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 “Tudo o que  a gente puder fazer no sentido 
de convocar os que vivem em torno da 
escola, e dentro da escola, no sentido de 
participarem, de tomarem um pouco  o 
destino da escola na mão, também. Tudo o 
que a gente puder fazer nesse sentido é 
pouco ainda, considerando o trabalho imenso 
que se põe diante de nós que é o de assumir 
esse país democraticamente.” 

Paulo Freire



 Todo membro atuante no Conselho Escolar da Escola Estadual 
de Ensino Profissionalizante Amélia Figueiredo de Lavor, é 
mais do que consciente do seu dever de participar 
ativamente de todas as decisões que deverá ser tomada por 
parte do Núcleo Gestor, já que o principio do Conselho Escola 
é agir com autonomia e proporcionar elementos práticos para 
a construção de uma educação de qualidade e democrática. 
Saber tomar decisões certas no momento exato da nossa 
vida, requer que saiamos da platéia e comecemos a entrar no 
palco, é neste sentido que o meu conselho Escolar, no qual 
tenho a honrar de ser Presidente, saia sempre de suas casas 
para se reunir em torno do mesmo objetivo: unir-se ao 
Núcleo Gestor, para trilhar caminhos de melhoras e 
crescimento dos seus educandos, despertando uma visão 
critica e participativa.





 Para manter o Conselho unido e atuante, foi mais 
do que necessário que todos tomassem 
consciência de que a função do Conselho Escolar 
não era apenas para assinar contar e deliberar 
verbas, mas avaliar juntamente com o Núcleo 
Gestor, quais as necessidades urgentes da 
Escola para ser aplicado a verba. Acredito que 
permanece vivo em cada integrante do Conselho 
o sentimento de pertencer a uma mesma família, 
que se reunir para celebrar as conquistas e 
vitórias, mas mesmo tempo, se unem para 
avaliar, criticar, e destas criticas criar novas 
estratégias de trabalho. 





 Tivemos a graça e a oportunidade de participarmos de uma 
formação para os Conselhos Escolares, organizado pela Crede 
16ª, não resta dúvida que foi de suma importância toda essa 
preparação intelectual que passamos, e ao mesmo tempo era o 
momento de auto-avaliar as nossas ações de trabalho, 
procurando ajudar mutuamente, fazendo com que os demais 
conselheiros não se sentissem sozinhos.

 Uma vez que participava na formação do conselho, tinha a 
oportunidade de convocar os demais amigos para repassar a 
formação que na ocasião estudávamos sobre:

 Gestão democrática: a participação cidadã na escola;
 A gestão democrática e a escolha de diretores;
 Gestão democrática e a autonomia da escola;
 Neste sentido, os demais integrantes do Conselho teve também 

conhecimento de tudo o que estava acontecendo, e ao mesmo 
tempo se capacitando também.





 A participação ativa e  constante nas decisões do 
Núcleo gestor deixou claro a grande preocupação que 
temos em fazer parte de um Conselho forte e 
responsável no processo de ensino-Aprendizagem. A 
convocação feita para participar dos encontros 
formativos ( repasse da formação) ou que fosse  para 
analisar as prioridade da escola entorno da aplicação 
das verbas, foi feita de forma democrática e critica de 
priorizar realmente o que era de mais urgente. 
Acredito que mais do que uma responsabilidade via 
em cada integrante um sentimento de alegria, 
respeito, valorização pela sua pessoa, ao ser 
consultado sobre que forma e maneira deveria ser 
aplicado o dinheiro público, mas que ao mesma tempo 
todos assumiam a mesma responsabilidade.



 Trabalhamos de acordo com as demandas que 
apareceram para ser resolvido;

 - Uma relação de união e comunicação entre 
o Núcleo;

 - Assumindo e distribuindo suas funções para 
um crescimento coletivo e individual de cada 
situação;

 - Melhor relação entre Família-Escola-Núcleo 
Gestor;

 - Confiança e aceitação das diferentes 
opiniões, nos diversos temas abordados;

 - Transparência e credibilidade do conselho 
Escola



 - pontos fracos: 
 - faltaram encontros periódicos de 

continuar outras formações;
 - pontos fortes:
 - comunicação constante entre os 

integrantes do Conselho;
 - transparência nas relações inter-

pessoais.
Compromisso e dedicação para os 

encontros e as formações.



 Assim como a família, é a célula da 
sociedade, o Conselho Escolar é a 
estrutura indispensável para a 
democratização do Ensino e a 
construção de uma Educação de 
qualidade. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

