GRUPO
NORTESTE

I Encontro Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos
Escolares
GRUPO DE TRABALHO

MUNICÍPIOS DAS REGIÕES
NORTE E NORDESTE

GRUPO
NORTESTE

Criação do Grupo Articulador
O que fazer?

Por que fazer?

Como fazer?

1.

Sensibilizar o secretário
de educação, os
gestores e técnicos a
partir da experiência
vivenciada no I
Encontro Nacional.

1.

Para promover a
1.
socialização das
experiências
vivenciadas no Encontro
com vistas à motivação
de todos para adesão
ao grupo articulador.

Seminário e/ou
reuniões, com enfoque
na importância e nas
funções do CE.

2.

Definir os membros do
grupo articulador.

2.

Para compor o GA.

3.

Definir o papel do GA.

3.

Para sistematizar as
3.
ações do GA com vistas
à sua funcionalidade.

Construir o perfil do
membro do GA.
Convidar pessoas que
se enquadrem no perfil.
Reunião para
sensibilização.
Reunião do GA para
definição de
competências,
atribuições e normas.

2.
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Criação do Grupo Articulador
O que fazer?

Por que fazer?

Como fazer?

4.

4.

4.

Articular-se com o
secretário (a) de
educação. Publicação de
Portaria no Diário Oficial.

Normatizar o GA.

Para regulamentar e
institucionalizar o GA.

5.

Identificar e sensibilizar os 5.
setores dentro da
secretaria de educação que
possuem técnicos que têm
como foco direto ou indireto
os conselhos escolares.

5.
Porque existe a
necessidade de fortalecer
o trabalho com os CE
bem como descentralizar
as responsabilidades,
não sobrecarregando
apenas o articulador
municipal.

Promover reuniões para
apresentar o que é o CE
e convidar para reunião
de estudo sobre o CE.

6.

Articular com os Conselhos 6.
Tutelares, CME, sindicatos,
gestores, pais e sociedade
civil.

Para legitimar a
participação de todos os
segmentos da
sociedade.

Convidar os diversos
segmentos para
participar de reuniões.

6.
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Criação do Grupo Articulador
O que fazer?

Por que fazer?

Como fazer?

7.

Viabilizar aporte de
recursos para as ações
do GA.

7.

7.
Para possibilitar a
aquisição de material e
contratar serviços para a
auxiliar nas formações.

Colocar no PAR, no
PES, no PPA e na LOA
(inserir como meta no
PME).

8.

Promover a qualificação
do GA.

8.

Para todos se
apropriarem do
conhecimento e da
vontade de transpor
dificuldades.

8.

Promover seminários e
oficinas.
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Ações do Grupo Articulador
O que fazer?

Por que fazer?

1.

Elaborar cronograma
de reuniões.

1.

Para definir a periodicidade 1.
dos encontros.

2.

Elaboração de
Regimento interno.
Diagnosticar a
situação de
funcionamento dos
Conselhos Escolares
no município.
Elaborar o Plano de
Ação.

2.

Para garantir a estrutura e 2.
funcionalidade do GA.
Para conhecer a realidade, 3.
interagir com seus atores e
poder propor intervenções.

4.

Para organizar e viabilizar
as ações.

4.

Promover ações de
formação para os
conselheiros.

5.

Para qualificar a
participação.

5.

3.

4.

5.

3.

Como fazer?
Coletivamente, por
ocasião da primeira
reunião.
Reuniões (construção
participativa).
Criar instrumento para
colher informações;
dialogar com a
comunidade e elaborar
relatório.
Convocar os
representantes dos
segmentos para juntos
discutir e propor ações
para o fortalecimento do
CE.
Seminários, grupos de
estudo etc.(Cadernos
MEC)
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Ações do Grupo Articulador
O que fazer?

Por que fazer?

6.

Constituir o Fórum
permanente.

6.

Para integrar os CE em 6.
instância de discussão e
troca de experiências.

Sensibilizar os
conselheiros, planejar os
encontros e constituir
uma coordenação geral.

7.

Divulgar as
experiências exitosas
dos CE.

7.

Para facilitar a atuação
dos CE.

7.

8.

Manter articulação
permanente com o
Programa Nacional de
Fortalecimento dos
Conselhos Escolares.
Acompanhar e
assessorar os CE.

8.

Para ter suporte técnico
e pedagógico que
subsidie as ações.

8.

Por meio de jornais,
boletins, mídia
municipal, encontros de
integração.
E-mail, telefone e
promover encontros em
parceria.

9.

Para alcançar
resultados eficientes e
eficazes e possibilitar a
atuação dos
conselheiros em prol da
qualidade de ensino.

9.

9.

Como fazer?

Criar e implementar
instrumentos de
acompanhamento e
avaliação. do processo
de fortalecimento dos
Conselhos Escolares.
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Ações do Grupo Articulador
O que fazer?

Por que fazer?

Como fazer?

10.

10.

Para viabilizar as
ações.

10.

11.

Estabelecer parcerias.

11.

Incentivar e assessorar a 11.
criação de GA nas
escolas para a
implantação de conselho
escolar.

Para conduzir o
processo de
mobilização,
sensibilização e eleição
do CE.

12.

Avaliar periodicamente
as ações.

Para identificar os
12.
avanços, corrigir as
lacunas e reorganizar as
intervenções.

12.

Encaminhar ofícios,
visitas aos prováveis
parceiros, assinatura de
termo de cooperação.
Visitar as escolas
buscando adesão da
equipe gestora e outros
membros da
comunidade escolar.
Estabelecer formas de
diálogo com a
comunidade
(assembléias). Reuniões
com o CE.
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SUGESTÕES:

• Enviar documento para os secretários de educação expondo a
importância do grupo articulador e a necessidade de apoio.
• Divulgar no portal do MEC (ou ambiente eletrônico similar) as ações
implementadas nos diversos municípios/estados que participaram do I
Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

