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Rede Municipal de Ensino

Fortaleza
 

possui
 

a quarta
 

maior
 

matrícula
 

entre
 

as redes
 

municipais
 de ensino

 
do país, com 240.630 alunos

 
matriculados, nas

 
457 

unidades
 

escolares.



Gestão Democrática nas Escolas Municipais

Lei nº 7990, de 23 de dezembro de 1996 –
 

dispõe
 

sobre
 

a criação
 

do 
Conselho

 
Escolar

 
nas

 
escolas

 
públicas

 
municipais

 
de Fortaleza.

• natureza
 

jurídica
 

de direito
 

privado
• organização

 
democrática

• constituição
 

paritária
 

e participativa
•

 
exercitará

 
função

 
de quatro

 
naturezas: consultiva, deliberativa, normativa

 
e 

avaliativa.
• quantitativo

 
de conselheiros

 
a critério

 
de cada

•
 

composição
 

do Conselho
 

Escolar: alunos, pais, professores, funcionários, 
diretor(membro

 
nato) e representante

 
da

 
comunidade

 
organizada

 
em

 exercício
 

no bairro
 

onde
 

a escola
 

se situa.

Decreto nº 10.851, de 18 de agosto de 2000 –
 

delega
 

competência
 

de 
unidades

 
executoras

 
aos

 
Conselhos

 
Escolares

 
vinculados

 
às

 
Escolas

 Públicas
 

Municipais.



CRIAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES

• Grupo Articulador (pesquisa documental, mobilização da comunidade 
local e dos gestores escolares, produção de material de divulgação);

• Comissões Pró-Conselhos Escolares - Processo eleitoral (comissão 
eleitoral: sensibilização, mobilização, assembléia geral, eleição e 
posse); 

• 118 conselhos escolares(1996)

• Legalização (registro em cartório);
- Ata de criação
- Ata de Eleição
- Ata de Posse
- Ata de composição da diretoria
- Estatuto

• Encaminhamento do Anteprojeto de Lei à Câmara Municipal de 
Fortaleza;
• Capacitação dos conselheiros



Conselhos Escolares: 
compartilhando experiências

Participação
 

do Conselho
 

Escolar
 

da
 

EMEIF Professor Luis Costa no 
Seminário

 
Internacional

 
Gestão

 
Democrática

 
da

 
Educação

 
e 

Pedagogias
 

Participativas.
(Brasília, 24 a 28 de abril de 2006)



Sensibilização

Encontro
 

Regional de 
Formação

 
dos Conselhos

 Escolares:
“PARTICIPAR PARA 

DEMOCRATIZAR”
 

(maio/2006)

Socialização
 

do Seminário, 
com os

 
conselheiros

 
escolares

 das escolas
 

públicas
 municipais

 
de Fortaleza.

SENSIBILIZAÇÃO



Por que 
instalar um 

fórum?

COMPOSIÇÃO DO GRUPO ARTICULADOR

Para que um 
fórum de 

Conselhos 
Escolares?

O que é um 
fórum?



•
 

É
 

um espaço democrático, que discute, propõe, acompanha e avalia 
as políticas públicas, no âmbito do Sistema Educacional.

•
 

É
 

um espaço que, por meio da troca de experiências e da busca 
coletiva para as possibilidades de solução de problemas, propicia aos 
Conselhos Escolares condições para

 
atuação junto à

 
gestão escolar 

visando à
 

qualidade educacional.

•
 

Inspiração em duas premissas freiriana:

CAPACIDADE DE TRANSFORMAR O MUNDO

O DIÁLOGO COMO ESTRATÉGIA

O QUE É UM FÓRUM DE CONSELHOS 
ESCOLARES?



Por que um Fórum Institucional?

Porque fortalece a gestão democrática participativa.
Porque se constitui em instrumento da gestão
pública.
Porque garante os meios e  instrumentos para a 
realização de suas atividades.
Porque fortalece as relações dos Conselhos
Escolares com a Secretaria de  Educação.



O que é o Fórum Municipal dos Conselhos 
Escolares de Fortaleza?

Espaço de discussão, consulta, troca de experiências entre os
conselhos escolares e proposição de políticas públicas. 

Instância de articulação dos Conselhos Escolares da Rede
Municipal de Ensino, garantindo a participação da comunidade
escolar e local, especialmente no processo de implantação e 
acompanhamento do Plano Municipal de Educação.

Instrumento de interlocução permanente e direta entre os
Conselhos Escolares e a Secretária de Educação, atuando como
mediador do processo de gestão democrática nas escolas
públicas municipais.



Estrutura do Fórum

•
 

Comissão
 

Provisória
 

de Implementação
•

 
Comissões

 
Regionais

•
 

Grupos
 

de discussão
•

 
Plenárias

 
por

 
segmento

•
 

Assembléia
 

Geral



Metodologia do Fórum

ASSEMBLÉIA
GERAL

PLENÁRIA 
ESTUDANTES PLENÁRIA PAIS

PLENÁRIA 
FUNCIONÁRIOS

PLENÁRIA
PROFESSORES

PLENÁRIA

GESTORES

Grupos de Discussão Grupos de Discussão

Grupos de Discussão Grupos de Discussão



Plenárias



Principais atividades desenvolvidas

•
 

Elaboração
 

do Regimento;

•
 

Participação
 

dos conselheiros
 

escolares
 

no processo
 

de 
elaboração

 
do Plano Municipal de Educação, no Fórum

 
Municipal

de Educação
 

e na
 

Conferência
 

Municipal de Educação;

•
 

Acompanhamento
 

do processo
 

da
 

matrícula/2008 e 2009;

•
 

Mobilização
 

para
 

a Rede
 

de Pais;

•
 

Reuniões
 

mensais
 

das Coordenações
 

Regionais
 

do Fórum;

•
 

Articulação
 

e mobilização
 

para
 

a escolha
 

de conselheiros
escolares

 
que

 
atuam

 
no Conselho

 
Municipal do FUNDEB,  no 

Conselho
 

Municipal de Alimentação
 

Escolar
 

e no Conselho
Municipal de Educação

 
de Fortaleza; 



•

 

Participação

 

no planejamento
e execução

 

dos I,II e III Encontro
Municipal de Formação

 

dos
Conselheiros

 

Escolares

 

de
Fortaleza;

•

 

Participação

 

na

 

elaboração
do Caderno

 

12 do Programa
Nacional

 

de Fortalecimento

 

dos
Conselhos

 

Escolares;

•

 

Formação

 

continuada

 

dos
conselheiros

 

escolares;

•

 

Construção

 

da

 

Carta

 

de Fortaleza
e do Compromisso

 

em

 

Rede

 

com a 
Educação

 

Pública

 

de Qualidade

 
Socialmente

 

Referenciada

 

de 
Fortaleza.



I Encontro Municipal de Formação dos 
Conselheiros Escolares de Fortaleza - 2006

• Inicia-se uma nova política de fortalecimento dos Conselhos Escolares na 
rede municipal de ensino por meio da formação coletiva dos segmentos.

II Encontro Municipal de Formação dos Conselheiros 
Escolares de Fortaleza - 2007

• Foco na formação dos pais e estudantes.
• Apresentação da Rede de Pais pela Qualidade da Educação.
• Decreto nº 12.302, de 28 de novembro de 2007 - institui o Fórum 

Municipal dos Conselhos Escolares de Fortaleza 
• Elaboração da Carta de Fortaleza (necessidades para se fortalecer os 

Conselhos Escolares e o Fórum Municipal dos Conselhos Escolares de 
Fortaleza).





III Encontro Municipal de Formação dos 
Conselheiros Escolares de Fortaleza

Educação como prioridade: direito e responsabilidade com o público.

•
 

Compromisso dos Conselheiros Escolares, em rede, pela Educação de 
Qualidade. (O cuidado com as pessoas envolvidas no processo se constitui 
na essência e fundamento da educação de qualidade)

•
 

Enfoques:
- conhecimento e reconhecimento da educação  como prioridade e direito;
- responsabilidade social pela educação de qualidade; 
- compartilhamento de responsabilidades;
- prática cidadã (compromisso dos conselheiros escolares).





Quais movimentos dentro da Secretaria de 
Educação são necessários para se organizar o 
Fórum de Conselhos Escolares?



• Compreensão do secretário de educação;
• Percepção de que a quantidade de técnicos não é suficiente para a 

demanda;

• Convocação de pessoas, temporariamente, para dinamizar o movimento 
existente, na Secretaria de Educação;

• Articulação interna da Secretaria (vários setores definindo seus papéis 
estratégicos, para ativar as pessoas para resolverem os problemas);

• Pilotagem;
• Ativação por parte da Secretaria de Educação de mecanismos de 

valorização dos conselhos escolares;

• O Plano Municipal de Educação como elemento mobilizador;
• Percepção de que o Fórum não é um apêndice da Secretaria de 

Educação.



O Fórum se constitui em importante
estratégia para:

• o planejamento integrado;

• a troca de experiências;

• a atuação em regime de colaboração com o 
governo,  por meio de contínuo diálogo.



A importância de um 
Fórum de Conselhos Escolares

• Aperfeiçoa e fortalece o movimento no interior da escola com o 
fortalecimento dos conselhos escolares;

• Constrói coletivamente a gestão democrática da escola pública;

• Favorece a criação de redes;
• Promove o diálogo, como ferramenta de compromisso;

• Revitaliza o cotidiano escolar, por intermédio do protagonismo de sua 
própria comunidade;

• Promove a inclusão política de segmentos sociais discriminados.

• Fortalece a democracia participativa.



REDE DE PAIS PELA QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO



O que é a Rede de Pais pela 
Qualidade da Educação na Rede 
Municipal de Ensino de Fortaleza?

É uma organização coletiva constituída como 
espaço diferenciado de escuta, interlocução e 
integração entre as famílias usuárias das escolas 
públicas municipais e a secretária municipal de 
educação. 



Quando e como foi criada a Rede 
de Pais?

• Em 23 de julho de 2007, por ocasião do encontro de pais 
conselheiros escolares com a secretária municipal de 
educação.

• Objetivo do encontro: dialogar com os pais sobre a 
reestruturação do calendário escolar, após bum período de 
greve dos professores.



Objetivos da Rede de Pais

• Identificar situações-problemas e a construção/descoberta 
de saídas positivas relacionadas à elevação da qualidade da 
educação;

• favorecer a formação de uma cultura de participação 
permanente das famílias nos destinos educacionais de seus 
filhos. 



Mobilização inicial

• Grupo articulador composto pelos integrantes do Fórum 
Municipal dos Conselhos Escolares de Fortaleza e por 
equipes técnico-pedagógicas da SME e dos Distritos de 
Educação, sobretudo as que se referem às políticas de 
gestão e formação de organismos colegiados.



Metodologia da Rede de Pais

• Encontros sistemáticos entre pais de alunos das escolas 
públicas municipais e a secretária municipal de educação e 
sua assessoria, por região administrativa, com pautas 
coletivamente definidas;

• cada pai/mãe conselheiro(a) escolar indica/convida dez 
pais de sua unidade escolar, número acrescido de mais um 
para cada cem alunos matriculados nas unidades escolares 
acima de mil alunos.



Preparando a Rede

• Reuniões com as equipes técnico-pedagógicas da SME e dos 
Distritos de Educação que apóiam os Conselhos Escolares oferecendo 
suporte operacional à comunicação com os pais e realizando 
mediações institucionais na perspectiva de um permanente diálogo das 
escolas com os seus segmentos.

• cadastro dos pais;

• consulta sobre dia e horário para o encontro;

• envio de telegrama agendando o Encontro (mala direta)



Cadastro

Nome da unidade escolar: _______________________________________

Nome do Pai ou Mãe : ___________________________________________
Endereço: _____________________________________________________ 
Bairro:_____________________CEP: _________Telefone: ____________
Número de filhos nesta escola: __________ 
Melhor dia para o Encontro:
(   ) sábado         (   ) domingo        Outro dia: ________________________
Melhor turno: 
(   ) manhã                     (   ) tarde                     (   ) noite



Procedimentos na escola

• Reunião com os pais;

• elaboração coletiva das considerações acerca da pauta do Encontro.

Procedimentos na SME e SER
• Elaboração da rota de ônibus para o transporte dos pais;

• contratação de serviço para o lanche;

• infraestrutura física para o Encontro (local, som etc.)



FÓRUM MUNICIPAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DE FORTALEZA
PLANEJAMENTO DA REDE DE PAIS PELA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Data: 29 de junho  Horário: 9 às 12 horas   Local: EMEIF Joaquim Francisco  Souza Filho  

AÇÕES DATA 
PREVISTA

DATA 
REALIZADA

- Primeira reunião com Comissão Regional do Fórum 
Municipal dos Conselhos Escolares da SER.

Apresentação da metodologia e instrumental para o
cadastro dos pais

�Escolas e anexos com até 1000 alunos – 10 pais.
�Escolas com mais de 1000 alunos a cada 100 alunos 
acrescenta mais 1 pai.
�Creches – 2 pais.
�Período de cadastramento dos pais
�equipe de apoio da SER
�transporte

06/ de junho,, 
na EMEIF São 
Raimundo, às 

14 h.

- Reunião com o Secretário Executivo da SER 

- Reunião com os conselheiros escolares do segmento 
Pais

11 de junho, no 
auditório da 

SER III, às 14h

- Período de cadastramento dos pais 11 a 23 de 
junho

- Enviar telegrama aos pais 23 e 24 de 
junho

- Organizar a agenda do encontro 23 de junho

- Telefonar para cada pai cadastrado 23 a 27 de 
junho

- Segunda reunião com  a Comissão Regional do Fórum 
Municipal dos Conselhos Escolares da SER

24 de junho



REDE DE PAIS



Ações geradas a partir da participação dos 
pais conselheiros escolares

• A participação na Comissão de Atendimento, Notificação e Prevenção à 
Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes nas Escolas da Rede 
Municipal de Ensino; 
• possibilidade de participação na gestão pedagógica, administrativa e 
financeira da escola (escolha do calendário escolar, por exemplo);
o acompanhamento à matrícula de 2008 e 2009;
• a formação de 200 pais e alunos no Programa Escola que Protege;
• a formação de pais no Curso de Educação Fiscal;
• a participação no I, II e III Encontro Municipal de Formação dos Conselhos 
Escolares de Fortaleza;
• parceria com o Ministério Público;
• a promoção de atividades integradoras Escola/Família no ambiente .escolar 
(Programas Escola Aberta e Escola Criativa).



forumconselhosescolares@fortaleza.ce.gov.br
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