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SEFOR:
 Elaboração de plano de trabalho e repasse de recursos 

para as escolas, para realização das discussões em torno 
dos Conselhos Escolares.

 -Realizaram fórum com todos os segmentos (Escola Balbina 
Jucá) estudando os seis cadernos;



 CREDE 12- QUIXADÁ

 -Encontros Bimestrais com escolas 
municipais;

 -Realização de roda de conversa;
 -Formação e acompanhamento da 

Prestação de contas (Quixeramobim);



 CREDE 19- JUAZEIRO 

 -2009- Formação continuada bimestral apenas 
com presidentes de CE

 -2010-Formação continuada de dois dias com 
Presidentes de CE e Diretores para socialização 
dos cadernos, dinamizada por uma professora 
doutora no Assunto, com logística de acordo 
com recurso enviado pela SEDUC.



 -Continuação das Reuniões bimestrais com rotatividade de 
participação por segmento:

 -Presidentes do CE e Professor conselheiro
 -Presidentes do CE e Funcionário conselheiro
 -Presidentes do CE e Pai  conselheiro
 -Presidentes do CE e aluno conselheiro
 -Presidentes do CE e Presidentes dos Grêmios Estudantis 

das escolas estaduais (26)



 -Troca de experiências;
 -Avaliação e sugestão para próxima reunião 

inclusive de pauta;
 -Apresentações artísticas;
 -Socialização de experiências exitosas;
 -Parcerias com Universidades e outras 

CREDES para ministrar palestra em 
assuntos pertinentes ao Conselho escolar;

 -Confecção de Cartilha;
 -Pagamento do deslocamento;



 -Projeto de Reforço;
 -Serviço de ouvidoria;
 -Participação SPAECE em parceria com Grêmio 

Estudantil;
 -Análise de RAS ;
 -Participação nos diversos eventos culturais da 

escola;
 -Serviço de ouvidoria;
 -Acompanhamento da merenda escolar;
 -Acompanhamento do Calendário letivo;
 -Formações na própria escola;
 -Participação no PPP, PDE, Regimento Interno;



Caririaçu -O Conselho Escolar é 
também a Unidade Executora (27 escolas)

Farias Brito-Realizou a primeira 
formação em 2010 durante um dia. Das 
33 escolas 12 estão com CE implantado.



SEFOR
 -Continuação do Trabalho efetuado em 

2010;
 -Implementação de oficinas de estudos com 

todos os segmentos que envolve o CE;
 -Fomentar a elaboração do Painel 

compartilhado para dinamizar as reuniões 
mensais;

 -Elaboração de Cartilha para estudo do CE;
 -Reformulação dos Conselhos Escolares



 QUIXADÁ
 -Acompanhamento e monitoramento das 

oficinas nas escolas, inclusive ao Plano de 
Ação do CE;

 -Acompanhamento ao rendimento Escolar;
 -Incentivo à leitura através de projetos 

elaborados pelo CE;
 -Confecção de bottons para os Conselheiros;
 -Encontros bimestrais;



 CREDE 19- JUAZEIRO
 -Dar continuidade às formações bimestrais 

de forma mais inclusiva com a participação 
de técnicos das SMES;

 -Fóruns específicos por segmentos e um 
Fórum Geral anual com escolas estaduais;

 -Incentivar que as SMES realizem esta ação;



 -Que seja elaborado a lei estadual  que 
regulamente o CE;

 Que seja legitimado pela SEDUC a redução 
da carga horária do Presidente do CE 
( quando professor e funcionário) para que 
o mesmo possa permanecer na escola a 
serviço do CE;



 DEZ MANDAMENTOS DO CONSELHEIRO ESCOLAR

 1.Conhecer o Regimento Interno da Escola.
 2.Conhecer o Estatuto do Conselho Escolar e levá-lo nas reuniões 

para eventuais  consultas. 
 3.Participar ativamente dos Encontros para formular e deliberar em 

matérias pedagógicas, administrativas e financeiras. 
 4.Não ter receio de resistir em votar algo que não tenha entendido. 

A deliberação deve ser autônoma e consciente. Saber dizer sim e 
não, quando necessário é sinal de maturidade e sabedoria.

 5.Procurar participar dos Fóruns ligados à área de vinculação do 
Conselho.

 6.Ser assíduo e pontual nas reuniões.
 7.Ler o livro de atas das reuniões para tomar conhecimento das 

decisões tomadas.
 8.Articular-se com outros colegiados e outras entidades da área de 

atuação do  Conselho Escolar.
 9.Ler jornais, diário oficial, revistas especializadas, artigos, sites, 

livros etc. Um bom conselheiro está sempre bem informado.
 10.Ter  compromisso e orgulho da função de conselheiro, pois esta 

não é remunerada MAS TEM GRANDE RELEVÂNCIA SOCIAL.
 11.Acrescente, é com você
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