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   CONSELHO ESCOLAR: O QUE É? 

Comunidade 
escolar 

Comunidade 
 local 

Órgão colegiado 

Decisão coletiva 



OBJETIVOS 

Geral 

•Contribuir para que o Conselho 
Escolar atue como instrumento da 
gestão democrática. 

Específico 

•Acompanhar com responsabilidade 
a prática educativa desenvolvida na 
escola. 



 
 

A FUNÇÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA 
DO CONSELHO ESCOLAR 

 
Político: busca estabelecer 

transformações desejáveis na 
prática educativa escolar. 

 
Pedagógica: indica os 
mecanismos necessários para 
que essa transformação 
aconteça. 

  

Acompanhar o desenvolvimento da prática 
educativa  e, nela, o processo ensino -

aprendizagem.  



 
 

O PLURALISMO E O RESPEITO ÀS 
DIFERENÇAS 

 

Conselho 

Mediador de conflitos 

Construtor de entendimentos 

 
Abrir espaço para debates 

 

Escutar os diversos atores sociais 
 
 

 
Atentar para as diferenças 
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 COMO GARANTIR A UNIDADE DA 
PRÁTICA SOCIAL DA EDUCAÇÃO?  

 
Projeto  

Político-Pedagógico  

Instrumento de planejamento coletivo 

Garante a não divisão entre os que planejam e os que executam. 

Resgata a unidade do trabalho escolar 



 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO  

O sentido  
de qualidade 

O ensino de 
qualidade 



 

APRENDIZAGEM: QUEM ENSINA E 
QUEM APRENDE? 

Processo dialético 

Todos aprendem e todos ensinam 

Construção coletiva do 
conhecimento 



Notas 
do 

estudante 
       

  
    Menções 
          do 
     estudante 
 
  

Produto 

AVALIAÇÃO:  O PROCESSO E O 
PRODUTO 
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Condições 
da 

escola 

        Ação 
          do 
     professor 
  

Processo 



 
AS DIMENSÕES E ASPECTOS  NO 

ACOMPANHAMENTO  DO  PROCESSO  
ENSINO-APRENDIZAGEM 

Analisar de todas 
as dimensões do 

processo educativo 

Condições físicas, 
materiais e 

pedagógicas 
Desempenho  do 

discente 

o contexto social 
Processo de 

gestão 
democrática 

Trabalho 
docente 



A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA 
ESCOLA 

  Os dados e as informações 
recolhidos e analisados pelo 
Conselho Escolar precisam ser 
divulgados a toda a 
comunidade escolar e local. 



DEVERES DO CONSELHO 

Discutir e delimitar  o tipo de educação 

Romper com a prática massificadora da 
escola que historicamente tem 
desconsiderado a diversidade de 
opiniões. 



DEVERES DO CONSELHO 

Avaliar o processo ensino-aprendizagem , 
buscando a superação das  aparências  
para perceber a essência da atividade. 

 
Ter visão global da escola 

 



DEVERES DO CONSELHO 

Contribuir para a construção de uma 
sociedade justa, humana, solidária e 
igualitária. 



             Paulo Freire: 

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. 
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 *Formadores da DDPM 
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   E-mail: amarbarreto@yahoo.com.br 
* Prof. Carlos Sanches: 8817 - 7001  
   E-mail: sanchescacs@yahoo.com.br 
* Profª Izaura Amorim: 9224 - 4917 
   E-mail: iza.amorim@yahoo.com.br 
* Prof. João Carlos Silva 
   E-mail: jcsilvafi@hotmail.com 
* Profª Maria Edineuma Muniz: 9964 - 3794 
   E-mail: mariaedineumams@gmail.com  



Contribuição: 
 

Profª  Adriana Teixeira  

Obrigado! 



ATIVIDADE EM GRUPO  

 
●Como lidar com as diferenças que 
marcam os sujeitos que participam do  
processo  educativo? 
 
●Como garantir a unidade da prática 
social da educação? 



 

●O que avaliar na prática  educativa?  
 
●Que dimensões e aspectos podem 
ser  parâmetros para esse 
acompanhamento? 
 

ATIVIDADE EM GRUPO  


