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Para iniciarmos...
Relações entre escola e cemitério



Nosso espaço comum; aquilo que deve ser 
compartilhado

CULTURA DEMOCRÁTICA X CULTURA AUTORITÁRIA

SE SENTIR PARTE X SE SENTIR DONO

LUTA PELA QUALIDADE

DE QUE QUALIDADE ESTAMOS FALANDO?



Função do Conselho Escolar

DELIBERATIVA

CONSULTIVA

FISCAL

MOBILIZADORA

Dimensão pedagógica



E o Projeto Político Pedagógico?

X
O PPP e os “mil euros”

Sobre “Diretores e Professores de Inglês...”

Falsas dicotomias

O MEC adverte: “…”



E o PDE Escola?

1. O que é o PDE-Escola?

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta
gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho: focalizar 

sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os 
mesmos objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um 
ambiente em constante mudança. O PDE-Escola constitui um esforço 
disciplinado 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.

Qual o sentido do IDEB?



Cuidados que envolvem os 
mecanismos de gestão

O fetiche dos números: de que qualidade 
estamos falando?

Tirar o melhor proveito do planejamento 
e metas



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



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.



Cuidados que envolvem os 
mecanismos de gestão

                       

De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o 
espanto.
De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez o drama.
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

SONETO DE SEPARAÇÃO
Vinícius de Morais



Como pensar o nosso avanço?

Hannah Arendt: qual o 
sentido da política?

A questão dos milagres...
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