
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
CONSELHOS ESCOLARES NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE FORTALEZA



Fortaleza possui a quarta maior matrícula entre as redes municipais 
de ensino do país, com 240.630 alunos matriculados, nas 457 
unidades escolares.

REDE MUNICIPAL DE ENSINO



 Lei nº 7990, de 23 de dezembro de 1996 
– dispõe sobre a criação do Conselho 
Escolar nas escolas públicas municipais de 
Fortaleza.

 Decreto nº 10.851, de 18 de agosto de 
2000 – delega competência de unidades 
executoras aos Conselhos Escolares 
vinculados às Escolas Públicas Municipais.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS



CRIAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES

• Grupo Articulador

• Comissões Pró-Conselhos Escolares

•Legalização (registro em cartório);
                - Ata de criação
                - Ata de Eleição
                - Ata de Posse
                - Ata de composição da diretoria
                - Estatuto

•Capacitação dos conselheiros eleitos. 

•1996 - 118 conselhos escolares

• 2010 - 279 conselhos escolares 



Política e Fortalecimento

• Portaria 11/2008

• Certificação dos conselheiros

• Suporte ao Conselho Escolar (DEPP, DPC e DGE)

• Atesto do Conselho Escolar ( REA, credenciamentos, avaliação dos servidores em 
estágio probatório)

• Formação continuada

• Fórum Municipal dos Conselhos Escolares de Fortaleza



Por que 
instalar um 

fórum?

COMPOSIÇÃO DO GRUPO ARTICULADOR

Para que um 
fórum de 

Conselhos 
Escolares?

O que é um 
fórum?



O QUE É UM FÓRUM DE CONSELHEIROS 
ESCOLARES?s 

.

TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE

O QUE É UM FÓRUM DE CONSELHOS 
ESCOLARES?

Troca de 
experiências

Inclusão

AÇÃO COLETIVA TECNOLOGIA DE 
GESTÃO 

EDUCACIONAL



Por que um fórum institucional?

 Porque fortalece a gestão democrática participativa;

 Porque se constitui em instrumento da gestão pública;

 Porque garante os meios e  instrumentos para a realização de suas atividades;

 Porque fortalece as relações dos Conselhos Escolares com a Secretaria de  
Educação;

 Porque possibilita confrontar demandas e necessidades da rede municipal de 
ensino, por meio do olhar da comunidade.



O que é o Fórum Municipal dos Conselhos 
Escolares de Fortaleza?

 Forma de organização política que congrega o conjunto dos 
Conselhos Escolares do sistema municipal de ensino de Fortaleza.

 Espaço onde se aprende e se ensina por meio de discussão, consulta, 
troca de experiências. 

 Canal de participação e aprendizado democrático em rede, com 
natureza mobilizadora e propositiva,  que contribui efetivamente para 
reflexões e ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação.

Instância de articulação dos Conselhos Escolares, garantindo a 
participação da comunidade escolar e local, especialmente no processo 
de implantação, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de 
Educação.



O que é o Fórum Municipal dos Conselhos 
Escolares de Fortaleza?

Estratégia para o planejamento integrado e para a atuação em regime de colaboração 

com o governo, garantindo assim a participação da sociedade na implementação e no 

acompanhamento das políticas públicas, especialmente no que tange à melhoria da 

qualidade da educação..

O Fórum, em suas dimensões política e educacional, se constitui 
em espaço dialógico e construtor de uma consciência da 

realidade das escolas, dos bairros e da cidade, desmistificando 
suas causas, mostrando tais realidades como passíveis de 

serem transformadas.



Estrutura do Fórum

• Coordenação Geral
• Comissões Regionais
• Plenárias por segmento    
• Assembléia Geral

       



Metodologia do Fórum

ASSEMBLÉIA
GERAL

PLENÁRIA 
ESTUDANTES PLENÁRIA PAIS

PLENÁRIA 
FUNCIONÁRIOS

PLENÁRIA
PROFESSORES

PLENÁRIA

 GESTORES

Grupos de Discussão Grupos de Discussão

Grupos de Discussão Grupos de Discussão



Plenárias



Principais atividades desenvolvidas

• Elaboração do Regimento; 

• Participação dos conselheiros escolares no processo de 
      elaboração do Plano Municipal de Educação, no Fórum Municipal
      de Educação e na Conferência Municipal de Educação;

• Acompanhamento do processo da matrícula(2008, 2009 e 2010);

• Mobilização para a Rede de Pais e Mães pela Qualidade da Educação;

• Reuniões mensais das Coordenações Regionais do Fórum;

• Promoção do Seminário de Fortalecimento da Gestão Democrática e do Ciclo de Palestras e Debates;

• Articulação e mobilização para a escolha de conselheiros
     escolares  que atuam no Conselho Municipal do FUNDEB,  no 
     Conselho Municipal de Alimentação Escolar e no Conselho 
     Municipal de Educação de Fortaleza;



• Participação no planejamento 
      e execução dos I,II e III Encontro
      Municipal de Fortalecimento dos
      Conselhos Escolares de Fortaleza;

• Promoção do Encontro de Formação dos 
Conselheiros Escolares/2010;

• Participação na elaboração
      do Caderno 12 do Programa
      Nacional de Fortalecimento dos
      Conselhos Escolares;

• Formação continuada dos
       conselheiros escolares;

• Articulação para a constituição da Comissão de 
Atendimento, Notificação e Prevenção à Violência 
Doméstica contra Crianças e Adolescentes nas 
Escolas da Rede Municipal de Ensino;

• Construção da Carta de Fortaleza 
       e do Compromisso em Rede com a Educação 

Pública de Qualidade Socialmente Referenciada de 
Fortaleza.



I Encontro Municipal de Formação dos 
Conselheiros Escolares de Fortaleza - 2006

• Inicia-se uma nova política de fortalecimento dos Conselhos Escolares na 
rede municipal de ensino por meio da formação coletiva dos segmentos.

II Encontro Municipal de Formação dos Conselheiros 
Escolares de Fortaleza - 2007

• Foco na formação dos pais e estudantes.

• Apresentação da Rede de Pais pela Qualidade da Educação.

• Decreto nº 12.302, de 28 de novembro de 2007 - institui o Fórum 
Municipal dos Conselhos Escolares de Fortaleza 

• Elaboração da Carta de Fortaleza (necessidades para se fortalecer os 
Conselhos Escolares e o Fórum Municipal dos Conselhos Escolares de 
Fortaleza).





III Encontro Municipal de Formação dos Conselheiros 
Escolares de Fortaleza

Educação como prioridade: direito e responsabilidade com o público.

• Enfoques:

   - conhecimento e reconhecimento da 
educação  como prioridade e direito;

   - responsabilidade social pela educação 
de qualidade; 

   - compartilhamento de responsabilidades;

   - prática cidadã (compromisso dos 
conselheiros escolares).

• Compromisso dos Conselheiros 
Escolares, em rede, pela Educação de 
Qualidade. (O cuidado com as pessoas 
envolvidas no processo se constitui na 
essência e fundamento da educação de 
qualidade)



ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2010

Educação Pública de Qualidade Socialmente Referenciada

Público: 1800 pessoas

•Terceira etapa do processo

•Priorizou a formação de todos 
os segmentos, 

•participação dos coordenadores 
pedagógicos para favorecer a 
integração e o diálogo entre o 
Conselho Escolar e o trabalho 
pedagógico desenvolvido na 
escola.



O Fórum se constitui em  estratégia para:

• o planejamento integrado;

• o rompimento de limites e o fortalecimento de 
um novo paradigma de gestão democrática da 
escola pública: o da comunidade cidadã. 

• a atuação em regime de colaboração com o 
governo,  por meio de contínuo diálogo;

• a construção de outras redes sociais;

• a troca de experiências;



A importância do  Fórum Municipal 
dos Conselhos Escolares de 

Fortaleza

• Aperfeiçoa e fortalece o movimento no interior da escola com o fortalecimento 
dos conselhos escolares;

• Constrói coletivamente a gestão democrática da escola pública;

• Favorece a criação de redes (escuta, interlocução e integração);

• Promove o diálogo, como ferramenta de compromisso;

• Revitaliza o cotidiano escolar, por intermédio do protagonismo de sua própria 
comunidade;

• Promove a inclusão política de segmentos sociais discriminados;

• Fortalece a democracia participativa.



Não basta saber, é preciso ter consciência do que 
se sabe para uma participação crítica e consciente 
na sociedade, educando-se como gente que se 
reconhece enquanto ser com direitos e deveres, 
assumindo-se como sujeito de sua história 
individual e coletiva.



Contato: 3433 35 15

forumconselhosescolares@sme.fortaleza.ce.gov.b
r

Bons 
trabalhos!!!
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