
GRUPO 05

Tiangua
Horizonte
Russas
Crato



COMPARTILHANDO PRÁTICAS
Tiangua
 Realização do I Encontro de Conselhos Escolares 

para discutir rendimento escolar;
 Aplicação de Enquete;
 Formação do PPP das Escolas (SME)
Horizonte
 Realização de uma formação de três dias com 

palestra para diretores e representantes dos 
conselhos escolares;

 Formação sobre os cadernos do conselho (SME)
 Curso on-line promovido pela UFC para 

conselheiros, técnicos das secretarias e Credes
 Destaque: Eleições do CEJA de Pacajus



COMPARTILHANDO PRÁTICAS
Russas
 A Crede já realizou duas capacitações, divididas em dois momentos, 

direcionadas aos conselheiros;
 As formações acontecem a medida em que as escolas vão renovando 

os conselhos;
 As formações contam também com a participação de técnicos dos 

municípios;
Crato
 O I Encontro aconteceu em abril, onde na oportunidade foi apresentado 

todo o material para os presidentes dos conselhos escolares;
 O II Encontro aconteceu em maio, onde foi estabelecido um prazo para 

o material ser trabalhado junto aos conselhos;
 No III e IV Encontros as escolas apresentaram suas experiências e 

resultados onde foi possível observar o nivel de envolvimento dos 
conselhos.



ORGANIZANDO O TRABALHO

1. Socializar as experiências nas regiões do I 
Encontro estadual do conselho Escolar

2. Divulgação das ações dos conselhos 
ecolares e suas funções nos:

 Meios de comunicação
 Site das Credes
 Blogs das escolas
 Site da SEDUC



ORGANIZANDO O TRABALHO

3. Realização do estudo das cartilhas (dividido em dois 
momentos)

4. Criação de um Forum municipal ou regional que possibilite 
novas conquistas para os conselhos escolares

5. Realização de encontros nos município (articulado pela 
Crede em parceria com as Prefeituras)

6. Trabalhar a questão da periodicidade das reuniões dos 
conselhos

7. Valorizar o momento dos encontros (estrutura)

8. Trabalhar a importância de ser um membro do conselho 
escolar

9. Elaborar um plano de ação Crede/Conselho
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