
FÓRUM REGIONAL DOS 
CONSELHOS ESCOLARES 

CREDE  12

QUIXADÁ-Ce.



JUSTIFICATIVA

 Garantir reais possibilidades de participação e 
organização colegiada como instrumento fundamental 
para a efetiva democratização do poder na unidade 
escolar;

 Legitimar a democratização da gestão escolar através 
do fortalecimento dos mecanismos de participação;

 Aprofundar os conhecimentos na área da gestão 
escolar democrática para envolver os segmentos da 
comunidade nas problemáticas vivenciadas no 
cotidiano;

 Promover a interação dos membros dos conselhos 
escolares nos âmbitos escolar, municipal e regional.



OBJETIVO

Fortalecer e efetiva a   participação dos Conselhos 
Escolares na gestão da escola.



TEMÁTICAS ABORDADAS

 O Papel do  Conselho Escolar no dia-a-dia da 
Escola: Ação colaborativa de adesão e obediência 
ou envolvimento e participação partilhando 
responsabilidades?

 Conselho Escolar: Foco político e o fazer nosso de 
cada dia.



METODOLOGIA

Aprofundamento  das temáticas:

 

foram trabalhados palestras e  plenárias, em seguida a  
formação de grupos para a elaboração da súmula de 
idéias fundamentais para o fortalecimento do trabalho 
do Conselho Escolar.

Apresentações  de experiências exitosas sobre 
atuação dos conselhos com a temática: A rotina nossa 
de cada dia.

Rodas de conversa, Brainstorming(tempestade de 
idéias) para subsidiar a elaboração do  Plano  Anual de 
Trabalho dos conselheiros.

 1º Passo:  Palestra;
 2º Passo:  Plenária  -  interagindo com a mesa;
 3º Passo: Súmula de idéias-  elaborada pela            
        plenária;
 4º Passo:  Relato de Experiências exitosas  das       
      Escolas: ”A Rotina Nossa de Cada Dia”, 
    ”Processos  de Construções e Dificuldades a          
     Descontruir”;
 



Continuação
 5º Passo:  Roda de Conversa:
- 1ª parte: EM CASA (Fase municipal) – Encontro de      
      conselheiros por            município para analisar as   
     súmulas  e elencar focos         considerados motes    
      de trabalho e de reflexão dos          Conselhos.
- 2ª parte:  DE CASA EM CASA (Fase regional)
      - Apresentação em plenária da seleção unificada      
        com      Brainstorming para priorização.
 - 3ª parte: NOVAMENTE EM CASA (Fase escolar)
      - Cada conselho esboçará um plano anual de           
      trabalho em cima das prioridades  elencadas na       
      plenária. 



Resultados Esperados

Maior envolvimento do Conselho Escolar na 
gestão da escola.



Resultados Obtidos (esperados 
e não esperados)

 Construção da identidade enquanto Conselho 
Escolar.

   Construção coletiva de um plano de ação para 
efetivar a sua atuação na escola.













”Tudo o que acontece no mundo, seja no meu 
país, na minha cidade ou no meu bairro, 

acontece comigo. Então, eu preciso participar 
das decisões que interferem na minha vida.”

Hebert de Souza (Betinho)  
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