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Histórico do Conselho Escolar:
O Conselho Escolar do CAIC atua desde  1996, de forma colaborativa na 

construção de um Gestão Democrática e Participativa. Ao longo desses anos 
tem trabalhado na formação de comissões e acompanhamento de trabalhos 
nos  processos  de  eleições  para  diretores  e  outras  atividades  sócio-político-
pedagógicas. Fortalece a gestão democrática na co-participação de tomada de 
decisão e no desenvolvimento de atividades administrativas,  pedagógicas e 
financeiras. Este órgão vem cumprindo o seu papel na construção coletiva de 
uma educação pautada no ensino de qualidade, na busca de uma sociedade 
melhor.

Objetivo:

Promover  uma prática  educativa  e  democrática  em função  da  melhoria  na 
qualidade de ensino e desempenho social .

 Justificativa: 

  O orgão colegiado, Conselho Escolar, age de forma deliberativa, Consultiva e 
Fiscalizadora,  sendo co-responsável  pela gestão,  em conjunto com o núcleo 
gestor.    É  formado  por  representantes  de  alunos,  pais,  professores, 
funcionários  e  membros  da  sociedade  civil  eleitos  por  votos  diretos, 
promovendo na escola a integração entre todos os seguimento na busca de 
uma educação de qualidade.

 Metodologia/ Estratégia

   Reuniões  ordinárias,  uma  vez  no  mês  (última  terça-feira  do  mês)   e 
extraordinárias  quando  for  necessária.  A  convocação  pode  ser  feita  pelo 
Presidente ou pelo Núcleo Gestor.
   Participação nas entrevistas dos professores temporários.
Elaboração do PDE e PPP. 
Promoção de conversas com pais de alunos com  conduta escolar negativa no 
comportamento ou na aprendizagem.

Grupo de estudo com os integrantes do Conselho Escolar

Descrição da Experiência
Nas reuniões discutimos os anseios e as dificuldades da comunidade escolar, 
analisando os resultados positivos e o que pode melhorar. Fomentando o senso 
critico para construir, corrigir e somar para um melhor desempenho político-
pedagógico.



Desenvolvemos também as seguintes atividades:

− Participação na formação e processo de Eleição do Grêmio Escolar.

− Auxilio ao núcleo Gestor na tomada de decisão quando o fato exigir;

− Acompanhamento de licitação e recebimento de material de consumo e 
permanente adquirido pela escola;

Colaboração na definição de prioridades para administrar recursos destinados 
a escola.
Realizamos estudo dos módulos do Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares, para que todos os membros adquiram o conhecimento 
das suas funções.

 Resultados Esperados
 Estudar  todos  os  módulos  do  programa  Nacional  de  Fortalecimento  dos 
Conselhos Escolares este ano.
Intervenções em questões pedagógicas, administrativa e financeira.

 Resultados Obtidos (esperados e não esperados)

Estudo de dois módulos: Esclarecimentos das atribuições e funcionamento do 
Conselho Escolar.
Acompanhamento  dos  recursos  humanos  e  fiscalização  da  utilização  dos 
recursos materiais.

 Comentários (Pontos fortes e pontos fracos)

A vida escolar é intensa e dinâmica o que possibilita um ciclo de aprendizagem 
experimentado não só pelos estudantes, professores e gestores mas, também 
pelos pais, funcionários e comunidade que se encontram envolvidos direta ou 
indiretamente com a rotina escolar. Entretanto para se realizar um trabalho de 
qualidade é necessário disponibilidade de tempo para planejar e desenvolver 
ações.  Portanto nossa principal  fraqueza é não ter esse tempo destinado a 
desenvolver atividades pertinente ao Conselho Escolar.
A  nossa  fortaleza  advém  da  integração  do  grupo,  tendo  como  principal 
ferramenta o diálogo.
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