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Estratégias de criação fortalecimento 

dos Conselhos Escolares

ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE

PARTICIPAÇÃO

INTEGRAÇÃO COM O PPP

RECONHECIMENTO E

REALIDADE LOCAL

Relação com o ensino-aprendizagem

Construção de sujeitos cidadãos



E o Projeto Político Pedagógico?

O PPP e a “caça ao tesouro”.

“Vá para o PPP!”

Qual a relação entre o PPP e a 

Democracia na Escola?
As dimensões analíticas

Conhecer e conhecer-se



CULTURA DEMOCRÁTICA X CULTURA AUTORITÁRIA

SE SENTIR PARTE X SE SENTIR DONO (“ninguém manda na 

minha sala de aula”) - A função pública do profissional da 

Educação.

DE QUE QUALIDADE ESTAMOS FALANDO? QUE ESCOLAS 

QUEREMOS? QUAL NOSSA VISÃO DE SER HUMANO E 

SOCIEDADE? QUAIS NOSSOS REFERENCIAIS?



Conselho Escolar

Mecanismo de participação e controle social



DIMENSÃO 

PEDAGÓGICA

Principais Funções do Conselho Escolar



“Zaroio tem um

fuzil AK-47 com um

carregador de 80

balas. Em cada

rajada ele gasta 13

balas. Quantas

rajadas ele poderá

disparar?”

Fonte: Folhaonline

Polêmica em Santos - SP



Cuidados que envolvem os 

mecanismos de gestão

O fetiche dos números: de que qualidade 

estamos falando?

Tirar o melhor proveito do planejamento 

e metas



Referenciais legais: Constituição, Leis da Educação

Referenciais da Escola: o Projeto Político Pedagógico

É POSSÍVEL O PLENO EXERCÍCIO DA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA SEM UM 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

CONSTRUÍDO COLETIVAMENTE NA 

ESCOLA?



Os pais tem conhecimento sobre o 

IDEB? 

Temos discutido publicamente nossa 

qualidade? 

Isso está integrado ao PPP? 

Estamos discutindo juntos 

qualidade, avaliação e PPP?

Cuidados que envolvem os 

mecanismos de gestão



ALGUNS CUIDADOS E QUESTÕES:

Democracia não é só resultado, nem só processo;

O papel do Conselho Escolar na “mobilização” de todos para a

construção do PPP.

Como está a redação do PPP? Aproxima ou afasta o leitor?

A exigência de entrega do PPP, pela Secretaria de Educação, atrapalha

ou não sua elaboração?

Como deve ser a revisão do PPP? Como o Conselho Escolar pode

articular esse processo?



E o Regimento Escolar?

Regimento Escolar - espaço de exercício da 

autonomia da escola e de construção de sua 

institucionalidade.

Relação entre Regimento Escolar e o 

Conselho Escolar… Lutas por integração.



Qual é o sentido do Conselho Escolar no processo pedagógico da 

escolar?

Como lidar com interesse diversos?

A dimensão política da participação?

Os “nãos” do Conselho Escolar de proveta



 Responsabilidade de todos.

 Organização e transparência.

 O diálogo é o maior instrumento de

empoderamento na perspectiva democrática.

 Decisões sempre coletivas.

 Diretor(a) – coordenador(a) da execução das deliberações e 

articulador(a) das ações.

CUIDADOS AO CONSTITUIR E 

CONSOLIDAR O CONSELHO 

ESCOLAR



Funcionamento do 

Conselho Escolar

 O exercício da Presidência

 A pauta: do Conselho ou do(a) diretor(a)?

 Periodicidade de reuniões

 Respeito às decisões

 Igualdade de participação

 Socialização das decisões



Pensando o presente ...

Como o Conselho Escolar poderia 

intervir e dinamizar o fazer 

pedagógico da escola?



“”””” O presente é tão grande, não nos 

afastemos muito,vamos de mãos dadas.”

E AGORA???

Carlos Drummond de Andrade



Era um caminho que de tão velho, minha filha,

já nem mais sabia aonde ia...

Era um caminho

velhinho,

perdido...

Não havia traços

de passos no dia

em que por acaso o descobri:

pedras e urzes iam cobrindo tudo.

O caminho agonizava, morria

sozinho...

Eu vi...

Porque são os passos que fazem os caminhos!
Mário Quintana



Obrigada!

cefisa.aguiar@gmail.com


