colaborativa. Como em todo nascedouro,
esta etapa requer atenção e cuidados especiais, a fim de resguardar a solidez do
trabalho. Como nem sempre essa prática faz parte da realidade escolar, este
plano tem a intenção de melhorar a compreensão deste problema e indicar
possibilidades de atenuá-lo.

2 Proposta de ação

Nas últimas décadas, inúmeras propostas de intervenções na prática esco-
lar vêm sendo propagadas em todos os setores da sociedade brasileira. É possí-
vel que tal realidade esteja ligada a necessidade de corrigir o tempo perdido com
orientações governamentais de ordem meramente pragmática sobre a educa-
ção, que até pouco tempo dominava a realidade escolar. Trata-se de um fenôme-
no pouco comum quando se tem clareza do que, de fato, se deve fazer. A com-
plexidade dos problemas educacionais no Brasil permite intervenções improvi-
sadas as quais não englobam uma visão que contemple a totalidade.

É fato, porém, que a escola não está desvinculada de seu tempo histórico e,
desta forma, tal complexidade pode oferecer confusões de toda natureza. Ainda
assim, uma constatação é certa: é impossível pensar a melhoria da escola públi-
ca sem se pensar na ampliação da participação de todos os agentes nela envol-
vidos.

Diante de tal constatação, o fortalecimento da atuação dos CEs aparece
como embrião de um projeto de efetiva participação, não somente nas escolas,
mas na sociedade como um todo; tarefa que nos é colocada como condição
vital de dignidade para todos.

Reconhecendo o momento que vivenciamos e a sociedade efetivamente
participativa que vislumbramos atingir, a formação ocupa lugar de destaque. So-
mos de uma geração que foi formada aceitando a exclusão como natural, acredi-
tando que as relações de poder nas escolas deveriam ser profundamente
hierarquizadas, de um tempo em que ao aluno competia apenas receber o conhe-
cimento supostamente oferecido; os pais já estariam contemplados com a garan-
tia de vaga para seu filho na escola, os professores eram detentores do conheci-
mento e os “diretores” ordenavam com mãos de ferro a “sua” escola.

Todos os segmentos envolvidos na vida escolar precisam repensar seu pa-
pel. Todos devem se oferecer a um processo formativo que reflita sobre quais
são os reais interesses na manutenção da ordem das coisas. Os gestores, de
maneira especial, necessitam estar preparados para possibilitar que as escolas
ofereçam esta formação. Estes diretores, por sua vez, necessitam de uma forma-
ção que o permita compreender e atuar nesse processo. Uma formação conti-
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nuada, vivenciada, incentivada e acompanhada pelas Secretarias de Educação.
Uma formação que possibilite ao gestor constituir CEs autênticos, que ele tam-
bém possa ser formador dos conselheiros de sua escola. Uma formação que
passa a ser a proposta deste plano de ação.

3 Objetivos da ação

Este plano tem como objetivo destacar possíveis ações que venham desen-
cadear a formação continuada dos gestores escolares, visando que os mesmos
sejam multiplicadores de conhecimentos junto aos conselheiros da unidade es-
colar, possibilitando a constituição autêntica de CEs participativos e envolvidos
com a melhoria da escola pública e da sociedade em que vivem.

4 Procedimentos da ação

Quando se propõe uma formação é necessário se pensar cuidadosamente,
passo a passo, cada ação, buscando contemplar os aspectos objetivos e subjeti-
vos envolvidos no processo. Além disso, ao empreender uma atividade formativa
há que se repensar cada etapa realizada, por mais que já se tenha planejado seu
intuito final.

Com a formação de gestores não é diferente. Entre estes há uma pluralidade
de concepções de escola, das quais muitas não se orientam por uma gestão
democrática. Portanto, compreende-se que o processo formativo precisa con-
frontar a realidade, oferecer respaldo teórico e legal, possibilitar vivencias de
práticas diferenciadas e uma sistemática de avaliação e acompanhamento. Com-
preende-se, deste modo, que as mudanças são processuais e não meramente
automáticas.

Isto colocado, passamos a detalhar os procedimentos sugeridos para uma
formação continuada para gestores:

4.1 Constituição pela Secretaria de Educação de uma comissão de caráter
permanente para o fortalecimento dos conselhos escolares no município,
objetivando intervir e manejar as dificuldades de consolidação e atuação dos
CEs. Devem compor esta comissão gestores, membros da Secretaria da Educa-
ção e concluintes deste curso de formação;

 Caberá a essa comissão:
a) Participar do Grupo Articulador Regional dos Conselhos Escolares da

Undime – Baixada Santista, de maneira a ampliar a discussão e encaminhar as
demandas desta participação;

b) Elaborar um diagnóstico do real estágio de constituição e participação
dos conselhos escolares na região;

c) Convocar os gestores para reuniões específicas de formação sobre con-
selhos escolares. Esta formação estará respaldada pela concepção de conselho
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escolar presente nas obras consultadas do MEC (BRASIL, 2004b, c, d, e, f; 2006a,
b, c, d, e) sobre fortalecimento dos conselhos escolares e poderão se orientar
por pautas com as seguintes abordagens:

• Sensibilização sobre a importância da criação de CEs;
• Aspectos legais e formatação dos CEs;
• Breve histórico dos CEs no Estado de São Paulo;
• Apresentação das legislações que regulamentam o conselho escolar em

Cubatão;
• Disponibilizar a obra Conselhos escolares: democratização da escola e

construção da cidadania (BRASIL, 2004c) para os gestores, indicando a reflexão
do mesmo com a comunidade escolar e solicitando resultados destas discus-
sões, de modo poder melhorar a aferição do estágio de constituição dos CEs;

• Diagnóstico da situação dos CEs na região, apontando as potencialidades e
dificuldades cada escola, procurando identificar quais são os problemas e impasses
enfrentados pelos gestores para garantir uma efetiva participação dos CEs;

• Promover a discussão sobre possíveis ações para fortalecimento dos con-
selhos, indicando perspectivas de realização de formação com os presidentes
de conselhos.

• Discussões e apresentação de formas de convocação, registros, publicida-
de e ações dos CEs.

4.2 Avaliar com os gestores, em cada encontro formativo as dificuldades
enfrentadas, encaminhando propostas de ações destacadas pelo grupo;

4.3 Criação de uma agenda de trabalho da comissão junto aos gestores,
intervindo em grupos menores e com problemas comuns, de forma a possibili-
tar uma reflexão mais consistente sobre as dificuldades e possíveis ações.

 4.4 Participação de membros da comissão em reuniões dos CEs das unida-
des, incentivando a participação e verificando, em loco, novas possibilidades de
intervenção;

a) A comissão deve viabilizar a criação de momentos de formação para
todos os conselheiros, nas unidades escolares (UEs), encaminhados pelos
gestores;

b) Divulgação das realizações dos CEs na região, possibilitando troca de
experiências entre eles.

4.5 Como orientação didática, por se tratar de formação continuada, a comis-
são irá encaminhar as discussões com os gestores sobre todos cadernos do MEC
(BRASIL, 2004b, c, d, e, f; 2006a, b, c, d, e) que tratam do fortalecimento dos CEs, de
maneira paulatina e sucessiva, intervindo em problemas localizados e gerais, ga-
rantindo que o subsídio teórico deste curso seja multiplicado para os gestores.
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5 Cronograma da ação

No processo de formação continuada é preciso contar com um cronograma
geral a cada ano letivo, de modo a dar conta da rotatividade entre gestores e con-
selheiros. As ações precisam ser previstas na lógica de funcionamento dos calen-
dários escolares, podendo ser mudadas de acordo com cada situação, buscando
atingir o melhor possível. De qualquer forma, segue algumas previsões:

• Até o 1° bimestre letivo: Constituir efetivamente, de forma autêntica, os CEs
de todas as unidades;

• Até o 1° semestre letivo: diagnóstico da situação dos CEs em cada unidade
elaborado pela Comissão de Fortalecimento dos Conselhos Escolares

• Instituir, a partir do início do 2° semestre, ações específicas junto aos gestores
e CEs das unidades;

• A partir do 3° bimestre, vencidas as etapas anteriores, acompanhar e parti-
cipar da realização, junto aos gestores, da formação para os conselheiros;

• A cada ano letivo, restabelecer os procedimentos para a rede e para as
UEs, de forma a garantir que cada um dos CEs tenha seu próprio estatuto, dentro
de uma orientação municipal, garantindo a formação continuada dos gestores
e, a concomitante a esta, dos conselheiros, num aprendizado coletivo de partici-
pação responsável para melhoria da escola pública e de seu entorno.

6 Acompanhamento da ação

No desenvolvimento deste plano é possível perceber que o acompanha-
mento das ações deve ser sistemático e contínuo. Sistemático na medida em que
se pretende avaliar o estágio atual e, a partir dele, desencadear as possíveis ações
e, contínuo na compreensão de que a formação pode ser oferecida em determi-
nado espaço e tempo, mas que sua consolidação é processual e repleta de con-
tradições. De qualquer modo, a Comissão de Fortalecimento dos Conselhos Es-
colares do município, deve avaliar suas intervenções e planejar as próximas,
gestar os limites colocados para além de sua governabilidade e, acima de tudo,
apostar na participação como um dos caminhos para enfrentar as dificuldades
hoje postas para uma escola pública de qualidade.

Plano de ação nº 10 – Duas propostas de ação para o conselho

escolar: sua implantação nas unidades escolares e a formação

continuada para conselheiros

Andréia Alessandra Benício Doretto, Aparecida Maria de Oliveira Alonso e
Carla Renata Servilha Ortega Brandão (Tupã, SP)
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1 Primeira ação

Consiste em orientar e implantar os CEs nas escolas que não os possuam.

1.1 Problema e seu diagnóstico
Fazer uma gestão democrática significa proporcionar o exercício da cidada-

nia, da autonomia e da democracia, contando com a participação dos represen-
tantes dos diferentes segmentos da comunidade escolar nas decisões sobre a
organização pedagógica, financeira e administrativa da escola. Os conselhos es-
colares (CEs) têm um papel fundamental nesse processo de democratização e
de garantia de uma educação de qualidade, pois promovem espaços de diálogo,
reflexão e ação bem como reúnem professores, gestores, funcionários, familia-
res e alunos, eleitos de forma democrática. Embora valorizemos as diferentes
formas de trabalho no interior da instituição de ensino, há uma maneira que
consideramos fundamental, uma vez que é condição para a concretização de
uma prática transformadora, trata-se do espaço de trabalho coletivo constante
na escola, mais especificamente da atuação efetiva dos CEs. É comum que nas
escolas os conselhos funcionem apenas como mera formalidade. Sendo assim,
este plano de ação é um instrumento importante para que a orientação e a
implantação dos CEs efetivamente aconteçam.

1.2 Proposta de ação
• Solicitar às Secretarias Municipais de Educação (SMEs) uma lista de esco-

las que ainda não possuem conselhos escolares.
• A partir dessa lista, apoiar o trabalho de implantação dos CEs.
• Discutir este plano de ação com a(s) escola(s) escolhida(s) onde serão

implantados os conselhos escolares.
• Pesquisar e estudar o regimento do conselho escolar de outras escolas do

município e conversar com alguns de seus representantes para identificar desa-
fios, somar aprendizados e subsidiar ações de implantação de novos CEs.

1.3 Objetivo da ação
• Implantar, nas escolas que não possuem CEs, um processo participativo e

formativo.

1.4 Procedimentos da ação
Para iniciarmos as ações elencamos alguns procedimentos:

1.4.1 Ação A: Articulação com a SME.
No processo de implantação do conselho escolar o trabalho deverá ser em

conjunto com as SME. Ela pode apoiar, dando orientações para a eleição dos
conselheiros e para a elaboração do regimento interno do conselho escolar,
inclusive fornecer material informativo e realizar oficinas de formação.

1.4.2 Ação B: Sensibilização da comunidade escolar
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O primeiro passo é fazer com que todos, equipe escolar e comunidade es-
colar, saibam o que é o conselho escolar. Isto é possível por meio da divulgação
por meio de cartazes, jornaizinhos da escola e conversas na reunião de pais,
utilizando uma linguagem simples e direta. Os professores também podem levar
o assunto para a sala de aula, propondo uma pesquisa aos alunos sobre o tema.
O segundo passo é organizar um encontro com a comunidade escolar para
refletir sobre a importância da gestão democrática, a relevância do conselho
escolar, quais são suas principais atribuições, quem pode participar, como se dá
seu funcionamento e o processo de eleição dos representantes. É necessário
garantir informações sobre CE para que a comunidade se interesse e participe. O
terceiro passo é constituir uma equipe para coordenar o processo de implanta-
ção, reunindo pessoas dos diversos segmentos que tenham se interessado.

1.4.3 Ação C: Aprofundamento no assunto
A equipe escolhida para liderar o processo de implantação do CE deverá

pesquisar sobre o funcionamento de outros conselhos de escola. Conhecer con-
selhos de outras escolas do mesmo município e, se possível, participar de uma
reunião (da mesma forma que foi sugerida a atividade extra do curso de exten-
são “Formação Continuada a Distância em Conselhos Escolares”, oferecido pela
Ufscar).

1.4.4 Ação D: Eleição dos conselheiros
O processo de eleição dos conselheiros deve acontecer segundo a regula-

mentação municipal. Em geral, todos os segmentos escolares (estudantes, fami-
liares, professores e funcionários) devem estar representados de forma paritária,
escolhidos por seus respectivos pares.

1.4.5 Ação E: Elaboração de um regimento interno
A elaboração do regimento interno deve ser entendida como um documen-

to regulador que especifique suas competências, sua composição, freqüência,
local das sessões, forma de registro das reuniões, direitos e deveres dos conse-
lheiros.

1.5 Cronograma da ação
A seguir (ver próxima página) elaboramos quadro com o cronograma de

ações da SME de Tupã (SP)

1.6 Acompanhamento da ação
 Essas ações serão concebidas como espaços de reflexão crítica, coletiva e

constante. Sendo assim, torna-se imprescindível o acompanhamento dessas
ações através de reuniões periódicas entre a SME e as escolas que implantarão
os CEs. Além disso, visamos à troca de experiências entre os envolvidos, compar-
tilhando dúvidas, angústias, a sistematização da própria prática através das pau-
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tas e opiniões dos pares sobre os assuntos discutidos nas reuniões, a pesquisa a
partir da reflexão e a busca do aperfeiçoamento das ações, o desenvolvimento
de atitudes de cooperação e co-responsabilidade, a elaboração de formas de
intervenções pessoais ou coletivas, e a possibilidade de integração e
replanejamento das ações, caso necessário.

2 Segunda ação

Consiste de propor a formação continuada dos conselheiros escolares como
forma de potencializar a atuação dos CEs.

2.1 Problema e seu diagnóstico
Para potencializar a participação dos conselheiros faz se necessário que

aconteça um processo permanente de formação e aprofundamento dos te-
mas educacionais, por meio da sensibilização e reflexão sobre a vida escolar,
criando oportunidades de ações concretas de intervenção com práticas de-
mocráticas.

Os conselhos têm assumido papéis mais importantes, participando do pla-
nejamento e avaliação do projeto político pedagógico. Para que o conselheiro
contribua para o fortalecimento do CE é importante que se organize coletiva-
mente e mobilize a comunidade local, além dos segmentos da comunidade es-
colar. Enfatiza-se que os par-ticipantes de reuniões e projetos de formação parti-
cipem de momentos de definição do problema, de busca e compreensão para
poder solucioná-los. Também, devemos utilizar o conhecimento dos participan-
tes e buscar outros conhecimentos para elaborar propostas e soluções.

Entende-se que sem uma mudança radical na forma de organização da
sociedade, fica difícil superarmos a alienação, mas podemos criar espaços de
“desalienação”, nos quais as pessoas possam tomar consciência e ter uma expe-
riência alternativa de relacionamento. Por meio da atuação dos conselhos e da
potencialização das ações de formação dos conselheiros, espera-se despertar
novas consciências, o que nos permitirá caminharmos para uma sociedade mais
crítica e justa.

Quadro 1:  Cronograma de ações da SME de Tupã/SP

Fonte: As autoras (2010) adaptado da Secretaria Municipal de Educação de Tupã, SP.
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2.2 Proposta de ação
• Buscar junto às Secretarias Municipais de Educação (SMEs) apoio para

o processo de implantação dos projetos de formação dos conselhos escola-
res (CEs).

• Realizar diagnósticos referentes aos entraves e desafios existentes na
escola.

• Organizar, planejar e executar ações voltadas para a formação continuada
dos conselheiros escolares.

• Elaborar proposta de solução aos problemas diagnosticados e confir-
mados.

2.3 Objetivo da ação
Promover a participação de representantes de conselho escolar em várias

formações continuada como forma de qualificar e potencializar a atuação deste
colegiado junto à escola.

2.4 Procedimentos da ação
Para iniciarmos as ações elencamos alguns procedimentos:

2.4.1 Ação A: Buscar parceria com a Secretaria de Educação – municipal ou
estadual – para realizar as diferentes formações continuada, caso seja necessá-
rio o apoio poderá ser mais pontual, tendo um ou mais técnicos contribuindo
em momentos específicos da formação.

2.4.2 Ação B: Realizar diagnósticos e pesquisando problemas do trabalho
pedagógico e, principalmente, descobrir suas origens. Antes de iniciar a investi-
gação é indispensável definir os procedimentos e os instrumentos que serão
utilizados para descobrir o problema, como, por exemplo, anotações do que se
vê e observa sobre o assunto; questionários e entrevistas.

2.4.3 Ação C: Potencializar, por meio de um processo permanente de forma-
ção continuada, ações em que os conselheiros se reúnam para conhecimento
da fundamentação teórica e legal. Esta formação deve permitir uma primeira
leitura temática da realidade escolar e a formulação de algumas questões a se-
rem aprofundadas e confirmadas (ou não), a fim de encontrar alternativas e
definir como solucionar melhor os problemas.

2.4.4 Ação D: Revisar o projeto político pedagógico, sempre que as soluções
dos problemas diagnosticados estiverem avançando, como forma de garantir a
execução da proposta de solução de problemas enfrentados pela escola.

2.5 Cronograma da ação
A seguir (na próxima página) elaboramos quadro com o cronograma de

ações da SME de Tupã (SP)
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2.6 Acompanhamento da ação
O acompanhamento deve acontece de forma contínua e prática, com refle-

xão sobre as falhas existentes, aperfeiçoando os aspectos positivos, bem como
criando novas propostas de ação práticas, principalmente, substituindo aquelas
que ainda não deram certo. Nesse sentido, a participação exige um aprendizado,
no qual devemos exercitar na vivência cotidiana e no bom desempenho de fun-
ções dos conselheiros. Formação continuada ocorre por meio de leitura, refle-
xão, e discussão coletiva sobre o papel e a atuação de cada membro da equipe
escolar e comunidade. Outra forma, seria por meio do acompanhamento da
execução do projeto político pedagógico da escola.

Plano de Ação nº 11 – Projeto de formação continuada do conselho

escolar

Claudinéia dos Santos Mendes (Jarinu-SP)

1 Introdução

Como sabemos, a atuação do conselho escolar é de suma importância para a
gestão democrática da escola pública e para a melhoria da qualidade da educação
brasileira. Porém entende-se que na maioria dos municípios brasileiros não há
participação ativa desses colegiados, principalmente com relação à elaboração,
execução e acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.

Em meu município a situação não é diferente. A atuação dos CEs limita-se
à observação dos resultados alcançados e ao apoio e/ou validação das ações
planejadas e executadas pelos diretores, professores e coordenadores das es-

Quadro 2: Segundo cronograma de ações da SME de Tupã (SP)

Fonte: As autoras (2010) adaptado da Secretaria Municipal de Educação de Tupã, SP.
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colas, na maioria das vezes são apenas informados das decisões, ações e dos
seus resultados.

Nesta situação, acredito que um grande trabalho deve ser desenvolvido na
rede municipal de ensino para que as ações dos conselhos escolares (CE) pos-
sam ser transformadas em ações efetivas para a democratização da gestão des-
tas escolas e, conseqüentemente, para melhoria da qualidade do atendimento e
dos resultados esperados pela comunidade.

O incentivo para que eu fizesse o curso de extensão oferecido pela Ufscar,
foi uma das primeiras ações vindas da Secretaria da Educação do meu municí-
pio. A expectativa de que durante esta formação ou ao término dele possamos
mudar a realidade das escolas desse sistema de ensino, com uma reorganização
das funções e atuação dos CE. Porém estamos apenas no início do processo de
democratização da gestão e muitas outras ações, essenciais precisariam ser de-
senvolvidas pelos CE. Algumas delas:

2 Movimento diagnosticador:

Este é o momento de investigação da realidade no qual são levantadas as
situações-problema:

• promover reuniões e cursos de formação com os diretores, no que se
refere a atuação dos CE, em busca do fortalecimento dos colegiados;

• convocação dos membros dos CE de cada unidade escolar para esclareci-
mentos quanto à sua importância e função na democratização da escola;

• levantamento dos dados da situação escolar relacionados aos problemas
de cada instituição;

• fazer o diagnóstico da escola e do processo educativo (desempenho dos
alunos, atuação dos envolvidos, gestão, condições de aprendizagem, contexto
social etc.) utilizando instrumentos variados e adequados para coleta de dados.

3 Movimento de tematização

Este é o momento de compreensão da realidade, discussão das situações-
problema situando-as no contexto:

• levantar dados, por meio de análise documental, para compreender me-
lhor quais são os problemas das escolas e suas causas prováveis;

• realizar reuniões sistemáticas para estudo, com trocas e reflexões sobre
temas que sejam levantados como problemas;

• definir coletivamente que tipo de educação se quer desenvolver na escola,
com vistas a obter práticas democráticas e comprometidas com a qualidade do
ensino;

• conhecer a realidade e refletir sobre caminhos que levem à sua transfor-
mação;



140
CONSELHO ESCOLAR: ALGUMAS CONCEPÇÕES E PROPOSTAS DE AÇÃO

• acompanhar o desenvolvimento da prática educativa e o processo de
ensino-aprendizagem;

• trabalhar para conscientizar a todos (incluindo pais, funcionários e os
próprios alunos além da equipe pedagógica), quanto a sua função educativa;

• assumir o desafio de buscar a democratização e a qualidade, consideran-
do as relações sociais e a transformação da realidade.

4 Movimento propositivo

Este é o momento no qual se definem as alternativas de soluções dos pro-
blemas:

• participação efetiva do colegiado e toda a equipe escolar no planejamen-
to, execução e acompanhamento do projeto político e pedagógico em busca de
uma educação emancipadora;

• definição inclusive da visão estratégica da escola, onde constarão valores
defendidos pela instituição, visão de futuro, missão e os objetivos estratégicos;

• construção de um plano de suporte estratégico por toda a equipe, onde
constarão os objetivos, estratégias e metas;

• desdobramento desse plano estratégico em planos de ação, com todas as
ações que são necessárias para resolver cada dificuldade ou atingir as metas;

• participar do processo de avaliação da escola, não apenas em relação ao
produto, massobretudo, do processo, assumido que sucesso e fracasso são de
responsabilidade coletiva;

• garantir a divulgação dos resultados para a comunidade escolar, de forma
clara, construtiva e responsável, tendo em vista a busca de soluções para as
práticas indesejáveis e manutenção das boas práticas educativas, tornando a
gestão transparente e, consequentemente, confiável.

d) Implementação do conselho escolar no âmbito da legislação

Plano de Ação nº 12 – Elaboração de legislação própria para o

conselho escolar

Valeria Ferreira De Angelis Carnahyba (Rio Claro, SP)

1 Problema e seu diagnóstico

De acordo com a Constituição Federal de 1988, com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996) e com o Plano Nacional da
Educação (PNE), a criação do conselho escolar (CE) nas instituições escolares,
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apresenta-se de forma a priorizar a gestão democrática e participativa do ensino
público, promovendo o exercício da cidadania no âmbito escolar e estabelecen-
do diretrizes norteadoras para a organização do trabalho por intermédio dos
colegiados.

Dentro de um panorama Constitucional é criado o Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares (PNFCE), com a proposta de incentivar
ações para a implantação dos conselhos nas unidades escolares (UE), através de
uma visão democrática e participativa de educação. Nesse aspecto, o CE visa ser
a instância que possibilita a discussão, a negociação e o encaminhamento de
situações vivenciadas na instituição, favorecendo, desse modo, a participação
social e a promoção da gestão democrática.

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2009, p. 263):

A concepção democrático-participativa baseia-se na relação orgânica entre a direção
e a participação dos membros da equipe. Acentua a importância da busca de objeti-
vos comuns assumidos por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de deci-
sões. Entretanto, uma vez tomadas as decisões coletivamente, advoga que cada
membro da equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação e a
avaliação sistemática da operacionalização das deliberações.

Nesta perspectiva, é necessário que o conselho escolar – sendo um órgão
colegiado que possui representantes dos variados segmentos (de professores,
gestores, funcionários, alunos, pais e comunidade em geral), eleitos para partici-
parem da gestão da UE, nos âmbitos administrativo, pedagógico e financeiro –,
seja regido através de legislação específica, conforme orientações da LDB, por-
tanto, cada município deve criar suas normas para regulamentar a gestão do CE,
considerando suas características locais.

Vale salientar que este processo de construção da legislação municipal ne-
cessita ser o mais participativo possível, de forma a garantir que o texto reflita os
olhares dos diferentes envolvidos com a educação local, possibilitando que se
apropriem mais facilmente da nova legislação, a qual deve estabelecer a consti-
tuição e atribuições deste colegiado.

Segundo a legislação do Estado de São Paulo tal composição está definida em
50% representantes dos servidores (incluindo o diretor) e 50% representantes de
pais, alunos e professores. De acordo com o Estatuto do Magistério Paulista:

Art. 95 – O Conselho de Escola de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o
primeiro mês letivo, presidido pelo diretor da Escola, terá um total mínimo de 20
(vinte) e no máximo de 40 (quarenta) componentes, fixado proporcionalmente ao
número de classes do estabelecimento de ensino.§ 1º - A composição a que se refere
o “caput” obedecerá a seguinte proporcionalidade:
I – 40% (quarenta por cento) de docentes;
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II – 5% (cinco por cento) de especialistas de educação excetuando-se o diretor de
escola;
 III – 5% (cinco por cento) dos demais funcionários;
IV – 25% (vinte e cinco por cento) de pais de alunos;
V – 25% (vinte e cinco por cento) de alunos;
§2º - Os componentes do Conselho de Escola serão escolhidos entre os seus pares,
mediante processo eletivo.
§3º - Cada segmento representando no Conselho de Escola elegerá também 2 (dois)
suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos
(SÃO PAULO, 1985).

No município de Rio Claro, a realidade é que as UEs seguem a mesmas
disposições da legislação estadual citada, mas que, devido à implantação do
Sistema Municipal de Ensino e à reforma do Estatuto do Magistério, encontra-se
desatualizada, e por isso inadequada para reger a implantação e a prática dos
conselhos de escola do município.

 Nota-se, portanto, a necessidade da lei referente ao CE ser atualizada, para
que as instituições escolares possam ter um colegiado com orientações especí-
ficas e atuais, que defendam os interesses sociais de todos os envolvidos no
processo. Neste contexto, a regulamentação desse documento seguiria um úni-
co padrão com o intuito de fortalecer o trabalho e a própria formação dos con-
selhos, como aponta o documento publicado pelo MEC em 2004:

A lei vem para instituir e consolidar objetivos previamente criados pelo imaginário
coletivo, pelas aspirações da cidadania. A gestão democrática da escola representa
um valor a ser cultivado? A resposta óbvia é sim. Por isso a Constituição e a LDB o
garantiram como objetivo a ser alcançado. As normas complementares definem
processos e ações para a efetivação desses objetivos. Nesse sentido, a sociedade é
instituinte e, por um processo histórico, induz a mudança do instituído. Aqui reside a
função essencial do legislador: captar, perceber a convergência dos objetivos da
cidadania para instituí-los na lei. Esse é o significado e o papel da democracia repre-
sentativa (BRASIL, 2004).

Neste sentido essa lei visa uniformizar os trabalhos dos conselhos escolares,
assegurando que a comunidade escolar e local esteja envolvida nas principais
decisões tomadas pela escola, definido parâmetros básicos tais como:

• o funcionamento do CE;
• a sua composição e atribuições;
• o processo de escolha de seus membros e suas representatividades;
• como deve ser a participação dos conselheiros;
• quais as suas funções.
Vale salientar que uma vez que a Secretaria Municipal da Educação (SME)

assuma o compromisso com a criação de uma lei dos conselhos escolares, é



143
PLANOS DE AÇÃO DOS CURSISTAS PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOL AR

necessário que se crie espaços para envolver todos nesse processo de participa-
ção local.

2 Proposta de ação

Como os CE são órgãos colegiados, com membros de todos os segmentos
das UEs, com a função de gerir coletivamente a instituição de ensino, represen-
tando um espaço de participação, a proposta de ação seria iniciar um processo
de mobilização para a atualização da lei do conselho escolar (conforme indica-
do anteriormente).

Neste contexto, a SME, instituiria uma comissão com representantes de to-
dos os segmentos de cargos e funções do magistério, para estudo e elaboração
da lei, que se encontra desatualizada desde o ano de 1999. Todo o processo pode
ser coordenado pela SME ou pela comissão formada, em parceria com as asso-
ciações de bairros do município, buscando sempre manter aberto um canal que
possibilite o diálogo junto ao poder público e a comunidade local e escolar.

Para fundamentar melhor este trabalho seria viável convidar especialistas
para um debate inicial sobre o tema e também fomentar a pesquisa de experiên-
cias com conselho escolar de outros municípios, sendo importante que se fami-
liarizem com o assunto, trocando idéias e reflexões para que, a partir das mes-
mas, comecem a organizar as propostas que serão definidas em assembléias
através de votações. Toda essa articulação seria em conjunto com os membros
das Associações de bairros e comunidades locais, divididas por regiões, a fim de
que o movimento e as propostas abranjam o maior número de participantes
possível, dentro de um processo democrático e participativo.

 Após a construção, elaboração e aprovação da lei, seria realizado um ciclo
de formação dos conselheiros para melhor entendimento de suas funções e
atribuições, por meio da nova legislação, partindo para a construção do regi-
mento interno de cada CE , canal mais estreito entre a legislação e a realidade de
cada UE.

3 Objetivos da ação

• fomentar um processo democrático e participativo para institucionalizar o
conselho escolar no município;

• construir/atualizar coletivamente a legislação do conselho;
• informar sobre a importância dos CE e suas atuais configurações no mu-

nicípio;

4 Procedimentos da ação

Primeiramente, a SME convidaria os supervisores, diretores, professores,
funcionários e pais de alunos para que participassem de uma palestra referente
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ao conselho escolar. Nesta palestra poderia ser explicitada por um especialista
qual a importância, como funciona tal colegiado, o qual é um mecanismo de
participação, com o intuito de garantir a atuação da comunidade escolar nos
processos decisórios, fortalecendo o envolvimento das questões pedagógicas e
administrativas, para que se garanta a qualidade do ensino, dentro de uma visão
democrática de educação. O convite para a respectiva palestra e sua divulgação
ficaria a encargo das unidades, que enviariam os representantes interessados,
incluindo seus conselheiros em gestão.

Após essa palestra, seria composta uma comissão, com pelo menos um
representante de cada escola, além dos especialistas da SME para estudos deta-
lhados sobre o conselho escolar, a fim de, juntos, pensarem nas prioridades
legislativas para o CE do município de Rio Claro. Para tanto, estudariam experiên-
cias de outros municípios enquanto leis formalizadas, que podem ser encontra-
dos no site do MEC.

Esses levantamentos aconteceriam por regiões, em pólos, através de parce-
rias com as associações de moradores dos bairros, pois as mesmas possuem
representantes de todos os segmentos (pais, alunos, comerciantes, ou seja, co-
munidade geral). Vale ressaltar que os bairros são divididos por regiões, as quais
possuem moradores que fazem parte dessas comissões que se reúnem cons-
tantemente para discutir e propor soluções para os problemas encontrados nos
bairros em que residem.

Os representantes das comissões das escolas, junto com os membros da
associação de moradores, ficariam responsáveis em fazer discussões, levanta-
mentos das prioridades encontradas para ser feito um esboço da nova lei, bem
como propor sugestões a serem apresentadas em cada reunião, por intermédio
dos bairros – tais propostas serão elencadas durante as reuniões pré-agendadas
dos CE.

Após a apresentação dessas prioridades e sugestões organizadas pelas es-
colas será feita uma assembléia, organizada pela SME com representação dos
moradores das associações de bairros, dos conselheiros e de especialistas da
educação, a fim de que sejam votadas as melhores propostas para a construção
desta nova lei. Tal votação poderia acontecer entre os delegados (escolhidos nas
UEs entre seus pares) que representariam o grupo, tendo direito a voto. Nessa
plenária seria organizada uma mesa, com um relator que redigiria as propostas
para votação, um secretário para redigir a ata da assembléia e um orador que
ficaria responsável pela leitura e organização do tempo para as votações.

Com o esboço da lei organizada e concluída, a comissão encaminha à Câ-
mara Municipal para aprovação, preferencialmente entregue a um vereador que
esteja mais próximo e comprometido com todo o processo realizado, acompa-
nhando em sessões da Câmara Municipal sua votação e aprovação, com uma
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possível sensibilização para que o Legislativo perceba o envolvimento e a partici-
pação das pessoas que defendem a proposta.

Após este processo começaria um ciclo de formação para os conselheiros
das escolas, com o intuito de esclarecer quais são as suas atribuições, funções e
responsabilidades ao participar deste colegiado. Essa formação deve ser realiza-
da por um membro do CE, com o propósito de fomentar as características de
um conselho atuante, que funcione de maneira permanente, com reuniões sis-
tematizadas, marcadas com antecedência e em horários onde haja a participa-
ção de todos os membros. Outro fator importante para ser discutido nesta for-
mação é como o CE necessita definir conjuntamente seus objetivos, metas e
estratégias dentro de um plano de ação, o qual poderá ser elaborado semestral
ou anualmente pelos conselheiros, desde que suas avaliações sejam periódicas.

 Vale ressaltar que essa comissão não deve priorizar apenas essa formação
inicial, mas também acompanhar, constantemente, as reuniões dos CE para que
a importância do trabalho dos mesmos não se perca ao longo da gestão.

4 Cronograma de ação

A seguir elaboramos o cronograma de ações da SME de Rio Claro (SP)

5 Acompanhamento da ação

 A palestra inicial deve ter por volta de, no máximo, duas horas de duração, já
que períodos mais longos podem dispersar e se tornar inviável, o tempo restante
da reunião deve ser aproveitado para o levantamento de perguntas e dúvidas.
Para os encontros que serão realizados junto com as associações dos morado-

Quadro 1:  Cronograma de ações da SME de Rio Claro (SP)

Fonte: A autora (2010) adaptado da Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, SP.



146
CONSELHO ESCOLAR: ALGUMAS CONCEPÇÕES E PROPOSTAS DE AÇÃO

res de bairros, é necessária uma pauta do dia, na qual os coordenadores de
grupo apresentem, mediante uma retomada dos assuntos discutidos em reuni-
ões passadas, as propostas a serem discutidas.

Tais propostas deverão ser problematizadas, provocando um circulo de diá-
logos entre os participantes, suas visões, saberes e experiências antes de serem
definidas para votação em assembléia.
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