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O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA

 - 1932 -

“Cada escola, seja qual for o seu grau, dos jardins às 

universidades, deve, pois, reunir em tomo de si as famílias dos 

alunos, estimulando e aproveitando as iniciativas dos pais em favor 

da educação; constituindo sociedades de ex-alunos que mantenham 

relação constante com as escolas; utilizando, em seu proveito, os 

valiosos e múltiplos elementos materiais e espirituais da 

coletividade e despertando e desenvolvendo o poder de iniciativa e 

o espírito de cooperação social entre os pais, os professores, a 

imprensa e todas as demais instituições diretamente interessadas na 

obra da educação.”



A Constituição FederalConstituição Federal  de 1988 

estabelece que:

Art. 205. A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da 

famíliafamília, será promovida e 

incentivada com a colaboração colaboração 

da sociedadeda sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.



A Constituição FederalConstituição Federal  de 1988 

estabelece que:

Art. 206. O ensino será ministrado 

com base nos seguintes 

princípios: 

VI  – gestão democrática 

do ensino público na forma da lei.



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação NacionalLei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seus artigos 
institui que:

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de :

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;

VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica.
 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:

VI  – colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade.
 



A Lei de Diretrizes e Bases da Educação NacionalLei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seus artigos 
institui que:
 
Art. 14.  Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios:

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou órgãos equivalentes.
 

Art. 15.  Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público.



Por sua vez o Plano Nacional de EducaçãoPlano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 10.172/2001, 
prescreve que:

No âmbito da Educação Infantil, um dos objetivos e metas é:
16. Implantar conselhos escolares  e outras formas de participação da 

comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições de 
educação infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos 
pedagógicos.
 
No âmbito do Ensino Fundamental, um dos objetivos e metas é:

9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, 
universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares  ou órgãos 
equivalentes.
 
No âmbito do Ensino Médio, um dos objetivos e metas é:

13. Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar a 
participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das condições de 
funcionamento das escolas.



Por fim, o Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela EducaçãoPlano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela 
União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e 
Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e 
ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela 
melhoria da qualidade da educação básica, em seu Artigo 2º ressalta que:

Art. 2º  A participação da União no Compromisso será pautada pela realização 
direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à 
implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas 
de ensino, das seguintes diretrizes: 

XXII – promover a gestão participativa na rede de ensino;

XXV – fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as 
famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela 
manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas 
do compromisso.



Legislação EstadualLegislação Estadual

Legislação MunicipalLegislação Municipal



“As leis não bastam,

os lírios não nascem das leis.”

Carlos Drummond de Andrade



Legitimidade Gestão de 
Conflitos

Democracia Representativa X Participativa



Competências:
• Deliberativa
• Consultiva
• Fiscal
• Mobilizadora

  Gestão:
• 
Administrativa
• Pedagógica
• Financeira



UEx

Conselho 
Escolar

Programa Dinheiro Direto na Escola

Unidade Executora Própria (UEx) 
Entidade sem fins lucrativos, responsável 
pelo recebimento, execução e prestação 
de contas dos recursos financeiros 
destinados às escolas públicas com mais 
de 50 alunos.

Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares

Órgão colegiado composto pelo diretor e 
por representantes dos professores, 
funcionários administrativos, pais ou 
responsáveis, alunos e comunidade local, 
que têm por atribuição deliberar sobre 
questões pedagógicas, administrativas, 
financeiras, no âmbito escolar. 



Conselho Escolar 
deve ser vivenciado 

no    dia-a-dia da 
escola.

Reuniões periódicas

• Pauta 

• Ata

• Encaminhamentos



Elaboração

Acompanhamento

Avaliação



Festa!!!Festa!!!



Envolver e valorizar a participação de todos.

E

na

Escol
a

????



“Se eu ordenasse que um general se 

transformasse em gaivota, e o general não 

me obedecesse, a culpa não seria do 

general, seria minha”.

 

O Pequeno Príncipe



Centro de 
Ensino 
Fundamental 
n° X de 
Sobradinho

Colar foto do 
cronograma e do 
resultado

Mobilização para EleiçãoMobilização para Eleição

Ensino Fundamental - Número de Matrículas



Centro de 
Ensino 
Fundamental 
n° X de 
Sobradinho

Colar foto do 
cronograma e do 
resultado

Mobilização para EleiçãoMobilização para Eleição

Ensino Fundamental - Número de Matrículas



Centro de 
Ensino 
Fundamental 
n° X de 
Sobradinho

Mobilização para EleiçãoMobilização para Eleição

Etapa Menos de 7 horas 
de duração

7 horas ou mais 
de duração

Total

Anos Iniciais 313 0 313

Anos Finais 930 0 930

Total 1243 0 1243

Ensino Fundamental - Número de Matrículas

dados parciais do Censo Escolar 2010



Mobilização para EleiçãoMobilização para Eleição

Ensino Fundamental - Número de Matrículas

Osasco/SP

Vila Velha/ES
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Que 
formação?Para quem?
Para que?

Qualificar a 
participação!

FORMAÇÃOFORMAÇÃO



Que 
fortalecimento?Para quem?
Para que?

Ampliar a 
participação!

FORTALECIMENTFORTALECIMENT
OO



CONSELHO ESCOLARCONSELHO ESCOLAR

Formar o Formar o 
ConselheiroConselheiro

Fortalecer o Fortalecer o 
Conselho EscolarConselho Escolar



Algumas ações relevantesAlgumas ações relevantes

  Criação:Criação:
  Realizar palestras/debates para toda escola
 Realizar palestra/debates por segmento
 Mobilização da comunidade escolar e local

  Fortalecimento:Fortalecimento:
  Ciclo de palestras
  Relato de Experiências
 Estudo dos Cadernos
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“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que às
 vezes poderíamos ganhar pelo medo de tentar."

Shakespeare 



PDDE

Escola de Escola de 
GestoresGestores

O PDE-Escola constitui um esforço da escola para produzir decisões e ações 
fundamentais que moldam e guiam o que ela é, o que faz e por que assim o faz, 
com um foco no futuro.  Financiamento de ações de apoio a criação e o 
fortalecimento do Conselho Escolar.

O objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e 
pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de 
desempenho da educação básica.

Um dos objetivos é contribuir com a qualificação do gestor escolar na 
perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação 
escolar com qualidade social.  

PDE-EscolaPDE-Escola

Conselho Escolar e outros Programas e AçõesConselho Escolar e outros Programas e Ações



Escola Aberta

Mais Mais 
EducaçãoEducação

Escola que Escola que 
ProtegeProtege

O projeto incentiva a discussão e o debate junto aos sistemas de ensino para 
que definam um fluxo de notificação e encaminhamento das situações de 
violência identificadas ou vivenciadas na escola, junto à Rede de Proteção 
Social; e defende a integração e articulação dos sistemas de ensino, dos 
profissionais da educação e, em especial, dos Conselhos Escolares Conselhos Escolares à 
Rede de Proteção Integral dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

O programa busca repensar a instituição escolar como espaço alternativo 
para o desenvolvimento de atividades de formação, cultura, esporte e lazer 
para os alunos da educação básica das escolas públicas e suas 
comunidades nos finais de semana. 

Ampliar espaços, tempos e oportunidades educativas; ofertar novas 
atividades educacionais e reduzir a evasão, a repetência e distorções de 
idade-série, por meio de ações culturais, educativas, esportivas, de educação 
ambiental, de educação em direitos humanos e de lazer. Esses são alguns dos 
principais objetivos do Programa Mais Educação, que visa qualificar a 
experiência educativa das crianças e jovens das escolas públicas de ensino 
fundamental.

Conselho Escolar e outros Programas e AçõesConselho Escolar e outros Programas e Ações



Prova Brasil

Provinha Provinha 
BrasilBrasil

IDEBIDEB
Para que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus 
filhos, basta verificar o IDEB da instituição, que é apresentado numa escala de 
zero a dez. Da mesma forma, gestores acompanham o trabalho das secretarias 
municipais e estaduais pela melhoria da educação.

Os dados estão disponíveis a toda a sociedade que, a partir dos resultados, 
pode acompanhar as políticas implementadas pelas diferentes esferas de 
governo. No caso da Prova Brasil, ainda pode ser observado o desempenho 
específico das escolas públicas urbanas do país. 

 Provinha Brasil pode ajudar na melhoria da qualidade da educação na medida 
em que contribui para que o professor identifique possíveis dificuldades na 
aprendizagem dos alunos e, assim, planeje ações para superá-las. Por meio da 
aplicação, correção e análise das respostas, é possível saber quais aspectos 
priorizar e a quais assuntos dedicar mais atenção no decorrer das aulas.   A 
participação na Provinha Brasil é voluntária e depende do interesse das 
secretarias de educação. 

Conselho Escolar e outros Programas e AçõesConselho Escolar e outros Programas e Ações



Conselho Escolar e outros Programas e AçõesConselho Escolar e outros Programas e Ações

Programas e Ações das Secretarias Estaduais de Educação

A obtenção, pelos alunos, de índices mensais de freqüência escolar inferiores a 
85% (oitenta e cinco por cento) deverá ser avaliada pelo dirigente do 
estabelecimento de ensino, com vistas à comunicação aos pais ou 
responsáveis no sentido de restabelecer a freqüência mínima e, conforme o 
caso, informar ao Conselho Tutelar para as medidas cabíveis.

 Programas e Ações das Secretarias Municipais de Educação

Acompanhamento Acompanhamento 
da frequência da frequência 

escolarescolar

Programas Programas 
MunicipaisMunicipais

Programas Programas 
EstaduaisEstaduais



Programa Nacional 
de Fortalecimento 

dos Conselhos 
Escolares



Formação                
a Distância

Formação   
Presencial

Elaboração do 
material pedagógico

Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares



Elaboração do Elaboração do 
material pedagógicomaterial pedagógico



Formação              Formação              
PresencialPresencial

Secretarias Secretarias 
MunicipaisMunicipais

Secretarias Secretarias 
EstaduaisEstaduais

ParceriasParcerias



Formação              Formação              
a Distânciaa Distância

Secretarias Secretarias 
MunicipaisMunicipais

Secretarias Secretarias 
EstaduaisEstaduais

ParceriasParcerias

Universidades Universidades 
FederaisFederais



InteraçãoInteração



InteraçãoInteração



InteraçãoInteração



InteraçãoInteração



REFLEXÃOREFLEXÃO



Conselho Conselho 
EscolarEscolar



Conselho Conselho 
EscolarEscolar



Conselho Conselho 
EscolarEscolar



Conselho Conselho 
EscolarEscolar



Conselho Conselho 
EscolarEscolar



Conselho Conselho 
EscolarEscolar

E as E as 
DIFERENÇAS DIFERENÇAS 
??????????????



Participe!Participe!
  A escola também é sua.A escola também é sua.

  CONSELHO ESCOLARCONSELHO ESCOLAR



  Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Secretaria de Educação Básica 

Diretoria de Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional
Coordenação Geral de Sistemas

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares

Esplanada dos Ministérios  Bloco “L”  Edifício Sede  5º andar sala 514
Brasília/DF  CEP: 70.047-900
Telefone: (61) 2022-8354

Fax: (61) 2022-8351

E-mail: conselhoescolar@mec.gov.br
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