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O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA

- 1932 -

“Cada escola, seja qual for o seu grau, dos jardins às universidades, 

deve, pois, reunir em tomo de si as famílias dos alunos, estimulando e 

aproveitando as iniciativas dos pais em favor da educação; constituindo 

sociedades de ex-alunos que mantenham relação constante com as escolas; 

utilizando, em seu proveito, os valiosos e múltiplos elementos materiais e 

espirituais da coletividade e despertando e desenvolvendo o poder de iniciativa 

e o espírito de cooperação social entre os pais, os professores, a imprensa e 

todas as demais instituições diretamente interessadas na obra da educação. “



A ConstituiConstituiçãção Federalo Federal de 1988 em seu artigo 206, inciso VI, 

estabelece que:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VI – gestão democrática do ensino público na forma da lei.



A Lei de Diretrizes e Bases da EducaLei de Diretrizes e Bases da Educaçãção Nacionalo Nacional, em seus artigos 
institui que:

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 sociedade com a escola;

VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica.

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade.



A Lei de Diretrizes e Bases da EducaLei de Diretrizes e Bases da Educaçãção Nacionalo Nacional, em seus artigos 
institui que:

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios:

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou órgãos equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público.



Por sua vez o Plano Nacional de EducaPlano Nacional de Educaçãçãoo, aprovado pela Lei 10.172/2001, 
prescreve que:

No âmbito da Educação Infantil, um dos objetivos e metas é:
16. Implantar conselhos escolares e outras formas de participação da 

comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições de 
educação infantil e no enriquecimento das oportunidades educativas e dos 
recursos pedagógicos.

No âmbito do Ensino Fundamental, um dos objetivos e metas é:
9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, 

universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos 
equivalentes.

No âmbito do Ensino Médio, um dos objetivos e metas é:
13. Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar a 

participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das condições de 
funcionamento das escolas.



Por fim, o Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela EducaPlano de Metas Compromisso Todos pela Educaçãçãoo, pela 
União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e 
Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e 
ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela 
melhoria da qualidade da educação básica, em seu Artigo 2º ressalta que:

Art. 2º A participação da União no Compromisso será pautada pela realização 
direta, quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à 
implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas 
de ensino, das seguintes diretrizes: 

XXII – promover a gestão participativa na rede de ensino;

XXV – fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as 
famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela 
manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas 
do compromisso.



Legislação Estadual

Legislação Municipal



“As leis não bastam,

os lírios não nascem das leis.”

Carlos Drummond de Andrade



Legitimidade Gestão de 
Conflitos

Democracia Representativa X Participativa



Competências:
• Deliberativa
• Consultiva
• Fiscal
• Mobilizadora

Gestão:
• Administrativa
• Pedagógica
• Financeira



UEx

Conselho 
Escolar

Programa Dinheiro Direto na Escola

Unidade Executora Própria (UEx) 
Entidade sem fins lucrativos, responsável 
pelo recebimento, execução e prestação 
de contas dos recursos financeiros 
destinados às escolas públicas com mais 
de 50 alunos.

Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares

Órgão colegiado composto pelo diretor e 
por representantes dos professores, 
funcionários administrativos, pais ou 
responsáveis, alunos e comunidade local, 
que têm por atribuição deliberar sobre 
questões pedagógicas, administrativas, 
financeiras, no âmbito escolar.



Conselho Escolar deve 
ser vivenciado no    

dia-a-dia da escola.

Reuniões periódicas
• Pauta 

• Ata

• Encaminhamentos



Elaboração

Acompanhamento

Avaliação



Envolver e valorizar a 
comunidade escolar

Envolver e valorizar 
todos os 

trabalhadores da 
educaçãoEnvolver e valorizar 

a comunidade local



TALECIMENTOTALECIMENTO

MAMAÇÃÇÃOO



Que formação?
Para quem?

Para que?

Qualificar a participação!

FORMAFORMAÇÃÇÃOO



Que fortalecimento?
Para quem?

Para que?

Ampliar a participação!

FORTALECIMENTOFORTALECIMENTO



CONSELHO ESCOLARCONSELHO ESCOLAR

Formar o Formar o 
ConselheiroConselheiro

Fortalecer o Fortalecer o 
Conselho EscolarConselho Escolar



AIAI

ARAR

Como reduzir a 
Distância?

Em cada contexto, 
uma solução diferente

Aluno ideal – Aluno real
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“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que às 
vezes poderíamos ganhar pelo medo de tentar." 

Shakespeare



Programa Nacional de 
Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares



Material DidMaterial Didááticotico--pedagpedagóógico:gico:



Caderno:Caderno:

Conselhos Escolares: 
Uma estratégia de 
gestão democrática da 
educação pública.



Caderno1:Caderno1:

Conselhos Escolares: 
democratização da 
escola e construção da 
cidadania.



Caderno 2:Caderno 2:

Conselho Escolar e a 
aprendizagem na escola



Caderno 3:Caderno 3:

Conselho Escolar e o 
respeito e a valorização 
do saber e da cultura do 
estudante e da 
comunidade



Caderno 4:Caderno 4:

Conselho Escolar e o 
aproveitamento 
significativo do tempo 
pedagógico



Caderno 5:Caderno 5:

Conselho Escolar, 
gestão democrática da 
educação e escolha do 
diretor



Caderno de Consulta:Caderno de Consulta:

Indicadores da Qualidade 
na Educação



Caderno 6:Caderno 6:

Conselho Escolar como 
espaço de formação 
humana: círculo de 
cultura e qualidade da 
educação



Caderno 7:Caderno 7:

Conselho Escolar e o 
financiamento da 
educação no Brasil



Caderno 8:Caderno 8:

Conselho Escolar e a 
valorização dos 
trabalhadores em 
educação



Caderno 9:Caderno 9:

Conselho Escolar e a 
educação do campo



Caderno 10:Caderno 10:

Conselho Escolar e a 
relação entre a escola e o 
desenvolvimento com 
igualdade social



Novos Cadernos   



SiteSite do Programado Programa
www.mec.www.mec.govgov..brbr//sebseb//conselhoescolarconselhoescolar

http://www.mec.gov.br/SEB/
http://www.mec.gov.br/SEB/
http://www.mec.gov.br/SEB/
http://www.mec.gov.br/SEB/
http://www.mec.gov.br/SEB/
http://www.mec.gov.br/SEB/
http://www.mec.gov.br/SEB/
http://www.mec.gov.br/SEB/


Formação 
Presencial

Apoio a 
Formação

EstratEstratéégiasgias

Formação a 
Distância

Financiamento 
PDE-Escola



FormaFormaçãção Presencial:o Presencial:

20052005
2.673

20062006
1.902

20072007
2.450

20082008
2.456

20092009
Encontro 
Nacional



FormaFormaçãção a Disto a Distâânciancia
20052005
3.854 

inscritos

20062006
3.148 

inscritos

20072007
354 inscritos
Projeto piloto

20082008
Fase I – 1.098
Fase II - 408

20092009
Oferta 2008/09

Nova Oferta 2009
Expansão



Apoio a FormaApoio a Formaçãçãoo
DistribuiDistribuiçãção de Kitso de Kits

Apoio aos sistemas estaduais e municipais 
de ensino para capacitação de conselheiros 
escolares

Outras demandas



FinanciamentoFinanciamento
PDEPDE-- EscolaEscola

CriaCriaçãção:o:
Realizar palestras/debates para toda escola
Realizar palestra/debates por segmento
Mobilização da comunidade escolar e local

Fortalecimento:Fortalecimento:
Ciclo de palestras
Relato de Experiências



Participe!Participe!
A escola tambA escola tambéém m éé sua.sua.

CONSELHO ESCOLARCONSELHO ESCOLAR



MinistMinistéério da Educario da Educaçãçãoo
Secretaria de Educação Básica 

Diretoria de Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional
Coordenação Geral de Sistemas

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares

Esplanada dos Ministérios  Bloco “L” Edifício Sede  5º andar sala 510
Brasília/DF  CEP: 70.047-900
Telefone: (61) 2104-8666

Fax: (61) 2104-8337 

E-mail: conselhoescolar@mec.gov.br
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