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APRESENTAÇÃO 
 

“Meu ideal político é a democracia, que todo o homem seja respeitado 
como indivíduo e nenhum venerado.” 

Albert Einstein 

 

Neste Caderno Temático é proposto um estudo sobre a importância da par-

ticipação das Entidades Colegiadas legalmente constituídas e de alunos repre-

sentantes de turmas no processo de democratização da Gestão Escolar do Colé-

gio Estadual do Campo Faxinal da Boa Vista – E.F.M., localizado no interior do 

Município de Turvo –PR. 

O interesse  por  esse  estudo  nasceu  de  experiências  vividas  no interior  

da  escola,  onde  em  diferentes  momentos  discute-se  sobre  a importância  da  

participação  das Instâncias Colegiadas e da comunidade  escolar  na  gestão  da  

escola pública.  Sabemos que a Gestão Democrática  é  assegurada, legalmente, 

na Constituição de 1998, através do Art. 206, Inciso VI, e garantida, também, na 

LDB, Lei 9.394/96, nos  Artigos 14 e 15, que destacam a autonomia institucional 

como importante forma de flexibilização da estrutura administrativa e pedagógica. 

  Pretende-se contribuir com os membros e Comunidade para que possam 

fortalecer e consolidar as Instâncias Colegiadas visando à integração no propósito 

da democratização da Gestão Escolar e por consequência na qualidade de ensino 

para o aluno.  

 Este Caderno Temático está subdividido em unidades didáticas, exemplifi-

cadas da seguinte forma: 

Na unidade I 

Tem como objetivo compreender a importância da Gestão Democrática na Escola 

Pública, garantindo e assegurando que ela cumpra a sua função, bem como o 

papel das Instâncias Colegiadas no processo de democratização da Gestão Esco-

lar. 

Na unidade II  

     Pretende-se ressaltar a importância do Conselho Escolar que é um órgão co-

legiado composto por representantes da comunidade escolar e local como princi-
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pal agente democratizador da Gestão Escolar na efetivação do papel político e 

social da Escola Pública.  

    Conhecer qual a função e as atribuições dos conselheiros, para que estes pos-

sam compreender a dimensão do papel do Conselho Escolar.   

Na Unidade III  

     Conscientizar os membros da APMF, da importância dessa Instância Colegia-

da no Processo de Democratização da Gestão Escolar, buscando no coletivo uma 

possível melhoria na solução dos problemas existentes na rotina escolar. 

Na unidade IV  

     Visa determinar qual a importância do Grêmio Estudantil na democratização da 

Gestão Escolar e contribuir para um maior conhecimento e interação sobre essa 

Instância Colegiada, espaço de representação dos alunos na escola objetivando a 

coparticipação na gestão escolar, a construção da cidadania e uma educação de 

qualidade para todos. 

Na unidade V 

     Proporcionar momento de reflexão sobre o trabalho do Conselho de Classe 

como Instância Colegiada no processo de democratização da gestão Escolar com 

o objetivo de discutir sobre a relevância do Conselho de Classe tendo como ponto 

de partida a prática cotidiana na escola.  

 

         Após o  término da Unidade V, será novamente realizada a Pesquisa- ação 

referida na Unidade I como ferramenta de diagnóstico sobre a evolução do tema 

desta Produção Didático Pedagógica. 

 

Estará exposto o cronograma do curso realizado com representantes das 

Instâncias Colegiadas, com o Corpo Docente, Direção, pais e alunos representan-

tes de turmas. 

     Considerações finais sobre a expectativa do desenvolvimento do trabalho bem 

como, possíveis considerações dos pontos positivos e negativos da efetivação 

desta proposta. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Gestão Democrática tem como princípio, organizar o trabalho na escola, 

numa perspectiva de decisão coletiva.  

 

A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunida-
de escolar no processo de tomada de decisão, concebe a docência co-
mo trabalho interativo, aposta na construção coletiva dos objetivos e do 
funcionamento da escola, por meio da dinâmica intersubjetiva do diálogo, 
do consenso. (LIBÂNEO, 2001, p. 105)  

 

Nesse sentido só podemos afirmar que as instâncias colegiadas fortalecem 

a gestão democrática.  

Toda instituição de ensino, independentemente de seu porte ou do público 

atendido por ela, possui problemas/dificuldades na área administrativa e ou peda-

gógica. É necessário estabelecer harmonia entre essas áreas buscando conscien-

tizar os envolvidos, para se tornarem unidos, e conjuntamente, os objetivos sejam 

alcançados. 

 Para isso, é preciso ter consciência que há necessidade de um encadea-

mento de atitudes, de planejamento e coordenação em gestão escolar, refletindo 

a intencionalidade da ação educativa individual e coletiva dos envolvidos.                                                

Em relação a isso, é relevante a participação da comunidade1 e existe a necessi-

dade de superar limites e avançar nesta participação:  

 

Mas a participação da comunidade na gestão da escola pública encontra 
um sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um 
dos requisitos básicos e preliminares para aquele que se disponha a 
promovê-la é estar convencido da relevância e da necessidade dessa 
participação, de modo a não desistir diante das primeiras dificuldades 
[...]. (PARO, 2005, p. 16) 

 

As Instâncias Colegiadas – Grêmio Estudantil; Associação de Pais, Mes-

tres; Funcionários e Conselho Escolar – constituem espaços, oriundos da con-

quista da própria comunidade, onde a gestão democrática ganha força e pode 

                                                           
1  – Comunidade, compreendida como sendo a Equipe Gestora, Equipe Pedagógica, Corpo Docen-
te e Instâncias Colegiadas (Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Conselho de Classe e 
Grêmio Estudantil). 
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transformar a realidade escolar. Confirmando a importância das instâncias colegi-

adas para a efetivação da gestão democrática, Abranches nos diz que: 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas for-
mas de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, em 
que todos participam dos processos decisórios e do acompanhamento, 
execução e avaliação das ações nas unidades escolares, envolvendo as 
questões administrativas, financeiras e pedagógicas. (Abranches,2003, 
p.14) 

 
Para que isso aconteça, dependerá das relações que se estabelecem entre 

os segmentos e a direção da escola. Podendo ser importantes ferramentas para o 

aprimoramento do processo educativo e para o exercício da democratização no 

interior das escolas, o que pressupõe uma necessidade de interação para partici-

par e opinar sobre questões relativas à escola, ou seja, exige um aprendizado 

político e organizacional. Paro nos diz que: 

 

[...] é neste contexto que ganha maior importância a participação da co-
munidade na escola, no sentido, de partilha do poder por parte daqueles 
que se supõe serem os mais diretamente interessados na qualidade de 
ensino. (Paro, 2005. p. 17) 

 

É preciso entender que esse contexto faz parte do processo de democrati-

zação, no qual a participação mútua deva prosperar, e à comunidade um apro-

fundamento do seu grau de organização. Para isso Gadotti, relata que: 

 

Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o fun-
cionamento da escola, conhecer com mais profundidade todos os que 
nela estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com ela e, as-
sim, acompanhar melhor a educação ali oferecida.  (Gadotti, 2004. p. 
16). 
 

A partir do momento em que as responsabilidades são divididas, os resul-

tados serão a soma dos esforços, isso significa que houve uma maior participação 

da comunidade nas tomadas de decisões e consequentemente a escola será for-

talecida com os resultados colhidos.  

 

[...] é necessário aprender a conversar, pois é através da fala que pode-
mos nos expressar, compreender, esclarecer, conciliar, discordar e as-
sumir compromissos. (CEMPEC/UNICEF, 1995. p. 59) 
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O que não se pode é ficar esperando que a sociedade se transforme para 

depois transformar a escola.  

 

Na maioria das escolas, o envolvimento de professores, de funcionários, 
de alunos não vai além da participação, porque não há um objetivo co-
mum, uma visão compartilhada. O objetivo comum deve ser construído 
dentro do grupo, considerando os objetivos pessoais. Um objetivo impos-
to pela liderança, ainda que honesta e competentemente, não alcança o 
nível de comprometimento das pessoas. Estas só se comprometem com 
aquilo que ajudaram a criar, que definiram em conjunto.  (ANDRADE, 
2004. p.43) 

 

Sem a transformação na prática das pessoas não há sociedade que se 

transforme de maneira consciente e duradoura. 

Para efetivação das Entidades Colegiadas, é necessário que os membros 

das mesmas, tenham clareza da devida importância do colegiado na organização 

pedagógica e administrativa da escola.   

Acredita-se que para a superação da prática imediatista e utilitária das Ins-

tâncias Colegiadas e para a efetivação do trabalho colegiado na escola, há ne-

cessidade de explicitar a importância deste, para os membros, pois representam 

os diversos segmentos escolares, e da sociedade que a escola está inserida. 

 

UNIDADE TEMÁTICA I 

1.1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
Toda instituição de ensino, independentemente de seu porte ou do público 

atendido por ela, possui problemas/dificuldades na área administrativa e ou peda-

gógica. É necessário estabelecer harmonia entre essas áreas buscando conscien-

tizar os envolvidos, para se tornarem unidos, e conjuntamente, os objetivos sejam 

alcançados. 

 Para isso, é preciso ter consciência que há necessidade de um encadea-

mento de atitudes, de planejamento e coordenação em gestão escolar, refletindo 

a intencionalidade da ação educativa individual e coletiva dos envolvidos.                                               
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  Em relação a isso, é relevante a participação da comunidade2 e existe a 

necessidade de superar limites e avançar nesta participação:  

 

Mas a participação da comunidade na gestão da escola pública encontra 
um sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um 
dos requisitos básicos e preliminares para aquele que se disponha a 
promovê-la é estar convencido da relevância e da necessidade dessa 
participação, de modo a não desistir diante das primeiras dificuldades 
[...]. (PARO, 2005, p. 16) 

 

As Instâncias Colegiadas – Grêmio Estudantil; Associação de Pais, Mes-

tres; Funcionários e Conselho Escolar – constituem espaços, oriundos da con-

quista da própria comunidade, onde a gestão democrática ganha força e pode 

transformar a realidade escolar. Confirmando a importância das instâncias colegi-

adas para a efetivação da gestão democrática, Abranches nos diz que: 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas for-
mas de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, em 
que todos participam dos processos decisórios e do acompanhamento, 
execução e avaliação das ações nas unidades escolares, envolvendo as 
questões administrativas, financeiras e pedagógicas. (Abranches,2003, 
p.14) 
 

 
Para que isso aconteça, dependerá das relações que se estabelecem entre 

os segmentos e a direção da escola. Podendo ser importantes ferramentas para o 

aprimoramento do processo educativo e para o exercício da democratização no 

interior das escolas, o que pressupõe uma necessidade de interação para partici-

par e opinar sobre questões relativas à escola, ou seja, exige um aprendizado 

político e organizacional. Paro nos diz que: 

 

[...] é neste contexto que ganha maior importância a participação da co-
munidade na escola, no sentido, de partilha do poder por parte daqueles 
que se supõe serem os mais diretamente interessados na qualidade de 
ensino. (Paro, 2005. p. 17) 

 
 

                                                           
2  – Comunidade, compreendida como sendo a Equipe Gestora, Equipe Pedagógica, Corpo Docen-
te e Instâncias Colegiadas (Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Conselho de Classe e 
Grêmio Estudantil). 
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É preciso entender que esse contexto faz parte do processo de democrati-

zação, no qual a participação mútua deva prosperar, e à comunidade um apro-

fundamento do seu grau de organização. Para isso Gadotti, relata que: 

 

Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o fun-
cionamento da escola, conhecer com mais profundidade todos os que 
nela estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com ela e, as-
sim, acompanhar melhor a educação ali oferecida.  (Gadotti, 2004. p. 
16). 

A partir do momento em que as responsabilidades são divididas, os resul-

tados serão a soma dos esforços, isso significa que houve uma maior participação 

da comunidade nas tomadas de decisões e consequentemente a escola será for-

talecida com os resultados colhidos.  

Partindo do pensamento que a comunidade escolar deve participar na to-

mada de decisão, pretende se desenvolver os objetivos do projeto em seis (06) 

encontros ou unidades.  

Na primeira unidade a proposta será apresentada à comunidade escolar, 

gestores, professores, pedagogos, familiares de alunos, representantes de turma 

e representantes do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Campo Faxinal da 

Boa Vista.   

A partir deste momento a comunidade escolar tomará conhecimento do re-

ferido projeto e passará a contribuir com sugestões de ações e estratégias para a 

elaboração e aplicação do projeto final de Programa de Desenvolvimento Educa-

cional do Estado do Paraná e que busca à melhoria da qualidade de ensino.   

As sugestões e contribuições que forem coletadas serão analisadas nas reuniões 

de estudo com a comunidade escolar e incluídas na proposta de atividades e in-

tervenção pedagógica.   

Com base nos estudos sobre a gestão democrática participativa, à comuni-

dade escolar passará a verificar a concepção de gestão que está posta e quais 

desafios devemos enfrentar para superá-los. 
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1.2 – PESQUISA DE CAMPO 
onsiderando que pesquisar a totalidade do universo da comunidade es-

colar do Colégio Estadual do Campo Faxinal da Boa Vista, demandará maior 

tempo para a aplicação dos instrumentos da pesquisa dificultando a obtenção dos 

resultados dentro do cronograma do Programa Desenvolvimento Educacional 

(PDE) e diante da representatividade do universo escolar, delimitou-se a aplica-

ção e análise dos dados por amostragem, desta forma o universo desta pesquisa 

será constituído por: 02 gestores, 02 pedagogos, 15 professores, 08 funcionários, 

16 representantes da APMF, 16 representantes do Conselho Escolar, 10 pais ou 

responsáveis e com 23 alunos representantes de turma do Ensino Fundamental e 

Médio do período diurno e noturno, e 08 representantes do grêmio estudantil, to-

talizando 100 participantes da pesquisa.   

 

1.2.1 - QUESTIONÁRIOS 
 
ara realização da pesquisa, utilizarei como instrumentos dois questioná-

rios que serão aplicados à comunidade escolar com perguntas semiestruturadas 

com abordagem dos seguintes eixos: dados de Identificação, expectativa sobre o 

papel da escola; a importância da organização colegiada; participação da comu-

nidade escolar em tomadas de decisões; organização e participação na gestão 

democrática, assim distribuídos.   

Grupo I: gestores; equipe pedagógica; professores e funcionários – não perten-

centes a entidades colegiadas; 

Grupo II: gestores, equipe pedagógica, professores, funcionários, alunos e pais – 

pertencentes a entidades colegiadas;  

Grupo III: Alunos representantes de turmas e pais ou responsáveis por alunos – 

não pertencentes a entidades colegiadas. 

 

 

C 

P 
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1.2.1.1 - QUESTIONÁRIO GRUPO I 
Questões apresentadas para gestores, equipe pedagógica, professores e 

funcionários, não pertencentes a entidades colegiadas. 

 

1 - Dados de identificação 

(   ) Professor 

(   ) Equipe Pedagógica 

(   ) Funcionários 

(   ) Gestor escolar 

 

2 - Você participou na elaboração ou 

reelaboração de documentos rele-

vantes para a construção da identi-

dade do Colégio Estadual do Campo 

Faxinal da Boa Vista como: Projeto 

Político-Pedagógico e Regimento 

Escolar? 

(   )  Sim   

(   ) Não  

Se não, por quê?________________            

 

3 - De quem é a responsabilidade de 

colocar em prática o estabelecido no 

Projeto Político-Pedagógico e Regi-

mento Escolar da escola?                                                                                                                

(   ) dos gestores  

(   ) da equipe pedagógica  

(   ) dos professores 

(  .) dos funcionários  

(   ) dos alunos  

(   ) dos pais 

(   ) das instâncias Colegiadas  

(   ) Todos as alternativas  

(   ) Nenhuma das alternativas  

4 - Quais são as Entidades Colegia-

das, de seu conhecimento, que atu-

almente estão ativas, no Colégio Es-

tadual do Campo Faxinal da Boa Vis-

ta? 

(   ) Grêmio Estudantil 

(   ) Conselho Escolar 

(   ) Conselho de Classe 

( ) Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários 

 (   ) Não sei responder 

 

5 - Quais os mecanismos e práticas 

de gestão democrática existem no  

Colégio Estadual do Campo Faxinal 

da Boa Vista?  

(   )  Eleição de Diretor 

(   ) Conselho  Escolar  

(   ) Grêmio Estudantil 

(   ) Assembleia da Comunidade Es-

colar 

(   ) Conselho de Classe 

(   ) APMF 

(   ) Todas as citações acima 

6 - Que mecanismos e práticas de 

participação existem no Colégio Es-
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tadual do Campo Faxinal da  Boa 

Vista? 

(   )  Diálogo 

(   ) Transparência 

(   ) Descentralização      

(   ) Envolvimento do coletivo escolar 

nas decisões 

(   ) Todas as citações acima 

(   ) Nenhuma das citações acima 

 

7 - Os funcionários, professores, alu-

nos e pais de alunos, participam das 

decisões da escola?  

(   )  Sim   

(   )  Não. Por quê?______________. 

 

8 - Você acha importante a existência 

do Conselho Escolar, Associação de 

Pais e Mestres, Conselho de Classe 

e Grêmio Estudantil para o bom de-

senvolvimento do ensino ofertado no 

Colégio Estadual do Campo Faxinal 

da Boa Vista?   

(   ) Sim Por  quê?_______________ 

(   ) Não. Por quê? ______________  

 

9 - Partindo do atual modelo de Ges-

tão Escolar praticado no Colégio Es-

tadual do Campo Faxinal da Boa Vis-

ta, você consideraria que o mesmo 

reflete um modelo de gestão demo-

crática e participativa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por quê?______________________            

 

10 – As Entidades Colegiadas - Con-

selho Escolar, Conselho de Classe, 

Grêmio Estudantil e Associação de 

Pais, Mestres e Funcionários – po-

dem contribuir positivamente para a 

melhoria do ensino-aprendizagem 

através da efetivação da gestão es-

colar democrática e participativa? 

(   ) Sim. Como?_________________ 

(   ) Não. Por quê? ______________ 

 

 

 

 

  

 

Flávio Júnior Sacoman 

Professor PDE 
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1.2.1.2 - QUESTIONÁRIO GRUPO II 
Questões apresentadas para gestores, equipe pedagógica, professores, 

funcionários e alunos pertencentes a entidades colegiadas. 

 

1 - Dados de identificação 

(   ) Professor 

(   ) Equipe Pedagógica 

(   ) Funcionários 

(   ) Gestor escolar 

(  ) Aluno pertencente a entidade co-

legiada 

 

2 – Qual entidade colegiada você faz 

parte? 

(   ) Conselho Escolar 

(   ) Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários 

(   ) Conselho de Classe 

(   ) Grêmio Estudantil 

 

3 – A entidade colegiada a qual você 

faz parte promove regularmente reu-

niões?  

(   )  Sim   

(   ) Não  

Se não, por 

quê?__________________________            

 

4 – Você que faz parte de entidade 

colegiada, vê a necessidade da exis-

tência da mesma?                                                                                                                

(   ) Sim, Por quê:________________ 

(   ) Não, Por quê:_______________ 

 

5 – Há interação entre as entidades 

colegiadas, ou seja, há reuniões on-

de estão presentes integrantes de 

mais de uma entidade colegiada? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

  

5 - Quais os mecanismos e práticas 

de gestão democrática existem no  

Colégio Estadual do Campo Faxinal 

da Boa Vista?  

(   )  Eleição de Diretor 

(   ) Conselho  Escolar  

(   ) Grêmio Estudantil 

(   ) Assembleia da Comunidade Es-

colar 

(   ) Conselho de Classe 

(   ) APMF 

(   ) Todas as citações acima 

 

6 - Que mecanismos e práticas de 

participação existem no Colégio Es-

tadual do Campo Faxinal da  Boa 

Vista? 
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(   )  Diálogo 

 (   ) Transparência 

(   ) Descentralização      

(   ) Envolvimento do coletivo escolar 

nas decisões 

(   ) Todas as citações acima 

(   ) Nenhuma das citações acima 

 

7 - Os funcionários, professores, alu-

nos e pais de alunos, participam  das 

decisões da escola?  

(   )  Sim   

(   )  Não 

Se a resposta for não, expli-

que:__________________________ 

 

8 - Você acha importante a existência 

do Conselho Escolar, Associação de 

Pais e Mestres, Conselho de Classe 

e Grêmio Estudantil para o bom de-

senvolvimento do ensino ofertado no 

Colégio Estadual do Campo Faxinal 

da Boa Vista?   

 

(   ) Sim Por  quê?_______________ 

(   ) Não. Por quê? ______________  

 

9 - Partindo do atual modelo de Ges-

tão Escolar praticado no Colégio Es-

tadual do Campo Faxinal da Boa Vis-

ta, você consideraria que o mesmo 

reflete um modelo de gestão demo-

crática e participativa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por quê?______________________            

 

10 – As Entidades Colegiadas - Con-

selho Escolar, Conselho de Classe, 

Grêmio Estudantil e Associação de 

Pais, Mestres e Funcionários – po-

dem contribuir positivamente para a 

melhoria do ensino-aprendizagem 

através da efetivação da gestão es-

colar democrática e participativa? 

(   ) Sim. Como?_________________ 

(   ) Não. Por quê? ______________ 

 

 

 

 

  

 

Flávio Júnior Sacoman 

Professor PDE 
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1.2.1.3 - QUESTIONÁRIO GRUPO III 
 

 Questões apresentadas para alunos e pais de alunos ou responsáveis por 

alunos não pertencentes a entidades colegiadas. 

 

1 - Dados de identificação 

(   ) Aluno representante de turma 

(   ) Pais de alunos 

 

2 - Quais são as Entidades Colegia-

das, de seu conhecimento, que atu-

almente estão ativas, no Colégio Es-

tadual do Campo Faxinal da Boa Vis-

ta? 

(   ) Grêmio Estudantil 

(   ) Conselho Escolar 

(   ) Conselho de Classe 

(   ) Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários 

 (   ) Não sei responder 

 

3 – Você, Pai, já participou como re-

presentante da APMF ou Conselho 

Escolar? E você, Aluno, já participou 

do Grêmio Estudantil ou Conselho 

Escolar? 

(   ) Sim. Qual?__________________ 

(   ) Não. Por quê?_______________ 

 

4 - Que mecanismos e práticas de 

participação existem no Colégio Es-

tadual do Campo Faxinal da Boa Vis-

ta? 

(   )  Diálogo 

(   ) Transparência 

(   ) Descentralização      

(   ) Envolvimento do coletivo escolar 

nas decisões 

 

5 - Você acha importante a existência 

do Conselho Escolar, Associação de 

Pais e Mestres, Conselho de Classe 

e Grêmio Estudantil para o bom de-

senvolvimento do ensino ofertado no 

Colégio Estadual do Campo Faxinal 

da Boa Vista?   

(   ) Sim. Por  quê?_______________ 

(   ) Não. Por quê? ______________ 

 

6 - Quais os mecanismos e práticas 

de gestão democrática existem no  

Colégio Estadual do Campo Faxinal 

da Boa Vista?  

(   )  Eleição de Diretor 

(   ) Conselho  Escolar  

(   ) Grêmio Estudantil 

(   ) Assembleia da Comunidade Es-

colar 
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(   ) Conselho de Classe 

(   ) APMF 

(   ) Todas as citações acima 

 

7 - Você participa nas decisões da 

escola?      

(   ) Sim        

(   ) Não. Por quê?_______________  

 

8 - Você conhecesse o Regimento 

Escolar do Colégio Estadual do 

Campo Faxinal da Boa Vista?   

(   ) Sim  

(   ) Não. Por quê?_______________ 

 

9 - Partindo do atual modelo de Ges-

tão Escolar praticado no Colégio Es-

tadual do Campo Faxinal da Boa Vis-

ta, você consideraria que o mesmo 

reflete um modelo de gestão demo-

crática e participativa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Por quê?______________________            

 

10 – As Entidades Colegiadas - Con-

selho Escolar, Conselho de Classe, 

Grêmio Estudantil e Associação de 

Pais, Mestres e Funcionários – po-

dem contribuir positivamente para a 

melhoria do ensino-aprendizagem 

através da efetivação da gestão es-

colar democrática e participativa? 

(   ) Sim. Como?_________________ 

(   ) Não. Por quê? ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Flávio Júnior Sacoman 

Professor PDE 
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1.3 - A FUNÇÃO SOCIAL  DA ESCOLA: 

“ALGUMAS REFLEXÕES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para darmos início a nossa conversa, devemos tentar responder primeira-

mente, qual é a função da escola, ou seja, para que ela existe? Quais são os ob-

jetivos que ela, a escola, deve alcançar? Qual é o sujeito que queremos formar? 

Podemos observar a existência no interior das escolas diferentes posições, 

referentes ao caminho que a mesma deva seguir. Veremos a seguir alguns con-

ceitos atribuídos sobre a finalidade da escola: 

Formar Mão de obra: Para alguns a função da escola seja apenas formar 

mão de obra para o mercado de trabalho, privilegiando o mundo do trabalho; 

Reproduzir conhecimento: Há aqueles que prezam que a função da es-

cola é apenas de reproduzir conhecimentos adquiridos com o passar das gera-

ções, ou seja, valorizam a reprodução dos conhecimentos adquiridos pela socie-

dade, valorizando a função técnica da mesma; 

Formar cidadão: Ainda há um grupo que diz que a função social da escola 

é formar cidadãos, dando foco na formação política, valorizando valores, atitudes 

e ações a serem construídos no ambiente escolar e que possam levar esses en-

sinamentos para a vida e logo, transformar a sociedade em que está inserido. De 

fato acredito que a escola deve atender esse três aspectos que foram colocados 

aqui, portanto, ela tem tripla função, digo, função político, pedagógico e econômi-

co, cabendo a cada escola construir sua identidade. Todavia irá com certeza privi-

legiar um desses seguimentos em relação aos outros na construção de seu proje-

to. 
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Ao se discutir sobre a função social da escola pública, é sempre necessário 

verificar primeiramente a que propósito ela serve e qual é o contexto em que ela 

está inserida. Historicamente ela surge com a finalidade de transmitir  o conheci-

mento historicamente adquirido pela humanidade para que o ser homem  se torne 

ser humano. A escola está inserida em uma sociedade capitalista e mesmo sendo 

involuntário ou mesmo inconsciente, ela passa a ser influenciada pela sociedade 

contemporânea  refletindo os desejos da elite dominante.  

Nos dias de hoje vemos que a escola está influenciada pelos valores que 

fazem parte da sociedade contemporânea, fazendo com que tenhamos uma teo-

ria humanista, inserida em um mercado de trabalho capitalista. 

Nesta perspectiva, para alcançar a função social da escola, Libâneo (2004, 

p.53-4) propõe cinco objetivos que devem ser alcançados: 

 

“1. Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, ope-
rativas e sociais dos alunos (processos mentais, estratégias de aprendi-
zagem, competências do pensar, pensamento crítico), por meio dos con-
teúdos escolares. 

2. Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade 
e da identidade cultural dos alunos, incluindo o desenvolvimento da cria-
tividade, da sensibilidade, da imaginação. 

3. Preparar para o trabalho e para a sociedade tecnológica e 
comunicacional (...). 

4. Formar para a cidadania crítica, isto é, formar um cidadão-
trabalhador capaz de interferir criticamente na realidade para transformá-
la e não apenas formar para o mercado de trabalho. 

5. Desenvolver a formação para valores éticos, isto é, formação 
de qualidades morais, traços de caráter, atitudes, convicções humanistas 
e humanitárias.” 

 

A escola, historicamente, sempre expressou a sociedade a qual ela está 

inserida, teoricamente, dando condições para que o sujeito que ali esteja posso 

compreender e participar do mundo a sua volta.  

 Para Tonet, a função social da escola consiste em:  

[...] propiciar ao indivíduo a apropriação de conhecimentos, 
habilidades, valores, comportamentos, etc. que se constitu-
em patrimônio acumulado e decantado ao longo da história 
da humanidade, contribuindo, assim, para que o indivíduo se 
construa como membro do gênero humano.  
(TONET, 2005, p.9) 

   

 Contudo, não é fácil, definir a real função social da escola, tendo em vista 

que a ela são atribuídas inúmeras funções decorrentes da complexidade da atual 
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Para saber mais: 
Assista ao vídeo: Função da Escola por Libâneo (02min22s) 

Em entrevista para o SINPRO-SP, o professor e pesquisador José Carlos Libâneo, define a 

função da escola tendo em vista que a escola não apresenta mais o monopólio do saber. 

Enfatiza também o papel do professor e as formas que o aluno percebe a escola nos dias 

atuais. 

sociedade. É constantemente incumbida de enfrentar problemas sociais, culturais 

e econômicos da comunidade escolar. A educação está na prática contribuindo 

para que haja uma transformação na sociedade de seu tempo, e considerando 

que o caminho a ser seguido passa pela função social da escola, as entidades 

colegiadas, juntamente com a direção escolar tem um papel decisivo na democra-

tização da gestão escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vídeo 1 - Portal Youtube
3  

 

                                                           
3 Portal Youtube. Disponível em:  

< http://www.youtube.com/watch?v=6kk__FXVwC0 > Acessado em: 25 de Setembro de 2014 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6kk__FXVwC0
http://www.youtube.com/watch?v=6kk__FXVwC0
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Para saber mais: Leia o texto A UTOPIA DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA,  do Profes-

sor Vitor Henrique Paro, Professor Titular da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo. 

 

1.4 - GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

 
 
 
 

 
Se liberdade e igualdade se encontram na democracia, seu alcance se 
realizará na medida em que todas as pessoas participem efetivamente 
do governo. (ARITÓTELES, s.d) 

  

De acordo com Paro (2005, p.72-7), a escola sendo vista como o centro de 

todas as ações, e estas voltadas para um objetivo comum, de apropriação do sa-

ber pelos alunos, relata que existem dois grupos de atividades que permeiam as 

atividades escolares e pode-se ser divididas em: atividades-meio e atividades-fim. 

A primeira responsável pelos trabalhos burocráticos desenvolvidos pela direção 

escolar, serviços da secretaria e às atividades complementares e de assistência 

ao escolar. A última refere-se a tudo que diz respeito à apropriação do saber pelo 

educando. Contudo é inevitável que no meio do processo educativo, os trabalhos 

burocráticos acabem sufocando e tornando mais difícil atingir os objetivos retrata-

dos na apropriação do saber.  

A escola é vista ainda por muitos - principalmente por aqueles de classes 

sociais menos privilegiados – como uma forma de transformar a sua realidade. 

Como relata Gadotti: 

A escola é concebida como fornecedora de conhecimentos que auxilia-
rão na melhor compreensão da realidade em que estão inseridos e de 
comportamentos sociais que facilitarão seus contatos com os represen-
tantes da classe dominante. Esses  conhecimentos e comportamentos 
trarão também possibilidades de melhoria da qualidade de vida (melho-
res moradias e salários) e de maior prestígio social (profissões não ma-
nuais), etc. (GADOTTI,1994. p.41) 

Texto 1 : PARANÁ, Secretaria Estadual de Educação. Núcleo Regional de Wenceslau Braz. A UTOPIA DA GESTÃO ES-
COLAR DEMOCRÁTICA. Disponível em: 
<http://www.nre.seed.pr.gov.br/wenceslaubraz/arquivos/File/A_UTOPIA_DA_GESTAO_ESCOLAR_DEMOCRATICA_PAR
OVH.doc>. Acesso em 27/09/2014 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/wenceslaubraz/arquivos/File/A_UTOPIA_DA_GESTAO_ESCOLAR_DEMOCRATICA_PAROVH.doc
http://www.nre.seed.pr.gov.br/wenceslaubraz/arquivos/File/A_UTOPIA_DA_GESTAO_ESCOLAR_DEMOCRATICA_PAROVH.doc
http://www.nre.seed.pr.gov.br/wenceslaubraz/arquivos/File/A_UTOPIA_DA_GESTAO_ESCOLAR_DEMOCRATICA_PAROVH.doc
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 Naturalmente, os interessados pela educação, possuem conflitos, mas 

também possuem pontos em comum, porém não conseguem percebê-los: 

 

[...] é preciso considerar, acima de tudo, que o fato de existirem interes-
ses que, a partir de uma análise mais rigorosa, possam ser identificados 
como comuns aos vários grupos que convivem no espaço da unidade 
escolar não significa que esses grupos conseguem percebê-los como 
tais de forma imediata e com a clareza que os leve a agir em comum na 
busca de sua concretização. (PARO, 2005, p. 20) 

 

As decisões, quando coletivas, assumem um valor qualitativo maior do que 

as individuais, visto que representam, de fato, os anseios da comunidade. Paro 

esclarece que: 

 

É nesse sentido, portanto, que vejo a necessidade de a escola organizar-
se democraticamente com vistas a objetivos transformadores (quer dizer: 
objetivos articulados aos interesses dos trabalhadores). E aqui subjaz, 
portanto, o suposto de que a escola só poderá desempenhar um papel 
transformador se estiver junto com os interessados, se organizar para 
atender aos interesses (embora nem sempre conscientes) das camadas 
às quais essa transformação favorece, ou seja, das camadas trabalhado-
ras. (Paro, 2005. p. 12) 

 

A gestão democrática por si só não garante o pleno desenvolvimento da 

escola, todavia, é o caminho mais curto para minimizar as dificuldades enfrenta-

das pelas escolas públicas. 

  

No caso da escola mantida pelo Estado, somente o costume generaliza-
do nos leva a chamá-la pública, já que esta palavra constitui apenas um 
eufemismo para o termo “estatal”, ou a expressão de uma intenção cada 
vez mais difícil de ver concretizada. A escola estatal só será verdadeira-
mente pública no momento em que a população escolarizável tiver aces-
so geral e indiferenciado a uma boa educação escolar. E isso só se ga-
rante pelo controle democrático da escola, já que, por todas as evidên-
cias, conclui-se que o Estado não se tem interessado pela universaliza-
ção de um ensino de boa qualidade. (PARO, 2005. p. 17) 

 
 

A comunidade escolar, não pode ser excluída, no entanto, sua participação 

no processo escolar precisa ser materializada no cotidiano escolar. Podemos en-

tender que em um grupo há diferentes opiniões, capaz de enriquecer cada vez 

mais a discussão e posteriormente poder traçar melhores estratégias.  Assim:  
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Para saber mais: 
Animação em vídeo que apresenta situações cotidianas da escola. Traz elementos 

para a reflexão da prática pedagógica e do desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

Assista ao vídeo: Escolas democráticas ou autoritárias? (03min) 

As características individuais também são importantes para uma gestão 
participativa bem-sucedida. É comum ouvir queixas, entre diretores de 
escola, referentes à necessidade de ter que trabalhar com um grupo he-
terogêneo e em cuja formação ele não pode interferir. (FERREIRA et al., 
1998. p. 63) 

 

Tendo em vista que a participação da comunidade escolar não se efetivará 

sem esforço, Melo (2011, p. 131), coloca que é preciso encarar a participação 

como um caminho a ser solidificado, e não como algo natural, dado espontanea-

mente na sociedade brasileira.  

A escola não pode ter uma concepção ingênua de uma grande família, on-

de todos se amam e com um pouco de sacrifício e vontade conseguem viver har-

moniosamente, sem conflitos. Simplesmente não se pode viver ignorando os con-

flitos, pois eles são reais e devem ser resolvidos. 

 

Aprender a decidir em grupo implica compreender que existem interes-
ses individuais e grupais, que são parte constitutiva do estar no mundo. 
Para trabalhar em grupo, é preciso aprender a selecionar de comum 
acordo um interesse que varia seguindo o contexto (objetivo, propósito, 
meta, contrato etc.), utilizando-o como direção geral para o trabalho. 
(CEMPEC/UNICEF, 1995. p. 62) 

 

Faz-se necessário que os membros da comunidade escolar acreditem e 

estabeleçam ações que coloquem em prática efetivando uma parceria, tão impor-

tante quanto necessária. 

Nesse sentido, Paro assinala que:  

A democracia, enquanto valor universal e prática de colaboração recí-
proca entre grupos e pessoas, é um processo globalizante que, tenden-
cialmente, deve envolver cada indivíduo, na plenitude de sua personali-
dade. Não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas pa-
ra exercê-la.  (PARO, 2005, p. 25) 

 

 

   Vídeo 2 - Portal Dia a dia Educação – TV Multimídia
4
  

 

                                                           
4  PARANÁ, Secretária Estadual de Educação do. Disponível em:  

< http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11191>  
Acessado em: 24 de Setembro de 2014 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11191
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11191
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Para saber mais: 
O programa “Nós da Educação” entrevista o professor Ângelo Ricardo de Sou-

za, doutor em Educação pela PUC-São Paulo. Aborda a gestão democrática na escola pública. 
Assista ao vídeo: Parte 1 de 3 (18min 42s);  Parte 2 de 3 (18min56s); Parte 3 de 3 (17min49s).  

De acordo com os Artigos 1º e 2º da LDBEN (Lei nº 9394/96), estabelece 

que a educação processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e vin-

cula-se a prática social. No artigo 3º, inciso VIII, da mesma lei, estabelece gestão 

democrática no ensino público.  Infelizmente, a LDBEN não regulamenta, ou seja, 

não explica como proceder para efetivar a gestão democrática. 

A LDBEN procura definir os princípios da gestão democrática, assim como 

a responsabilidade e a incumbência de articulação entre escola e comunidade 

escolar: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: VI - articular-se 
com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da so-
ciedade com a escola; Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: VI – co-
laborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. (BRASIL, 1996) 

 

 A interação entre a comunidade e a escola torna-se essencial no processo 

educativo do educando. Nesse aspecto, a influência entre a comunidade e a es-

cola faz-se necessária para que ambas conheçam sua realidade e construam co-

letivamente uma relação de diálogo, buscando meios para que essa parceria se 

efetive apesar das dificuldades e diversidade que as envolvem. 

 É importante que as pessoas participem da discussão, em igualdade 

de condições, sem ter receio de expor posições contrárias. 

 

 

 

 

      Vídeo 3 - Portal Dia a dia Educação
5
 

 

                                                           
5
 PARANÁ, Secretária Estadual de Educação do. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=555>; 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=556 >;  
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=557 > 
Acessado em: 24 de Setembro de 2014 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=555
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=556
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=557
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=555
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=556
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=557
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Para saber mais:  
O Professor Vitor Henrique Paro, que é Livre-docente em Gestão Escolar pela 

USP fala sobre: “Administração Escolar, Gestão Escolar e as várias facetas do espaço 
escolar”. 
Assista ao vídeo:  Parte 1 de 3( 18min44s);  Parte 2 de 3(16min01s); Parte 3 de 3(20min33s) 

A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunida-
de escolar no processo de tomada de decisão, concebe a docência co-
mo trabalho interativo, aposta na construção coletiva dos objetivos e das 
práticas escolares, no diálogo e na busca de consenso. (LIBÂNEO, 
2001, p.131-132). 

 

 Ainda nessa perspectiva e diante de tamanho desafio Paro (2005, p. 46), 

coloca há necessidade de se prever mecanismos institucionais que não apenas 

viabilizem, mas também incentivem práticas participativas dentro da escola públi-

ca. 

Há a necessidade de termos uma gestão escolar participativa, atribuindo 

responsabilidades aos envolvidos no processo educativo.  

Devemos buscar uma corresponsabilidade gestora, expressa pela partici-

pação do coletivo institucionalizado definido pelos: Conselho Escolar; Associação 

de Pais e Mestres, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil.  

A participação está colocada como uma ferramenta para a efetivação da 

democratização da gestão escolar. Neste sentido Luck nos coloca que: 

 

A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de 
atuação consciente, pela qual os membros de uma unidade social reco-
nhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação da 
dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e de seus resultados, po-
der esse resultante de sua competência e vontade de compreender, de-
cidir e agir em torno de questões que lhe são afetas (LUCK, 1998, P.17). 

  

Com a participação efetiva dos integrantes e da união dos membros das 

instâncias colegiadas, terão condições para uma participação consciente, voltada 

para a melhoria do ensino. 

Vídeo 4 - Portal Dia a dia Educação
6
 

 

                                                           
6
 PARANÁ, Secretária Estadual de Educação do. Nós da Educação.  Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13646> Acessado em: 24 

de Setembro de 2014 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13646
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13647
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13648
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13646
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1.5- INSTÂNCIAS CO-
LEGIADAS - ESPAÇOS 
DE PARTICIPAÇÃO NA 
 GESTÃO ESCOLAR 

Ilustração 2 –  Instâncias Colegiadas
7
 

As instâncias colegiadas são um grande espaço de conquistas pela nos-

sa sociedade, possibilitando um grande avanço na gestão escolar através da 

participação de  pessoas  que  possuem  objetivos  em  comum.  

  

Um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de 
gestão da escola que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão em 
todas as suas áreas de atuação procurando diferentes meios para se al-
cançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os 
seus aspectos, pela participação de modo interativo de pais, professores 
e funcionários. Em sua atuação, cabe-lhe resgatar valores e cultura, 
considerando aspectos socioeconômicos, de modo, a contribuir para que 
os alunos sejam atendidos em suas necessidades educacionais, de for-
ma global (LUCK, 2006, p.66) 

 

 A utilização  dos espaços que foram surgindo, conquistas da própria co-

munidade escolar, fortaleceu cada vez mais a gestão escolar democrática e par-

ticipativa. 

Segundo Abranches: 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas 
formas de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, em 
que todos participam dos processos decisórios e do acompanhamen-
to, execução e avaliação das ações nas unidades escolares, envolven-
do as questões administrativas, financeiras e pedagógicas. (ABRAN-
CHES, 2003 p.14) 

 

Dentre as instâncias colegiadas o Conselho Escolar é o responsável maior 

pela garantia da gestão democrática, através de deliberações e mobilização da 

administração do espaço escolar, cabendo a seus membros, eleitos como repre-

                                                           
7
 BRASIL. Ministério da Educação e da Cultura. Disponível em: <http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-

sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/mapadasala.htm>. Acesso em 27/09/2014. 
 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/mapadasala.htm
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/6-sala_topicos_especiais_conselhos_escolares/mapadasala.htm
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Para saber mais:  Escola Interativa 2013 - Instâncias Colegiadas 
 
 Web conferência realizada no dia 26/11/13 e abordou a temática: "O papel das instân-
cias colegiadas da Educação Pública". Nela foi tratada da efetivação da Gestão Democrática e 
da importância da participação de todos os atores da comunidade escolar nas ações concretas 
do cotidiano da escola. Discute-se também a importância do Conselho Escolar, Associação de 
Pais, Mestres e Funcionários (APMF) e Grêmio Estudantil.  

ASSISTA O VÍDEO: Parte 1 de 2 (19min49s); Parte 2 de 2 (24min09s) 

sentantes dos vários segmentos da comunidade escolar, zelar pela manutenção 

da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar um 

ensino de qualidade.  

 

Os conselhos escolares são constituídos por pais, representantes de 
alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores 
de escola. Cada escola deve estabelecer regras transparentes e demo-
cráticas de eleição dos membros do conselho (PORTAL DO MEC)  

 

O Gestor escolar pode contar com o apoio das pessoas, participantes 

nos colegiados, nas tomadas de decisões essenciais à escola. Essa participa-

ção não pode ser confundida  como  uma  cogestão,  pois  o  gestor  escolar  é  

o  único responsável pelas decisões tomadas. 

Os órgãos colegiados pressupõem: 

 

[...]  que  os  espaços  de  participação  representados  pelo  Conselho  
de Classe, Conselho Escolar, APMF e o Grêmio Estudantil são ramifi-
cações importantíssimas para a gestão escolar democrática. Como 
democracia é sinônimo de diálogo, envolvimento e participação, os 
colegiados devem ser cada vez mais valorizados, incentivados e prio-
rizados no interior das escolas. (PARANÁ, 2009, s.p.) 

 

Cada colegiado tem espaços de participação bem definidos nos docu-

mentos que o regularizam. Para melhor compreensão, será abordado de forma 

simplificada o conceito a as principais atribuições de cada colegiado na efe-

tivação  da  gestão escolar democrática e participativa. 

Vídeo 5 - Portal Dia a dia Educação
8
 

                                                           
8
 PARANÁ, Secretária Estadual de Educação do. Disponível em: < http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=18234 > 

Acessado em: 24 de Setembro de 2014 
 

http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=18234
http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=18234
http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=18234
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UNIDADE TEMÁTICA II 

2.1 – CONSELHO  

ESCOLAR 
 

                                                                                   Ilustração 2 – Conselhos Escolares
9
 

 

 

 

 

Compreende uma instância colegiada de representação da comunidade 

escolar, amplia as condições de exercício da prática participativa, com importante 

contribuição para a democratização da gestão.  

A Deliberação 16/99, CEE/PR10 confere: 

 

Art. 4 - A comunidade escolar é o conjunto constituído pelos corpos do-
cente e discente, pais de alunos, funcionários e especialistas, todos pro-
tagonistas da ação educativa em cada estabelecimento de ensino.  
§ Único: A organização institucional de cada um desses segmentos terá 
seu espaço de atuação reconhecido pelo regimento escolar. 
Art. 5 - A Direção Escolar tem como principal atribuição coordenar a ela-
boração e a execução da proposta pedagógica, eixo de toda e qualquer 
ação a ser desenvolvida pelo estabelecimento.  
Art. 6. - A gestão escolar da escola pública, como decorrência do princí-
pio constitucional da democracia e colegialidade, terá como órgão máxi-
mo de direção um colegiado.  
§ 1º - O órgão colegiado de direção será deliberativo, consultivo e fiscal, 
tendo como principal atribuição estabelecer a proposta pedagógica da 
escola, eixo de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no estabeleci-
mento de ensino.  

                                                           
9
 BRASIL, Ministério da Educação. Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da cidadania (org) Ignez 

Pinto Navarro et.al. Brasília: MEC, SEEB, 2006.  
10

 PARANÁ, Governo do Estado do. Conselho Estadual de Educação. Disponível em: 
<http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/deliberacoes/deliberacao161999.pdf> Acesso em 26/09/2014. 

 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/deliberacoes/deliberacao161999.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/deliberacoes/deliberacao161999.pdf
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§ 2º -  O órgão colegiado de direção será constituído de acordo com o 
princípio da representatividade, devendo abranger toda a comunidade 
escolar, cujos representantes nele terão, necessariamente, voz e voto.  
§ 3º -  Poderão participar do órgão colegiado de direção representantes 
dos movimentos sociais organizados, comprometidos com a escola pú-
blica, assegurando-se que sua representação não ultrapasse 1/5 (um 
quinto) do colegiado.  
 

Em 2005, a Diretoria de Políticas e Programas Educacionais e a coordena-

ção de Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Para-

ná, elaboraram o caderno de apoio para subsidiar a elaboração do Estatuto do 

Conselho Escolar, resultado da participação das escolas de cada Núcleo Regional 

de Educação por meio de discussões e consultas e também com a participação 

do Ministério da Educação e Cultura, através do Programa Nacional de Fortaleci-

mento dos Conselhos Escolares, proporcionando o debate e a troca de experiên-

cias entre escolas estaduais e municipais. Este caderno reafirma os princípios 

democráticos na escola pública na atuação dos conselhos escolares.    

Em seu capítulo III, artigo 13 traz os objetivos dos Conselhos Escolares or-

ganizados da seguinte forma: 

 

                                    Art. 13 - Os objetivos do Conselho Escolar são: 
I - realizar a gestão escolar, numa perspectiva democrática e coletiva, 
de acordo com as propostas educacionais contidas no Projeto Políti-
co-Pedagógico da escola; 
II - constituir-se em instrumento de democratização das relações no 
interior da escola, assegurando os espaços de efetiva participação da 
comunidade escolar nos processos decisórios sobre a natureza e a 
especificidade do trabalho pedagógico escolar;  
   
III - promover o exercício da cidadania no interior da escola, articu-
lando a integração e a participação dos diversos segmentos da co-
munidade escolar na construção de uma escola pública de qualidade, 
laica, gratuita e universal;  
IV - estabelecer políticas e diretrizes norteadoras da organização do 
trabalho pedagógico na escola a partir dos interesses e expectativas 
histórico-sociais, em consonância com as orientações da Secretaria 
de Estado da Educação e a legislação vigente;  
V - acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido pela 
comunidade escolar, realizando as intervenções necessárias, tendo 
como pressuposto o Projeto Político-Pedagógico da escola; 
VI - garantir o cumprimento da função social e da especificidade do 
trabalho pedagógico da escola, de modo que a organização das ativi-
dades educativas escolares esteja pautada nos princípios da gestão 
democrática. 
 

A partir destes objetivos, podemos entender com clareza, o Conselho Es-

colar como um dos mais importantes mecanismos de democratização da gestão 
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Para saber mais:  
 

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR 
 

ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR 

da escola. Nesse sentido, quanto mais ativa e ampla for a participação dos mem-

bros do Conselho escolar no cotidiano da escola, maiores serão as possibilidades 

de fortalecimento dos mecanismos de participação e decisão coletivos. 

De acordo com Paraná, a participação da comunidade escolar pode ser 

efetivada através da participação no conselho escolar. 

 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado, representativo da 
Comunidade Escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e 
fiscalizadora, sobre a organização e realização do trabalho pedagógico e 
administrativo da instituição escolar em conformidade com as políticas e 
diretrizes educacionais da Secretaria de Estado da Educação observan-
do a Constituição Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto 
Político-Pedagógico e o Regimento Escolar, para o cumprimento da fun-
ção social e específica da escola. (PARANÁ, 2009, p. 9). 

 

     Na sua essência, o conselho escolar exerce papel específico e fundamental na 

gestão democrática da escola, através da participação de professores, funcioná-

rios, pais, alunos e entidades organizadas da comunidade, e também pelas fun-

ções que o caracteriza como sendo de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa 

e fiscalizadora. 

 

Texto 2: Portal Dia a Dia Educação
11

 

 

A saber, Brasil (2006, p. 33) afirma que os Conselhos Escolares represen-

tam as comunidades escolar e local, atuando em conjunto e definindo caminhos 

para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade, sendo que repre-

sentam a participação e a decisão, num espaço de discussão, negociação e en-

caminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação social 

da gestão democrática. 

                                                           
11

 PARANÁ, Governo do Estado do. Estatuto do  Conselho Escolar. Disponível em 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_1ed.pdf> Acesso em 26/09/2014. 
Subsídios para elaboração do estatuto do conselho escolar. Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_2ed.pdf> Acesso em 26/09/2014. 
 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_2ed.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_2ed.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_1ed.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_1ed.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_2ed.pdf
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De acordo com o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Es-

colares. (BRASIL, 2004a, p. 39), do Ministério da Educação, delimita a função dos 

conselhos escolares e apresenta como atribuições ou funções: 

 

 

 

 

 

 

 

     DELIBERATIVAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             
                         CONSULTIVAS                                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                FISCAIS 
  (acompanhamento e avaliação) 

 

 
Quando decidem sobre o pro-

jeto político-pedagógico e outros 
assuntos da escola, aprovam enca-
minhamentos de problemas, garan-
tem a elaboração de normas inter-
nas e o cumprimento das normas 
dos sistemas de ensino e decidem 
sobre a organização e o funciona-
mento geral das escolas, propondo 
“a direção as ações a serem desen-
volvidas. Elaboram normas internas 
da escola sobre questões referentes 
ao seu funcionamento nos aspectos 
pedagógicos, administrativos ou fi-
nanceiro”. 

 

 
Quando têm um caráter 

de assessoramento, analisando 
as questões encaminhadas pe-
los diversos segmentos da esco-
la e apresentando sugestões ou 
soluções, que poderão ou ser 
acatadas pelas direções das 
unidades escolares. 

 

 
Quando acompanham a 

execução das ações pedagógi-
cas, administrativas e financei-
ras, avaliando e garantindo o 
cumprimento das normas das 
escolas e a qualidade social do 
cotidiano escolar. 
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                          MOBILIZADORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De acordo com os Governos Federal e Estadual, atribuem ao Conselho 
Escolar um importante espaço de participação e efetivação da Gestão Escolar 
democrática e participativa. Cabe à comunidade escolar desempenhar e usufruir 
do seu papel no ambiente escolar. 
          Vítor Henrique Paro nos alerta para o fato de que só a lei não garante a 
efetividade no plano real: 
  

(...) não basta instituir um conselho de escola com a participação de pro-
fessores, funcionários, alunos e pais, mesmo com atribuições deliberati-
vas, se a função política de tal colegiado fica inteiramente prejudicada 
pela circunstância de que a autoridade máxima e absoluta dentro da es-
cola é um diretor que em nada depende das hipotéticas deliberações 
desse conselho (PARO , 2004, p.102).  

 

A constituição de um Conselho Escolar para  funcionar de forma participati-

va, consultiva, deliberativa e avaliativa,  preservando o princípio democrático  vai 

muito além da organização formal no cumprimento da legislação vigente como 

ocorre em muitas escolas. De certa forma todos os membros da comunidade es-

colar entendem que o conselho escolar tem um papel relevante na democratiza-

ção da gestão escolar, porém, é evidente que parece existir um consenso para 

que o mesmo não cumpra o seu papel. 

Entendo que não é suficiente organizar um conselho escolar com membros 

eleitos pelos seus pares ou indicados informalmente pelo Diretor (“escolhidos a 

laço”), apenas para cumprir a burocracia. Se não houver uma efetiva participação 

dos membros em espaços legalmente constituídos, ficará difícil o processo de 

democratização da escola pública. De acordo com Vitor Henrique Paro, para que 

 
Quando promovem a par-

ticipação, de forma integrada, 
dos segmentos representativos 
da escola e da comunidade lo-
cal em diversas atividades, con-
tribuindo assim para a efetiva-
ção da democracia participativa 
e para a melhoria da qualidade 
social da educação. 
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uma gestão se torne democrática, é necessário que existam pessoas democratas 

para viabilizar o processo, e estes: 

 

 “(...) não nascem prontos, mas são construídos pela apropriação históri-
ca da cultura proporcionada pela educação, é preciso instaurar um ensi-
no em que o educando desempenha seu papel de educar-se como ver-
dadeiro sujeito político, exercitando-se, na forma e no conteúdo, a rela-
ção pedagógica (democrática) imprescindível para a construção de uma 
sociedade que não seja fundada na dominação (PARO, 2002, p.19).  

 

Segue ainda o autor afirmando que os Conse-

lheiros, na maioria das vezes: “...só decidem ques-

tões marginais e sem importância significativa para 

os destinos da escola, ficando o diretor sozinho 

para tomar as decisões, já que sabem ser ele 

quem arcará com as responsabilidades”.   

Dessa forma, é imprescindível que a es-

cola procure aproximar-se da comunidade e 

buscar e analisar seus reais problemas e inte-

resses.  

A falta dessa aproximação, da postura de não ouvir o outro parece 

explicar em grande parte o fracasso de iniciativas de gestão colegiada e de parti-

cipação que:  

 

[...]por mais bem intencionados que sejam, procuram agir “em nome da 
comunidade” sem antes ouvir as pessoas e os grupos pretensamente fa-
vorecidos com o processo e sem dar-lhes acesso ao questionamento da 
própria forma de “participação” (PARO, 1985, p. 27)   

 
É possível ampliar o sentido de democracia na educação escolar por meio 

da implantação de propostas para organização, consolidação e funcionamento do 

conselho escolar. 

A este respeito, o MEC com o objetivo de materializar no sistema educaci-

onal os princípios preconizados na Constituição Federal de 1988 e na LDBEN – 

lei nº 9394/96 lançou em 2004, política direcionada à ampliação dos espaços de 

participação nas escolas de educação básica, o que se efetivou mediante a Porta-

ria Ministerial nº 2.896/2004, que instituiu o Programa Nacional de Fortalecimento 

dos Conselhos Escolares.  
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O programa possui os seguintes objetivos:  

 I – ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão administra-

tiva, financeira e pedagógica das escolas públicas;  

II – apoiar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escolares; 

III – instituir políticas de indução para a implantação de Conselhos Escolares; 

IV – promover, em parceria com os sistemas de ensino, a capacitação de conse-

lheiros escolares, utilizando inclusive metodologias de educação à distância; 

V – estimular a integração entre os Conselhos Escolares; 

VI – apoiar os Conselhos Escolares na construção coletiva de um projeto educa-

cional no âmbito da escola, em consonância com o processo de democratização 

da sociedade; 

VII – promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das escolas 

para a garantia da qualidade da educação (Portaria Ministerial nº 2.896/2004, art. 

1º). 

2.2 - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALE-

CIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES 
 

A implantação deste programa envolveu organismos e entidades nacionais 

e internacionais resultando em publicações  destinados a auxiliar na implantação 

e manutenção e fortalecimento do conselho escolar no contexto da gestão demo-

crática. O referido material não deve ser entendido como um modelo criado pelo 

MEC, mas sim uma contribuição. 

  Publicações do Programa com um breve comentário12: 

Módulo 1 – Conselho Escolar na democratização da escola - Esta publicação tem 

como objetivo principal contribuir com a formação do conselheiro 

escolar, ampliando seus conhecimentos com vistas a qualificar a 

sua atuação e contribuir com sua participação na gestão adminis-

trativa, financeira e pedagógica da escola.  Este Módulo, entre 

                                                           
12

 BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12619%3Apublicacoes-dos-conselhos-
escolares&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859> Acesso em 27/09/2014. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15765&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12619%3Apublicacoes-dos-conselhos-escolares&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12619%3Apublicacoes-dos-conselhos-escolares&catid=195%3Aseb-educacao-basica&Itemid=859
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outras temáticas, trata da história e da legislação dos Conselhos Escolares, que 

sustentam e viabilizam seus conceitos, limites e possibilidades; da função do 

Conselho Escolar na gestão democrática da escola; do Conselho Escolar como 

colegiado ativo e relevante nas práticas educativas; e da organização dos conse-

lhos em fóruns. 

 
Conselhos Escolares: uma estratégia de gestão democrática da educação públi-

ca - Publicação destinada aos dirigentes e técnicos das secretari-

as estaduais e municipais de educação. Traz uma reflexão sobre 

a importância desse colegiado e uma análise da legislação muni-

cipal e estadual referente aos Conselhos Escolares. Foi elaborada 

visando a oferecer aos gestores educacionais nas secretarias es-

taduais e municipais de educação subsídios para a compreensão 

do significado dos conselhos na gestão da educação pública. Público alvo: Secre-

tarias estaduais e municipais de educação. 

 

Caderno 1 – Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da 

cidadania - Está organizado em duas partes. A primeira aborda a 

legislação educacional que sustenta e viabiliza o funcionamento 

dos conselhos escolares em seus objetivos, limites e possibilida-

des e a segunda parte trata das funções e atribuições dos conse-

lhos escolares. 

 

  Caderno 2 – Conselho Escolar e a Aprendizagem na Escola - Trata a educação 

como prática social que visa ao desenvolvimento de cidadãos 

conscientes, autônomos e emancipados. Desta forma, entende o 

Conselho Escolar como um instrumento de gestão democrática e 

de acompanhamento responsável da prática educativa que se 

desenvolve na escola visando sua função política-pedagógica. 

 

Caderno 3 – Conselho Escolar e o Respeito e a Valorização do Saber e da Cultu-

ra do Estudante e da Comunidade - Reflete sobre a importância 

da presença do saber e da cultura sobre a negação no processo 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad3.pdf
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didático-pedagógico da escola. O caderno divide-se em três partes: a escola, o 

Conselho Escolar e o processo de formação; a escola da inclusão: pedagogia da 

emancipação; e o encontro dos saberes: pedagogia do respeito e da integração. 

 

Caderno 4 – Conselho Escolar e o Aproveitamento Significativo do Tempo Peda-

gógico - Aborda a função da escola de formar o cidadão, assegu-

rando ao educando o acesso e a apropriação do conhecimento 

sistematizado, mediante a instauração de um ambiente propício 

às aprendizagens significativas e às praticas de convivência de-

mocrática. 

 

Caderno 5 – Conselho Escolar, Gestão Democrática da Educação e Escolha do 

Diretor - Tem como objetivo oferecer contribuição para o fortale-

cimento dos mecanismos de democratização da escola, em es-

pecial do Conselho Escolar e dos processos de escolha de dire-

tores por meio da análise dos desafios, limites e possibilidades 

da gestão democrática. 

 

 

Caderno 6 – Conselho Escolar como Espaço de Formação Humana: círculo de 

cultura e qualidade da educação - O Conselheiro é um militante 

na construção da democracia e cidadania. Participa como corres-

ponsável na construção de uma educação escolar inclusiva e de 

qualidade social. Sua prática é um processo de formação huma-

na e exige momentos específicos de qualificação, que se realiza pelo aprimora-

mento da prática educativa escolar. Para os encontros de qualificação dos conse-

lheiros é apresentada uma metodologia fundada nos Círculos de Cultura, enfati-

zando as fases de: a) problematização, investigação rigorosa do problema, b) teo-

rização, estudo para fundamentação de alternativas de solução e c) planejamento 

da intervenção e acompanhamento da execução. 

 

Caderno 7 – Conselho Escolar e o financiamento da Educação no Brasil - Este 

caderno tem como objetivo discutir o financiamento da educação básica no Brasil 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad4.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad4.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%206.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%206.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%207.pdf
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad6.gif
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e contribuir com os conselheiros escolares na análise e compre-

ensão das questões referentes a esta temática. Discute a ques-

tão do financiamento no âmbito legal, o papel dos movimentos e 

órgãos colegiados na garantia do direito à educação. Busca debater, ainda, as 

políticas educacionais em um sentido mais amplo, ou seja, aquelas ligadas dire-

tamente aos sistemas de ensino e as questões relacionadas à instituição e à par-

ticipação da comunidade local e escolar. 

 

Caderno 8 – Conselho Escolar e a valorização dos trabalhadores em educação - 

Traz uma reflexão sobre esses trabalhadores, para que esta valo-

rização ocorra: quem são, qual a trajetória histórica, que lugar 

ocupam na divisão social do trabalho, as razões da desvaloriza-

ção social ou desprestígio que sofrem e o que pode e deve ser 

feito para que esse processo de valorização continue e alcance resultados positi-

vos. O objetivo político-pedagógico desse processo é o de resgatar a importância 

desses trabalhadores no campo educacional, contribuir para que a escola possa 

tornar-se um espaço efetivo de mediação, de formação humana e de exercício da 

democracia participativa, visando à construção de uma sociedade igualitária e 

justa.  

Caderno 9 – Conselho Escolar e a Educação do Campo - O caderno prioriza re-

flexões sobre a Educação do Campo e as Escolas do Campo, a 

partir do entendimento das organizações sociais e encaminha su-

gestões para que cada coletivo escolar possa estabelecer seus 

próprios mecanismos que assegurarão a participação social na 

delimitação de suas ações, dando destaque ao conselho escolar como uma estra-

tégia ímpar nesse contexto de democratização da educação e da sociedade, e 

objeto central deste caderno. Este caderno integra o Programa Nacional de Forta-

lecimento dos Conselhos Escolares e tem como objetivo contribuir para que o 

conselho escolar possa atuar como um dos instrumentos de gestão democrática 

nas escolas do campo. 

 

Caderno 10 – Conselho Escolar e a Relação entre a Escola e o Desenvolvimento 

com Igualdade Social. Neste Caderno procura-se, junto aos conselhos escolares, 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%208.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%209.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%2010.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad%2010.pdf
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad7.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad8.gif
http://portal.mec.gov.br/img/SEB/ce_cad9.gif
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ampliar o debate em torno do princípio da igualdade e do desen-

volvimento, focalizando algumas questões cruciais para a educa-

ção no cotidiano das escolas. O aprofundamento desse debate 

na escola é potencialmente rico por possibilitar a todos os profis-

sionais da educação, aos pais e aos estudantes ampliarem a compreensão e as 

vinculações da escola com a sociedade e com os projetos socioeducativos, bem 

como o (re) conhecimento dos mecanismos de exclusão e discriminação de 

quaisquer ordens presentes na sociedade e na escola, para melhor enfrentá-los e 

superá-los. 

 

 

Caderno 11 - Conselho Escolar e Direitos Humanos - Este 11º caderno pretende 

ser um subsídio à formação dos conselheiros escolares, trazendo, 

à sua reflexão, elementos para a compreensão da Educação em 

Direitos Humanos como uma política pública atravessada por valo-

res éticos, subjetividades, relações, práticas sociais e institucio-

nais. Nesse sentido, os Direitos Humanos podem ser compreendi-

dos como um processo de organização e de luta pela conquista de direitos indivi-

duais, coletivos, políticos, religiosos, sociais, culturais, ambientais, dentre tantos 

outros.  

 

Caderno 12 - Conselho Escolar e sua organização em fórum - Este caderno se 

constitui em um mapa para criação e movimentação dos conselhos 

escolares e sua organização em fórum. Trata-se de um mapa, com 

sugestões para a criação e movimentação de uma política de ges-

tão educacional para unidade de ensino (conselho) e redes ou sis-

temas de ensino (fórum). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=752&Itemid=index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=752&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/cad 10.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=
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Para saber mais:  
 Assista aos vídeos “Conselho Escolar e Educação com qualidade social” do programa 
Salto para o Futuro.  
Parte 1 (25 min25s);  Parte 2 (30min35s); 

  Vídeo 6: Escola de Gestores
13 

 

2.3 – INTEGRANTES 

 DO CONSELHO  

ESCOLAR                                             

 

                                                                                                  Fonte: Portal Dia a Dia
14

 

 

O Conselho Escolar constitui-se um dos mais importantes mecanismos de 

democratização da gestão de uma escola, pois quanto mais ativa e ampla for à 

participação dos membros do Conselho Escolar na vida da escola, maiores serão 

                                                           
13

 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura do. Curso de Especialização em Gestão Escolar. Disponível em: 
http://escoladegestores.mec.gov.br/videos/videos/ceqsocial-p1.swf  > 
<http://escoladegestores.mec.gov.br/videos/videos/ceqsocial-p2.swf > Acesso em 26/09/2014. 
14

 PARANÁ, Portal Dia a Dia Educação. Disponível em 
<http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/themes/comunidade/images/imagem_esq.png> Acesso em 29/09/2014 
 

http://escoladegestores.mec.gov.br/videos/videos/ceqsocial-p1.swf
http://escoladegestores.mec.gov.br/videos/videos/ceqsocial-p2.swf
http://escoladegestores.mec.gov.br/videos/videos/ceqsocial-p1.swf
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/themes/comunidade/images/imagem_esq.png
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as possibilidades de fortalecimento dos mecanismos de participação e de decisão 

coletivos.      

 
O conselho escolar será a voz e o voto dos diferentes atores da escola, 
internos e externos, desde os diferentes pontos de vista, deliberando so-
bre a construção e a gestão de seu Projeto Político-Pedagógico. O con-
selho existe para dizer aos dirigentes o que a comunidade quer da esco-
la e, no âmbito de sua competência, o que deve ser feito. Os conselhos - 
é bom insistir - não falam pelos dirigentes (governo), mas aos dirigentes 
em nome da sociedade. (BORDIGNON, 2004 P. 34).  

 
  

O Conselho Escolar abrange toda a comunidade escolar e tem como prin-

cipal atribuição, aprovar e acompanhar a efetivação do projeto político-

pedagógico da escola, eixo de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no esta-

belecimento de ensino. O estatuto ainda contempla que o Conselho Escolar é 

concebido, como um instrumento de gestão colegiada e de participação da comu-

nidade escolar, numa perspectiva de democratização da escola pública, consti-

tuindo-se como órgão máximo de direção do Estabelecimento de Ensino. 

Poderão participar do Conselho Escolar representantes dos movimentos 

sociais organizados, comprometidos com a escola pública, assegurando-se que 

sua representação não ultrapasse 1/5 (um quinto) do colegiado.  

Na composição desta instância colegiada deverão estar representados todos os 

segmentos que compõem a comunidade escolar: direção, pais ou responsáveis 

pelos alunos, agentes educacionais, alunos, corpo docente, equipe pedagógica e 

também da comunidade local.  

Art. 15 - De acordo com o princípio da representatividade que abrange to-

da a comunidade escolar, terá assegurada na sua constituição a paridade (núme-

ro igual de representantes por segmento) e a seguinte proporcionalidade:  

I – 50% (cinquenta por cento) para a categoria profissional da escola: professores, 

equipe pedagógica e funcionários;  

II - 50% (cinquenta por cento) para a categoria comunidade atendida pela escola: 

alunos, pais de alunos e movimentos sociais organizados da comunidade.  

 Art. 16 - O Conselho Escolar, de acordo com o princípio da representativi-

dade e proporcionalidade, previstos nos Art. 14 e 15, é constituído pelos seguin-

tes conselheiros: 

a) diretor; 
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b) representante da equipe pedagógica; 

c) representante do corpo docente (professores); 

d) representante dos funcionários administrativos; 

e) representante dos funcionários de serviços gerais; 

f) representante do corpo discente (alunos); 

g) representante dos pais de alunos; 

h) representante do Grêmio Estudantil; 

i) representante dos movimentos sociais organizados da comunidade (APMF, As-

sociação de Moradores, Igrejas, Unidades de Saúde,). 

Por se tratar de um órgão colegiado o Conselho Escolar toma decisões co-

letivas. Ele só existe enquanto está reunido. Ninguém tem autoridade especial 

fora do colegiado só porque faz parte dele.  

A escolha dos membros do Conselho deve-se pautar pela possibilidade de 

efetiva participação, representatividade, disponibilidade e compromisso. Os repre-

sentantes serão escolhidos entre seus pares, para um mandato de dois anos, 

admitindo-se uma única reeleição consecutiva, mediante processo eletivo, de ca-

da segmento escolar, garantido a representatividade de todos os níveis e modali-

dades de ensino. Havendo segmento(s) composto(s) por um só funcionário, esse 

será automaticamente Conselheiro, devendo tal condição ser observada na ata de 

posse. No ato de eleição, para cada membro será eleito também, um suplente. A 

eleição dos representantes dos segmentos da comunidade escolar que integrarão 

o Conselho Escolar deverá ocorrer mediante votação direta e secreta e o seu re-

sultado será lavrado em ata.  

Em relação ao presidente do conselho, diz o Material “Subsídios para Ela-

boração do Estatuto do Conselho Escolar”: 

Art. 13 - O Conselho Escolar terá como membro nato o Diretor do estabelecimen-

to de ensino, eleito democraticamente para o cargo, em conformidade com a le-

gislação pertinente, constituindo-se no Presidente do referido Conselho.  

Parágrafo Único - O Conselho Escolar constituído elegerá seu Vice-presidente, 

dentre os membros que o compõe, maiores de 18 (dezoito) anos.  

A atuação e representação de qualquer dos integrantes do Conselho Escolar visa-

rá ao interesse maior dos alunos, inspirados nas finalidades e objetivos da educa-
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ção pública, definidos no seu Projeto Político-Pedagógico, para assegurar o cum-

primento da função da escola que é ensinar.  

Art. 10 - O estatuto do Conselho Escolar deixa claro que as ações devem 

estar fundamentadas nos seguintes pressupostos:  

a) educação é um direito inalienável de todo cidadão; 

b) a escola deve garantir o acesso e permanência a todos que pretendem ingres-

sar no ensino público; 

c) a universalização e a gratuidade da educação básica é um dever do Estado; 

d) a construção contínua e permanente da qualidade da educação pública está 

diretamente vinculada a um projeto de sociedade; 

e) qualidade de ensino e competência político-pedagógica são elementos indisso-

ciáveis num projeto democrático de escola pública; 

f) o trabalho pedagógico escolar, numa perspectiva emancipadora, é organizado 

numa dimensão coletiva; 

g) a democratização da gestão escolar é responsabilidade de todos os sujeitos 

que constituem a comunidade escolar; 

h) a gestão democrática privilegia a legitimidade, a transparência, a cooperação, a  

responsabilidade, o respeito, o diálogo e a interação em todos os aspectos peda-

gógicos, administrativos e financeiros da organização de trabalho escolar.  

 

O Conselho Escolar será um fórum permanente de debates e de articula-

ção entre os vários setores da escola, tendo em vista o atendimento das necessi-

dades educacionais e os encaminhamentos necessários à solução de questões 

pedagógicas, administrativas e financeiras, que possam interferir no funcionamen-

to do estabelecimento de ensino. 

Recomendamos a leitura do caderno de subsídios para a elaboração do 

Estatuto do Conselho Escolar para conhecimento na integra do material, reflexão 

e encaminhamento da prática pedagógica na escola, a partir de sua realidade e 

garantindo sua natureza essencialmente político-educativa. 

Outras informações acesse o Portal da Universidade Federal do Ceará – 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares - disponível no 

endereço eletrônico http://www.conselhoescolar.virtual.ufc.br/conselheiro/, aqui, 

você encontrará cursos, material de apoio e muito mais. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_2ed.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/estatuto_conselho_escolar_2ed.pdf
http://www.conselhoescolar.virtual.ufc.br/conselheiro/
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UNIDADE TEMÁTICA III 

 
3.1 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, 

MESTRES 
E 

FUNCIONÁRIOS 
 

                                                                                                                              Fonte: Porta Dia a Dia
15

 

 

APMF, ou similares, pessoa jurídica de direito privado, 

é um órgão de representação dos Pais, Mestres e Funcioná-

rios do Estabelecimento de Ensino, não tendo caráter político-

partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo 

remunerados os seus Dirigentes e Conselheiros, sendo cons-

tituído por prazo indeterminado. (PARANÁ, 2003, s.p) 

De acordo com Veiga (1998) a comunidade não se faz 

presente da vida da escola e não comunga dos seus proble-

                                                           
15 PARANÁ, Portal dia a dia Educação. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2011/pedagogia/apmf.j

pg  Acesso em: 06/10/2014 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2011/pedagogia/apmf.jpg
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2011/pedagogia/apmf.jpg
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mas por não estar preparada nem pedagógica nem estruturalmente. No entanto 

outros motivos são apontados para a não participação coletiva, aponta Galina: 

 
(...) “desconhecimento do poder de atuação, falta de apoio por parte dos 
dirigentes escolares, falta de hábito e experiência de participação, nível 
de escolaridade da população, indisponibilidade de tempo, entre outros”. 
(Galina, 2007, p. 41). 

 
Esses são alguns motivos que levam a autores como Paro (2005) acreditar 

que toda vez que se defende a gestão democrática da escola pública, parece que 

não vai dar certo: 

Toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola de 1º e 2º 
graus que tenha efetiva participação de pais, educadores, alunos e fun-
cionários da escola, isso acaba sendo considerada uma coisa utópica.    
(Paro, 2005, p.9). 
 

Através da voz e voto das instâncias colegiadas, poderá haver significati-

vas mudanças principalmente na diminuição da distância que existe entre a esco-

la e a comunidade.  Para mudar essa realidade há quem diga que a única manei-

ra viável passa pelo gestor escolar.  O gestor precisa envolver-se, responsabili-

zar-se, comprometer-se, acreditar que é necessária a ação conjunta nas decisões 

e na participação da comunidade.  

Paro nos coloca que: 

 

Ter o diretor como responsável último da escola tem servido ao estado 
como um mecanismo perverso que coloca o diretor como “culpado pri-
meiro” pela ineficiência e mau funcionamento da escola, bem como pela 
centralização das decisões que aí se dão. Isto leva o diretor escolar a ser 
alvo dos ódios e acusações de pais, alunos, professores, funcionários e 
da opinião publica em geral, que se voltam contra a figura do diretor e 
não contra a natureza de seu cargo, que é o que tem levado a agir ne-
cessariamente contra os interesses da população. (Paro, 1997, p.24). 
 

Não se pode permitir, que o diretor seja o único e último responsável na 

escola, promovendo assim o autoritarismo e a descrença na cooperação e na 

democracia. 

Observando reuniões de pais, percebe-se que são poucos os que se “atre-

vem” a opinar sobre organização escolar, assuntos pedagógicos e outros assun-

tos que não sejam sobre a vida escolar do filho. Ou seja, se o filho está bem, não 

se questiona a qualidade ensino-aprendizagem. Se o desenvolvimento do aluno 

não é satisfatório, a responsabilidade é colocada quase que exclusivamente na 

escola, especificamente no professor. É muito comum ouvir dos pais: “façam o 
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Para saber mais:  
 Leia na íntegra o material disposto em: 

Instâncias Colegiadas - APMF 

 

que vocês acharem melhor”, “não tenho conhecimento para ajudar meu filho em 

casa”. Dessa maneira, eles transferem inteiramente a responsabilidade para os 

professores e para a escola. Situações cotidianas servem para mostrar que a par-

ticipação consciente vai muito além da frequência a reuniões, nas quais não se 

discutem as causas verdadeiras dos problemas escolares e não se buscam cami-

nhos conjuntos para solucioná-los. 

A participação qualitativa ocorre, segundo Abranches:  

  
[...] à medida que se estabelece uma constância na prática de participar 
dos atos corriqueiros dos indivíduos e em seus grupos sociais. Pois é no 
dia-a-dia que o sujeito se depara com escolhas em que atua e cria sua 
própria história.  É o cotidiano, reflexo da sociedade, o lugar no qual se 
exercitam a crítica e a transformação do próprio meio, do diário e do pró-
prio processo histórico. A participação permite a corresponsabilização na 
formação de um projeto político e sela a demanda e o compromisso da 
sociedade civil diante da proposição de políticas públicas e rumo à cons-
tituição de um sujeito coletivo e um projeto efetivamente político para a 

sociedade. (Abranches, 2003. p.24) 
 

Desta forma, a responsabilidade é de todos na busca da melhoria do ensi-

no aprendizagem com a consciência da participação nas instâncias colegiadas. 

 

     Texto 3: Portal Dia a Dia Educação
16

 

 

3.2 - QUADRO SOCIAL DA APFF 
 
 
O quadro social da APMF será constituído com número ilimitado das se-

guintes categorias de integrantes: efetivos, colaboradores e honorários: 
Serão integrantes efetivos todos os Pais, ou responsáveis legais, Mestres e 

Funcionários da Unidade Escolar. 
Serão integrantes colaboradores, ex-alunos, pais de ex-alunos, ex-

professores, ex-funcionários e membros da comunidade que manifestarem o de-
sejo de participar. 

                                                           
16

 PARANÁ, Portal Dia a Dia Educação. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5>. Acesso em 30/09/2014. 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5
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Para saber mais:  
  Assista ao vídeo: Educando adolescentes - Pe. Fábio de Melo (9min45s) 
Programa de 18/Junho/2009. Neste vídeo Padre Fábio de Melo atende a uma pessoa que 
está tendo dificuldades em lidar com seu filho pré-adolescente. Padre Fábio diz que a 
grande questão da adolescência é a diferenciação, o desejo de ser diferente, de ter sua 
identidade. É esta questão que deve ser cuidada, evitando-se exageros. Os pais devem 
mostrar que estão compreendendo o período de mudança pelo qual o filho está passando. 
Padre Fábio também lembra que se os pais acostumarem e incentivarem os filhos a ter 
atividades saudáveis como aprender um instrumento musical, ou praticar um esporte, será 
mais fácil evitar as extravagâncias da adolescência. 

Serão integrantes honorários, por indicação dos integrantes efetivos, com a 
aprovação da Assembleia Geral, todos aqueles que tenham prestado relevantes 
serviços à Educação e à APMF. 

São considerados Mestres para efeito deste Estatuto todos os professores 
e especialistas em exercício na Unidade Escolar.  
 

3.3 - O PAPEL 
DA 

APMF 
 
 

 

Corresponde a uma instituição auxiliar do Colégio, que tem por finalidade colabo-

rar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração 

família-escola-comunidade. 

A APMF, entidade jurídica de direito privado, vinculada à escola, funciona como 

órgão de representantes dos pais, professores e funcionários na gestão da escola pública 

atuando de maneira voluntária isto é, sem fins lucrativos. E tem como papel contribuir 

para a elaboração e implementação da Proposta Pedagógica da escola, acompanhando 

os resultados obtidos e contribuindo para a sua melhoria. Atuando na gestão da 

unidade escolar, participando das decisões relacionadas à organização e funcio-

namento da instituição nos aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros. 

(SEED. 2002).  

  Vídeo 7: Portal Youtube
17 

 

                                                           
17

 Portal Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6EuWqkNn7bw> Acesso em 09/10/2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6EuWqkNn7bw
https://www.youtube.com/watch?v=6EuWqkNn7bw
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De acordo com (PARANÁ, 2009, p. 12-13) o Artigo 3º do Capítulo III do Es-

tatuto da APMF, seus objetivos são: 

 

1- discutir, no seu âmbito de ação, e assegurar ao educando, por meio da partici-

pação no processo de tomadas de decisões no interior da escola e do exercício 

de efetivo controle social, as condições necessárias e possíveis de aprimoramen-

to do ensino-aprendizagem e integração família-escola-comunidade, apresentan-

do sugestões, em consonância com o Projeto Político Pedagógico, para aprecia-

ção do Conselho Escolar e equipe-pedagógica-administrativa; 

 

2 – agir de acordo com suas atribuições e possibilidades, no sentido de assegu-

rar, por meio da participação no processo de tomadas de decisões no interior da 

escola e do exercício de efetivo controle social, as condições necessárias de 

apoio ao trabalho da equipe pedagógica, professores e funcionários em conso-

nância com o Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino, garan-

tindo o acesso a permanência e a função social da escola; 

 

3 - buscar a integração dos segmentos da sociedade organizada, no contexto es-

colar, discutindo a política pública educacional, visando o interesse público de 

acordo com a  realidade da comunidade;  

 

4 – proporcionar aos educandos a participação em todo o processo escolar, esti-

mulando sua formação política por meio da organização de um Grêmio Estudantil 

aprovado pelo Conselho Escolar;  

 

5 - representar os reais interesses da comunidade escolar, contribuindo para a 

melhoria da qualidade do ensino  aprendizagem e garantindo a todos uma escola 

pública, gratuita e universal;   

  

6 - promover o entrosamento entre pais, estudantes, professores, funcionários e 

toda a comunidade, por meio de atividades sociais, educativas, culturais, despor-

tivas e de formação político-pedagógica, consoante ao Conselho Escolar; 
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7 - gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhes forem repas-

sados por meio de convênios, de acordo com as prioridades estabelecidas nos 

incisos I e II deste artigo, em Assembleia Geral e em reunião conjunta com o 

Conselho Escolar, com registro em livro ata.  

 

8 - colaborar com a manutenção e conservação do prédio escolar e suas instala-

ções, mobilizando o coletivo escolar e a comunidade para a importância da manu-

tenção e preservação do patrimônio público.  

A APMF é uma instância privilegiada para fazer acontecer a participação 

efetiva dos pais na vida da escola. Assim, pode contribuir de maneira fundamental 

para a melhoria da qualidade de ensino através da democratização das discus-

sões e decisões e do apoio efetivo às ações voltadas ao atingimento dos objetivos 

da escola. 

É através desse órgão, por exemplo, que a gestão dos recursos financeiros 

pode se tornar um processo efetivo de discussão e decisão democrática, uma vez 

que é através da associação que uma boa parte dos recursos destinados à escola 

é movimentado, pois a aplicação desses recursos 

só pode ser feita depois de 

aprovação em Assembléia Geral. 

Além da atribuição financeira, a APMF tem 

por atribuições acompanhar o desenvolvimento da 

proposta pedagógica, sugerindo se necessário, 

alterações ao Conselho Escolar  e mobilizando a 

comunidade escolar para que a mesma expresse 

suas expectativas e necessidades. Contudo, per-

cebe-se que a participação da comunidade nas 

instâncias colegiadas está ocorrendo de maneira 

a cumprir a legislação simplesmente. Pois o que 

acontece geralmente que a escola, ao programar 

encontros de pais e mestres, limita-se a reuni-los 

em atividades de lazer como jogos e festas co-

memorativas, que não retratam a realidade em 

que vivem os jovens e seus pais. Daí a razão de a 
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APMF não cumprir o papel a que foi criada. Contudo o papel da APMF vai muito 

além da simples participação em eventos promocionais com o intuito de arreca-

dação de recursos financeiros. Esse, portanto não deve ser o único papel dessa 

instância colegiada.  

Vale lembrar que a APMF favorece o entrosamento entre pais e professo-

res possibilitando aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacio-

nais, métodos e processos de ensino, quanto ao aproveitamento escolar de seus 

filhos e aos professores, fornecendo maior visão das condições ambientais dos 

alunos e de sua vida no lar.  

 
A participação de pais, professores, alunos e funcionários por meio da 
APMF dará autonomia à escola, favorecendo a participação de todos na 
tomada de decisões no que concerne  às atividades curriculares e cultu-
rais, à elaboração do  calendário escolar, horário de aulas etc.; enfim, a 
definição da  política global da escola, ou seja, a construção do seu pro-
jeto político-pedagógico. (VEIGA, 2000, p.120).  

 

A participação exige organização, exige melhorias de processos e condições para 

integração das diversas equipes. Traz consigo a possibilidade de profissionais 

mais comprometidos e com a autoestima mais elevada. Segundo Abranches,  

 

Para o funcionário é muito mais fácil ele fazer o serviço dele e ir embora para ca-
sa sem se envolver com os problemas da escola. E no momento que ele está no 
colegiado, de alguma forma ou outra, ele está envolvido com os problemas da 
escola. Porque eu acho que é uma questão também que faz a pessoa se com-
prometer mais. (ABRANCHES, 2003, p.67)  

 

Em uma escola todos são educadores, pois a educação é um processo que 

se constrói em conjunto no coletivo. 

É importante mobilizar a população para uma educação mais democrática 

e compromissada. Isso possibilitará com que o Poder Público seja pressionado a 

fornecer recursos necessários para a manutenção da escola pública.  

Não basta a escola prever em seu projeto político-pedagógico a manuten-

ção de uma APMF simplesmente para deixar no papel, é necessário que ela seja 

utilizada como parceira da escola para oportunizar espaços de debates que ve-

nham a contribuir com a gestão democrática na escola.  
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Para saber mais: 
Assista ao vídeo com a Prof.ª Dr. Ilma Passos Alencastro Veiga 

Parte 1 de 3 (16mon52s), Parte 2 de 3 (16min43s), Parte 3 de 3 (20min17s) 
A professora Ilma Passos Alencastro Veiga, Pós-doutorado em Educação pela Universida-
de Estadual de Campinas, aborda a construção do Projeto Político Pedagógico da esco-
la.TV Paulo Freire. 2007. 

 
 
 
 

    Vídeo 8: Portal Youtube
18
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 Portal Youtube. Nós da Educação. TV Paulo Freire. Disponível em: 

Parte 1:< https://www.youtube.com/watch?v=k_I6M3lW6ss> 
Parte 2: < https://www.youtube.com/watch?v=i21q2PUY0ew> 
Parte 3: <https://www.youtube.com/watch?v=tiNBweGr_eQ> 
Acesso em: 09/10/2014 
 

file:///C:/Users/Flavio/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Parte%201:%3c%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=k_I6M3lW6ss%3e
https://www.youtube.com/watch?v=i21q2PUY0ew
https://www.youtube.com/watch?v=tiNBweGr_eQ
https://www.youtube.com/watch?v=k_I6M3lW6ss
https://www.youtube.com/watch?v=i21q2PUY0ew
https://www.youtube.com/watch?v=tiNBweGr_eQ
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Para saber mais: 
 Assista ao vídeo: JORNAL FUTURA – A IMPORTÂNCIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL 
(3min32s) Reportagem produzida a partir da sugestão do Prof. Diego Roquete (Prof. Biologia 
- Prefeitura Municipal do RJ) 

 

UNIDADE TEMÁTICA IV 

4.1 – GRÊMIO 
 ESTUDANTIL 
  

 

                                                                                                Fonte: Portal Dia a Dia
19

 

  

A escola apoiada na concepção de participação e de ser solidária, necessi-

ta formar cidadãos capazes de pensar e construir  uma nova sociedade. Entender 

e lidar com diferenças, cultivando o sentimento de igualdade e respeito mútuo. 

Segundo Ferreira (1991, p. 11), “participar significa estar inserido nos processos 

sociais de forma efetiva e coletiva, opinando e decidindo sobre planejamento e 

execução”. 

Vídeo 9: Portal Youtube
20

 

Uma escola preocupada com formação educativa de qualidade, que coloca 

como primordial para o crescimento da comunidade escolar a participação e au-

tonomia, necessita que a equipe pedagógica seja articuladora do trabalho coleti-

                                                           
19 PARANÁ, Portal dia a dia Educação. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/Image/icones/gremio128.png> Acesso em: 06/10/2014 
 
20 Portal Youtube.  Canal Futura. Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=LlGR3DM4tDQ>  

 Acesso em: 13/10/2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LlGR3DM4tDQ
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/Image/icones/gremio128.png
https://www.youtube.com/watch?v=LlGR3DM4tDQ
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Para saber mais: 
 Assista a entrevista no programa Nós da Educação com o Professor Paulo Carrano pós-
doutor pela Universidade de Lisboa e professor da Universidade Federal Fluminense, para 
falar sobre os sujeitos do ensino médio: situação e participação social e cultural dos jovens 
nas escolas públicas brasileiras. 

vo. Esta equipe tem sua função de mediadora do trabalho pedagógico, agindo em 

todos os espaços de contradição para a prática escolar.  

 
O contexto atual traz à escola e suas lideranças questões que, para além 
dos conteúdos específicos do currículo, requerem um trabalho inter e 
transdisciplinar de formação/ação educativa. E os supervisores e orien-
tadores educacionais, unidos em torno dessas questões, estimulam e li-
deram os estudos e as práticas do cotidiano escolar (PIMENTA, 1995, 
p.121).  

 

Partindo deste contexto, é preciso levar em consideração a função da 

equipe diretiva, por fazer parte da comunidade escolar, corresponde a um dos 

elementos responsáveis para a transformação ocorra. 

  
Sem perder de vista o princípio de que a escola não pode dar conta dos 
problemas sociais, especialmente num tempo em que esses problemas 
se potencializam, pelos reflexos e implicações da globalização, da desi-
gualdade e da pobreza, pode-se, entretanto, ampliar os debates sobre o 
que a formação educativa, no âmbito de suas possibilidades, como área 
em que se (re) constroem saberes e atitudes, pode fazer “por um mundo 
melhor”: expressão e esperança que se mantêm no senso e sentimento 
comum. (PIMENTA, 1995, p.123).  

 
A construção do Projeto Político Pedagógico é um ato deliberado por sujei-

tos envolvidos com o processo educativo da escola. É o resultado de um proces-

so complexo de debate, que requer tempo, estudo, reflexão e aprendizagem de 

trabalho coletivo.   

Nessa perspectiva, as instâncias colegiadas, como o Grêmio Estudantil, 

pode contribuir em um espaço de socialização, criação de novos conhecimentos, 

de criatividade, de desenvolvimento dos sonhos e das utopias.  

Vídeo10: Portal Dia a Dia Educação
21

 

 

O Grêmio Estudantil é constituído pelos estudantes e tem como objetivo 

promover eventos culturais, artísticos, de lazer e outros. É um mecanismo demo-

crático. É uma forma dos alunos aprenderem a resolver seus problemas entre si. 

                                                           
21

 Portal Dia a Dia Educação. Programa Nós da Educação. Disponível: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24563> Acesso em 12/10/2014. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24563
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24563
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É o processo e o produto da ação dos alunos como sujeitos coletivos concretos 

(VEIGA, 2003). Possibilita as parcerias, os intercâmbios, as trocas de experiên-

cias, as competições esportivas e uma maior visão do mundo, de sociedade e de 

homem. 

 
Mudar a cara da escola pública implica também ouvir meninos e meni-
nas, comunidades de bairro, pais, mães. Diretoras, delegados de ensino, 
professoras, supervisoras, comunidade científica, zeladores, merendei-
ras (...). É claro que não é fácil! Há obstáculos de toda ordem retardando 
a ação transformadora. O amontoado de papéis tomando o nosso tempo, 
os mecanismos administrativos emperrando a marcha dos projetos, os 
prazos para isto, para aquilo, um deus-nos-acuda (...) (FREIRE, 1991, p. 
35 e 75) 
 

A participação das pessoas nas decisões que lhe dizem respeito é um dos 

fatores mais importantes para a determinação de um clima que seja favorável pa-

ra atingir os objetivos em prol de uma educação mais comprometida e de melhor 

qualidade. 

 

4.2 – GRÊMIO ESTUDANTIL – O QUE É? 
 

De acordo com o Portal Dia a Dia Educação 

(http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1

45), o grêmio é uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse 

dos estudantes e que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e soci-

ais. 

O grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes da escola. 

Atuando nele, você aluno defende seus direitos e interesses e aprende ética e 

cidadania na prática. 

A Secretaria de Estado da Educação entende que toda representação es-

tudantil deve ser estimulada, pois ela aponta um caminho para a democratização 

da Escola. Por isso, o Grêmio nas Escolas públicas deve ser estimulado pelos 

gestores da Escola, tendo em vista que ele é um apoio à Direção numa gestão 

colegiada. 

Os Grêmios Estudantis compõem uma das mais duradouras tradições da 

nossa juventude. Pode-se afirmar que no Brasil, com o surgimento dos grandes 

estabelecimentos de ensino secundário, nasceram também os Grêmios Estudan-

http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=145
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=145
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Para saber mais: 
1)  Assista ao programa RECREIO COM HISTÓRIA – GABRIELA SAMPAIO PEDRO 

A aluna Gabriele nos conta como foi sua participação e de seus colegas na eleição para o Grê-
mio Estudantil do Colégio Estadual Julio Szymanski, de Araucária-PR. Veja este exemplo de 
participação democrática.   

2) Assista ao programa RECREIO COM HISTÓRIA – THIAGO MENDES 
O aluno Thiago Mendes Rosa, da cidade de Curitiba, nos diz que seu objetivo é abrir a mente 
das pessoas e conta como é possível melhorar o ambiente em que estudamos. Será que é pos-
sível fazer o mesmo no seu colégio? 

3) Assista ao programa RECREIO COM HISTÓRIA – JULIANE NIELSEN 
Neste episódio, a aluna Juliane Kimberly Nielsen, do Colégio Estadual Casimiro de Abreu, do 
município de Porto Vitória-PR, nos conta a sua experiência no projeto vereador mirim. O projeto 
visa incluir o jovem na política tanto do município quanto do estado.  Algumas de suas propostas 
já estão se tornando realidade em sua cidade, tal como o projeto da academia para idosos. 
 

tis, que cumpriram sempre um importante papel na formação e no desenvolvimen-

to educacional, cultural e esportivo da nossa juventude, organizando debates, 

apresentações teatrais, festivais de música, torneios esportivos e outras festivida-

des.  

 As atividades dos Grêmios Estudantis representam para muitos jovens os 

primeiros passos na vida social, cultural e política. Assim, os Grêmios contribuem, 

decisivamente, para a formação e o enriquecimento educacional de grande parce-

la da nossa juventude. 

O regime instaurado com o golpe militar de 1964 foi, entretanto, perverso 

com a juventude, promulgando leis que cercearam a livre organização dos estu-

dantes e impediram as atividades dos Grêmios. Mas a juventude brasileira não 

aceitou passivamente essas imposições. 

Vídeo 11: Portal Dia a Dia Educação
22

 

Em muitas Escolas, contrariando as leis vigentes e correndo grandes ris-

cos, mantiveram as atividades dos Grêmios livres, que acabaram por se tornar 

importantes núcleos democráticos de resistência à ditadura. Com a redemocrati-

zação brasileira, as entidades estudantis voltaram a ser livres, legais, ganhando 

reconhecimento de seu importante papel na formação da nossa juventude. Em 

1985, por ato do Poder Legislativo, o funcionamento dos Grêmios Estudantis ficou 
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 Portal Dia a Dia Educação. Programa Recreio com História. 

1) Disponível em:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=16236> 
2) Disponível em:< http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=16206> 
3) Disponível em:< http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17653> 
Acesso em 12/10/2014. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=16236
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=16206
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17653
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=16236
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=16206
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17653
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assegurado pela Lei n. 7.398, como entidades autônomas de representação dos 

estudantes. 

4.3 - OBJETIVOS  
E METAS DO 
 GRÊMIO ESTUDANTIL 
 

                                                                

                                                                                               Fonte: Portal aluno dia a dia educação
23

 

4.3.1 - METAS 
Grêmio Estudantil não deve apenas trabalhar com atividades recreativas e 

culturais, mas deve levar à frente as lutas dos estudantes pela melhoria do ensi-

no, através do diálogo e da negociação, buscar melhorar a infraestrutura, mas 

também o diálogo e promover a instauração do debate para um tratamento mais 

digno ampliando a democracia na escola.  

Grêmio festeiro, autoritário e paternalista não estará contribuindo para for-

mar um estudante consciente e capaz de lutar pelos seus direitos. 

O grêmio deve ser um órgão que realmente simboliza a representatividade estu-

dantil dentro da escola, pois ele representa os estudantes. Afinal de contas à es-

cola só existe por causa dos estudantes, não é mesmo? 

4.3.2 - OBJETIVOS 

Conforme o estatuto do Grêmio Estudantil do Estado do Paraná: 

I - Representar o corpo discente; 

II - Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos do Colégio; 

                                                           
23

 Portal Dia a Dia Educação. Disponível em: 

<http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gremio_estudantil/manualgremio.pdf> Acesso em: 13/10/2014 

 

http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gremio_estudantil/manualgremio.pdf
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Para saber mais: 

 Acesse a CIDADE DOS DIREITOS e conheça um pouco mais sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

 

 
 

III - Incentivar a cultura literária, artística e desportiva 

de seus membros; 

IV - Promover a cooperação entre administradores, 

funcionários, professores e alunos no trabalho esco-

lar buscando seus aprimoramentos; 

V- Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cul-

tural e educacional com outras instituições de caráter 

educacional, assim como a filiação às entidades ge-

rais UMES (União Municipal dos Estudantes Secun-

daristas), UPES (União Paranaense dos Estudantes 

Secundaristas) e UBES (União Brasileira dos Estu-

dantes Secundaristas); 

VI - Lutar pela democracia permanente na escola, 

através do direito de participação nos fóruns internos 

de deliberação da escola. 

Outros objetivos poderão ser traçados com o Grêmio Estudantil de cada escola. 

Fonte: Portal Promenino Fundação Telefônica
24

 

 

 

 

4.4 – LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 

Há mecanismos legais que contribuíram para legitimar a criação e amplia-

ção dos Grêmios Estudantis nas escolas, como organização livre e independente, 

perante estatutos próprios. 

O Poder Legislativo Federal elaborou a Lei Federal n.º 7.398, de 04 de no-

vembro de 1985, que dispõe sobre a organização de entidades autônomas repre-

                                                           
24

 Fundação Telefônica Vivo. Portal Promenino. Disponível em: <http://www.promenino.org.br/cidadedosdireitos/#/home> 

Acesso em 13/10/2014. 
 

http://www.promenino.org.br/cidadedosdireitos/#/home
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7398.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7398.htm
http://www.promenino.org.br/cidadedosdireitos/#/home
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sentativas dos estudantes da Educação Básica, com finalidades educacionais, 

culturais, cívicas, esportivas e sociais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, 

em seu artigo 53, inciso IV, garante o direito dos estudantes de se organizarem e 

participarem de entidades estudantis. 

A Lei Estadual n° 10.054, de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre o fun-

cionamento de cantinas comerciais na rede oficial de ensino explicitando o funci-

onamento destas, sob a responsabilidade da direção e exploração do Grêmio Es-

tudantil oficial e/ou Associação de Pais e Mestres. 

No Paraná, a Lei n.º 11.057 de 17 de janeiro 1995 assegura aos Estabele-

cimentos de Ensino que ofertam Educação Básica, públicos ou privados, a livre 

organização de Grêmios Estudantis, para representar os interesses e expressar 

os pleitos dos alunos. No art. 3º, inciso II, reconhece a organização de entidades 

representativas de estudantes municipais, regional e nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394 de 20 de 

dezembro de 1996, que ao estabelecer “os princípios que nortearão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica” não explicita sobre a 

participação de alunos em forma de Grêmio Estudantil assim como não explicita a 

participação dos estudantes 

na gestão escolar. Deixa cla-

ro apenas que a comunidade 

escolar e local participem de 

conselhos escolares ou 

equivalentes  

(PARO, 2007,p.74). 

 

No Portal da Secreta-

ria Estadual de Educação, 

você pode obter informações 

sobre o grêmio estudantil, 

como modelos de documentos, legislação, ações, calendário de eventos, jogos e 

muitas informações interessantes. Entre no site: 

http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/index.php, e fique sempre informado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gremio_estudantil/lei_estadual_10.pdf
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gremio_estudantil/lei_estadual_11.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/index.php
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Para saber mais: 

Assista ao vídeo do Professor Dr. Celso Vasconcelos, fala sobre alguns de-

safios que toda comunidade escolar enfrenta na busca de um ensino de quali-

dade.      PARTE 1 (14min08s) PARTE 2 (12min47s)  PARTE 3 (14min07s) 

 
 

 

UNIDADE TEMÁTICA V 

 
5.1 – CONSELHO DE CLASSE 

                                                                                                                                  Fonte: Portal Dia a Dia Educação
25

 

                                          O Conselho de Classe é o momento em que os profissionais 

da escola (professores, funcionários, equipe pedagógica e gestora), alunos e co-

munidade escolar reúnem-se para refletir sobre o trabalho pedagógico em vista 

dos resultados de cada turma em um determinado período do ano letivo. É o mo-

mento no qual todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem têm a opor-

tunidade de se auto avaliar e refletir sobre o desempenho dos alunos, “o que o 

aluno aprendeu, o que pode mudar, que aprendizado tirar das dificuldades encon-

tradas”. Nele, acontecem ricas trocas de experiências, superação de angústias e 

ansiedades, enfim é o momento em que o grupo busca soluções para superar as 

dificuldades do dia a dia na escola. 

Vídeo 12: Portal Youtube
26 

                                                           
25

 Portal Dia a Dia Educação. Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/Image/icones/conselho_classe64.png 
Acesso em: 13/10/2014. 
26

 Portal Youtube. Disponível em:  
Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=IdeIBc5e-b8> 
Parte 2: <https://www.youtube.com/watch?v=b_GV3kTxpXA>  

https://www.youtube.com/watch?v=IdeIBc5e-b8
https://www.youtube.com/watch?v=b_GV3kTxpXA
https://www.youtube.com/watch?v=IdeIBc5e-b8&index=3&list=PLvBj6x6Rlco1iNBU7JxjQS9VPuL2Mij2u
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/Image/icones/conselho_classe64.png
https://www.youtube.com/watch?v=IdeIBc5e-b8
https://www.youtube.com/watch?v=b_GV3kTxpXA
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Deve-se levar em consideração, que o momento da reunião do Conselho 

de Classe resulta em um processo que se iniciou muito antes, no início do ano 

letivo/ bimestre. Não é momento destinado apenas para análise quantitativamen-

                                                                                                                                                                                
Parte 3:< https://www.youtube.com/watch?v=IdeIBc5e-
b8&index=3&list=PLvBj6x6Rlco1iNBU7JxjQS9VPuL2Mij2u > Acesso em: 13/10/2014. 

CONSELHO DE CLASSE 

O conselho de classe é um dos mais importantes espaços escolares, pois, 

tendo em vista seus objetivos, segundo Dalben (2004), "é capaz de dinamizar o 

coletivo escolar pela via da gestão do processo de ensino, foco central do proces-

so de escolarização. É o espaço prioritário da discussão pedagógica.” 

De fato, segundo a autora, é mais do que uma reunião pedagógica; é parte 

integrante do processo de avaliação desenvolvido pela escola. É o momento privi-

legiado para redefinir práticas pedagógicas com o objetivo de superar a fragmen-

tação do trabalho escolar e oportunizar formas diferenciadas de ensino que real-

mente garantam a todos os alunos a aprendizagem. 

Cumpre, portanto, a todos os profissionais da educação realizar enfrenta-

mentos no sentido de superar a estrutura de conselho de classe autoritária, buro-

crática e excludente, que serve mais para legitimar o fracasso escolar do que para 

reorganizar o trabalho pedagógico e, especificamente, o trabalho educativo didáti-

co que se concretiza na relação aluno-professor. 

Enfrentar estes limites significa ir para além da concepção do conselho de 

classe como uma forma de concessão de “chances” para os alunos ou de resolu-

ção de conflitos entre professor e aluno. Ou seja, o coletivo docente não pode se 

reunir apenas para dividir os problemas e para que obtenham a aprovação tácita 

do grupo sobre um processo avaliativo que prioriza a nota e não as reais possibili-

dades de evolução do aluno. 

De acordo com MATTOS (2005), “não é o espaço de comparação de alu-

nos, em que se valida a construção de imagens dos alunos, feitas pelos docentes, 

ao longo do ano letivo.” 

Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 Acesso 

em 13/10/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=IdeIBc5e-b8&index=3&list=PLvBj6x6Rlco1iNBU7JxjQS9VPuL2Mij2u
https://www.youtube.com/watch?v=IdeIBc5e-b8&index=3&list=PLvBj6x6Rlco1iNBU7JxjQS9VPuL2Mij2u
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15
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Para saber mais: 
Assista aos vídeos: 
Vídeo 1) PRO DIA NASCER FELIZ – CONSELHO DE CLASSE (4min08s) 
Documentário relata um conselho de classe em uma escola de periferia brasileira. 
 
Vídeo 2) ENTRE OS MUROS DA ESCOLA – CONSELHO DE CLASSE (6min20s) 
Filme relata as experiências de um professor em uma escola de periferia francesa 
 

te, mas a evolução qualitativa de cada envolvido no processo educativo. Nesse 

sentido, acrescento, que o Conselho de Classe é o momento para auto avaliação 

do trabalho pedagógico e administrativo, ou seja, do trabalho escolar. 

De acordo com Dalben:  

 
[...] o Conselho de Classe, como instancia na organização 
do trabalho escolar, tem uma razão de ser analisada à luz de 
suas origens. Tem-se como pressuposto que houve um pro-
cesso histórico do qual resultou o tipo de relação atual, com 
base no qual os elementos dessa organização tem-se articu-
lado. Portanto, o repensar a organização do trabalho escolar 
é condição principal para a análise dos problemas vivencia-
dos no interior da escola, que coletivamente se buscará al-
ternativas para que conduzam ao sucesso do aluno no ensi-
no aprendizagem [...] (DALBEN; 2004 p.21).  
 

Nesse sentido, no âmbito escolar, os Conselhos de Classe são importantes 

estratégias, busca de alternativas para a superação dos problemas pedagógicos, 

e administrativos da escola, com a participação de todos os envolvidos no pro-

cesso ensino aprendizagem, construindo juntos propostas que permitam, a todos, 

agir em conjunto, primando por uma mudança educacional.  

Paulo Freire nos diz: “A prática de pensar a prática é a melhor maneira de 

pensar certo”. Dessa forma, conhecer a realidade do aluno é imprescindível para 

poder avaliar profundamente a prática da escola, conhecer a história de vida do 

aluno, o comprometimento dos pais, a política presente nos professores e equipe 

diretiva, a metodologia e o currículo, para poder nela investir, torna-se uma exi-

gência para o avanço do projeto de democratização da gestão escolar e por que 

não, também de nossa sociedade. 

Vídeo 13: Portal Youtube
27

 

                                                           
27

 Portal Youtube.  
Vídeo 1) Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aHLCX8SYaeM> Acesso em: 14/10/2014 
Vídeo 2) Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DQq2Oj28OAI> Acesso em: 14/10/2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BpwY_eEHacA
https://www.youtube.com/watch?v=DQq2Oj28OAI
https://www.youtube.com/watch?v=aHLCX8SYaeM
https://www.youtube.com/watch?v=DQq2Oj28OAI
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Para saber mais: 
Assista ao vídeo Aprovação por Conselho de Classe (6min35s). Reportagem do Jornal Pa-
raná TV. Uma discussão sobre aprovação e reprovação escolar através do conselho de classe. 
 
 

5.2 – CONSELHO DE CLASSE 
 PARTICIPATIVO 
 

 O Conselho de Classe, através da política na-

cional de educação, atribui como uma das atividades 

do processo educativo, devendo ser um critério para 

a avaliação do trabalho como um todo e não como 

um ato isolado. O Conselho de Classe Participativo, 

deve proporcionar a verificação da evolução do pro-

cesso educativo de cada discente através da análise 

do seu desenvolvimento e de sua aprendizagem 

através de vários pontos, pois, cada um tem o seu 

ponto de vista. É um momento inquietante para to-

dos, principalmente para os professores, pois se tem os problemas e tirando a 

responsabilidade da escola e dos professores, quem seriam os culpados? 

Dalben, (1995), relata que:  

  
[...] É importante notar que o Conselho de Classe guarda em si a possibi-
lidade de articular os diversos segmentos da escola e tem por objeto de 
estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno do qual se 
desenvolve o processo de trabalho escolar. (DALBEN, 1995, p.16) 

 

Portanto, em um processo diagnóstico e contínuo do trabalho, questiona-se 

quanto aos princípios e finalidades do Conselho de Classe que vem sendo de-

senvolvidos em nossas escolas. 

 Vídeo 14: Portal Youtube
28

 

 

De acordo com a Indicação nº 001/91, refere-se:  

 
O Conselho de Classe, quando instituído na escola, tem o sentido de 
acompanhamento de todo processo da avaliação, analisando e debaten-

                                                           
28

 Portal Youtube. Programa Paraná TV. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=PXJzdPV8e90> Acesso em: 14/10/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=PXJzdPV8e90
https://www.youtube.com/watch?v=PXJzdPV8e90
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Para saber mais: 
Assista ao vídeo ESCOLA INTERATIVA – CONSELHO DE CLASSE  (46MIN38S) 

Conferência com a Palestrante: Profª Cássia Estela Kropzake Bichibichi  Data: 27/11/2013 

do todos os componentes da aprendizagem dos alunos.  Como instru-
mento democrático na instituição escolar, o Conselho de Classe garante 
o aperfeiçoamento do processo da avaliação, tanto em seus resultados 
sociais como pedagógicos. (Indicação nº001/91, P.7. CEE) 

 

Democratizar o Conselho de Classe é socializar as ideias em torno da prá-

tica pedagógica, analisando o processo ensino aprendizagem proporcionando ao 

professor uma reflexão de sua própria prática. Portanto: 

 
Um novo Conselho de Classe só é possível de ser efetivado quando os 
sujeitos que o integram apoderam-se,  conscientemente  dele, colocan-
do-o a serviço de seus propósitos,  articulando-o ao Projeto Político- Pe-
dagógico comum (DALBEN 2004, p.59). 

 

Quando todos os envolvidos se unem para realização de um objetivo, o re-

sultado dessa união torna-se grandioso, fortalecendo o processo da gestão de-

mocrática.   

Vídeo 15: Portal Youtube29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Portal Youtube. Escola Interativa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TDtJIMqlTMI> 
Acesso em 14/10/2014. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TDtJIMqlTMI
https://www.youtube.com/watch?v=TDtJIMqlTMI
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CRONOGRAMA 
3º PERÍODO – Fevereiro a Junho de 2015 

Metas/ou Atividades Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1. Encontros de Orientação x x x x  

2. III Seminário Integrador x     

3. Grupo de Trabalho em Rede - 
GTR 

 x x x  

4. Implementação do Projeto na 
Escola 

x x x x  

5. Apresentação da 
PDP/Semana Pedagógica 

x     

6. Investigação com um Pré-
teste/Questionário para fazer 
um levantamento de dados a 
fim de traçar o perfil de pais, 
alunos, professores, funcioná-
rios, equipe pedagógica e di-
reção. 

x     

7. Organização dos dados. x     

8. Início da Oficina de capacita-
ção à Direção, Docentes, 
Funcionários da Escola e ins-
tâncias colegiadas; 

 x x   

9. Encontro com pais e alunos: 
visando buscar um maior 
comprometimento na partici-
pação da vida escolar  

x x    

10. Relatório e organização de 
dados. 

   x  

11. Investigação com um Pós-
teste/Questionário para verifi-
car as mudanças ocorridas 
nos envolvidos após o término 
da oficina. 

  x   

12. Entrega dos documentos ao 
NRE/SEED. 

    x 

4º PERÍODO – Julho a Dezembro de 2015 

Metas/ou Ativida-
des 

Julho Agosto Setem-
bro 

Outu-
bro 

Novem-
bro 

Dezem-
bro 

1. Encontros de 
Orientação 

 
x x x x x 

2. Elaboração 
do Artigo Ci-
entífico 

 
x x x x x 

3. III Seminário 
- Encerra-
mento 

 
    x 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa Produção Didático Pedagógica, busca-se promover a articulação en-

tre a escola e as entidades colegiadas consideradas fundamentais para reorgani-

zação e  democratização da gestão escolar de forma efetiva e eficiente.   

Parto do princípio que a escola não é um entidade isolada do contexto so-

cial, e as ações a serem desenvolvidas no seu interior precisam estar direciona-

das para a sua função social,  que é  garantir  a  aprendizagem de conhecimen-

tos, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo como ser atu-

ante na sociedade. 

Isso exige novas práticas  de  gestão  na  escola  pública,  como  formado-

ra  de  sujeitos emancipados, atuantes na sociedade, com vistas à sua transfor-

mações. Embora  exista  participação das entidades colegiadas na gestão esco-

lar,  esta tem sido incipiente e distante  de uma prática realmente participativa.   

Espera-se com esta Produção Didático Pedagógico, contribuir para que a 

escola cumpra a sua finalidade e que os seus processos internos estejam em 

consonância com os princípios da gestão democrática.   

Procuro com isto envolver todos os seguimentos da escola, a direção, a 

equipe pedagógica, os professores, os funcionários, os pais e os alunos para que 

estejam envolvidos conjuntamente para a formação humana de cada aluno deste 

estabelecimento de ensino. 
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