
  

GESTÃO DEMOCRÁTICA



  

O QUE É GESTÃO DEMOCRÁTICA?

Entende-se por gestão democrática o ato de 
administrar uma instituição que promova a 
efetiva participação de todos os atores 
envolvidos no processo educacional na gestão 
da escola, objetivando contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação.



  

BASES LEGAIS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E 
CONSELHOS ESCOLARES

  
● Constituição Federal do Brasil de 1988
Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes 
Princípios: VI – gestão democrática do ensino público, na forma da 
lei.
● Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996
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: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes.



  

●Lei Municipal nº 5.312, de 22 de dezembro de 1999 Criação

●Decreto n° 9.952, de 25 de maio de 2000, Regulamentação

●Lei Municipal nº 6.168, de 18 de dezembro de 2003, Alteração

●Resolução  CME nº 031, de 08 de dezembro 2015
Art. 41 A gestão das escolas de Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino deve contar com Conselho Escolar, Equipe 
Diretiva, Círculo de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil.
§1º O Conselho Escolar regido por legislação própria e eleito por 

toda a comunidade escolar, deve consolidar o papel de aglutinador 
como órgão deliberativo e corresponsável pela definição do 
planejamento e das ações escolares.

●Regimento Interno

 



  

Como fazer a gestão democrática 
na escola pública?

●Participando, discutindo, definindo e acompanhando 
o desenvolvimento do projeto pedagógico da escola;
●Fazendo valer os seus direitos e deveres 
democraticamente discutidos e definidos por todos;
●Incentivando a participação de todos os segmentos 
da escola para legitimar e garantir espaço para 
reflexão e debate.

Democracia tem um conteúdo que não pode ser 
ensinado, nem aprendido, mas vivenciado.



  

      CONSELHO ESCOLAR
                                



  

O QUE É?

É órgão colegiado, composto por 
representantes da comunidade escolar e local, 
que tem como atribuição deliberar sobre 
questões político pedagógicas, administrativas 
e financeiras, no âmbito da escola.(p.32 caderno 1 
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares). 

Como todo órgão colegiado, o Conselho 
Escolar toma decisões coletivas.



  

OBJETIVO DO CONSELHO ESCOLAR

Promover a participação da comunidade 
escolar nos processos da administração e 
gestão da escola, visando assegurar a 
qualidade do trabalho escolar em termos 
administrativos, financeiros e pedagógicos.



  

O que faz ?



  

FUNÇÕES

●Consultiva: opinar, emitir parecer, discutir, participar. 
Quando tem um caráter de assessoramento.

●Deliberativa: decidir, deliberar, aprovar, elaborar. 
Quando decide sobre o projeto pedagógico e outros 
assuntos da escola. 

●Fiscalizadora: fiscalizar, acompanhar, supervisionar, 
aprovar prestação de contas. De acompanhamento e 
avaliação. 
Com prévia consulta aos seus pares (Art. 2º, da Lei nº 5.312, 

de 22/12/1999 alterada pela Lei nº 6.168, de 18/12/2003). 



  

Quem participa?



  

COMPOSIÇÃO

Membros do Magistério 
Pais ou Responsáveis 
Estudantes
Servidores 
Diretor (Membro Nato)
 



  

Número de 
Estudantes 

Matriculados
Número de Representantes no Conselho Escolar

Membros do 
Magistério 

Pais ou 
Responsáveis

Estudantes Servidores Direção Total

Até 100 01 01 01 01 01 05

De 101 a 250 02 02 01 01 01 07

De 251 a 500 04 03 02 01 01 11

De 501 a 750 05 04 03 02 01 15

De 751 a 1000 07 05 04 02 01 19

Acima de 1000 08 06 04 02 01 21

A direção da escola integrará o Conselho Escolar, representada pelo Diretor, 
como membro nato e, em seu impedimento, por um de seus Vice-diretores por ele 
indicado (art. 5º da Lei 5.312/99 alterada pela Lei 6.168/03).



  

E.M.E.F ……..                                                                     Nº estudantes: 712

Segmento Professores

Titulares (05) Suplentes (05)

 Edson 06  Luciana 05

 Laura 06  Sonia 05

 Tânia 06  Marta 03

 Andreia 05  Niala 03

 Eliane 05  Samara 03

Segmento Pais ou Responsáveis

Titulares (04) Suplentes (04)

 Jussara 66  Jandira 31

 Gisele 63  Carla 30

 Katia 34  Alice 25

 Tatiane 34  Marcos 24

      Segmento Estudantes

Titulares (03) Suplentes (03)

 Felipe 74  Alice 45

 Daniela 56  Milena 44

 Gustavo 52  Giovana 41

Segmento Funcionários

Titulares (02) Suplentes (02)

 Angela 01  Jaciara 01

 Gilson 01 -----

50% de representação para professores e funcionários e 50% de representação 
para pais/responsáveis e estudantes



  

Qual o papel do conselheiro estudante?

●Sensibilizar os pais sobre a importância do 
Conselho Escolar;

●Criar um canal de diálogo com os demais 
estudantes da escola a fim de conhecer as 
dificuldades que se apresentam no cotidiano 
escolar;

●Discutir com seu segmento e encaminhar 
ao Conselho Escolar os problemas que 
interferem na qualidade da prática 
pedagógica: dificuldade de aprendizagem, 
carência e frequência do professor, recursos 
didáticos, estrutura física, etc.;

●Participar da elaboração do Projeto 
Pedagógico.



  

Qual o papel do(a) conselheiro(a) professor(a)?

●Contemplar a temática do Conselho Escolar no 
planejamento de ensino como atividade curricular, 
visando a formação  política e crítica do estudante;

●Divulgar o Conselho Escolar   nas reuniões de pais,  
como instância de controle social e deliberativa;

●Desenvolver ações interventivas na comunidade 
promovendo troca de experiências com os demais 
segmentos;

●Acompanhar indicadores escolares;

●Participar da elaboração do Projeto Pedagógico.



  

Qual o papel do(a) conselheiro(a) pais/responsáveis?

●Trabalhar como multiplicador, com a finalidade de sensibilizar e 
mobilizar os pais a participarem da vida escolar dos filhos;

●Propor junto ao Conselho Escolar ações que fortaleçam a relação 
escola-família-comunidade;

●Acompanhar a assiduidade dos professores, funcionários e gestores 
e dar ciência ao Conselho Escolar;

●Participar ativamente dos Encontros Pedagógicos, elaborar com o 
núcleo gestor as reuniões de pais;

●Conhecer as leis (LDB, ECA, CE, etc.) que fundamentam 
                      e estruturam o sistema educacional;

                             Participar da elaboração do Projeto Pedagógico da 
                              escola.
      

     

 



  

Atribuições do Conselho Escolar

Art. 3º da Lei nº 5.312/99 alterada pela Lei nº 6.168/03.

I - Elaborar seu regimento; 

II - Elaborar, conjuntamente com a direção da escola, o plano administrativo 
anual da unidade escolar, definido  sobre programação e aplicação dos 
recursos necessários  à manutenção e conservação da escola; 

III - criar  mecanismos que garantam a participação efetiva e democrática 
da comunidade escolar na definição do projeto político-administrativo 
pedagógico da unidade escolar; 

IV - divulgar periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso 
dos recursos financeiros, qualidade dos serviços prestados e resultados 
obtidos;

V - coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do 
regimento escolar; 



  

VI - convocar assembleias gerais da comunidade escolar ou de seus 
segmentos; 

VII - propor e coordenar a discussão junto aos segmentos e votar  
alterações no currículo escolar, no que for atribuição da unidade, 
respeitada a legislação vigente; 

VIII- propor e coordenar a discussão junto aos segmentos da comunidade 
escolar e votar as alterações metodológicas, didáticas e administrativas, 
respeitadas a legislação vigente; 

IX - definir o calendário escolar, no que competir à unidade, observada a 
legislação vigente; 

X - fiscalizar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade 
escolar.



  

● Aprovar o Plano de Aplicação anual que será construído através do 
processo de eleição de prioridades, estabelecidas através da 
participação de todos os segmentos da comunidade escolar (conforme 
§1º, artigo 6º do Decreto 10.649/02 que dispõe sobre o repasse de 
recursos para os CPMs); 

● Emitir parecer conclusivo na prestação de contas que demonstra a 
aplicação dos recursos financeiros transferidos por Órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais à escola e ou Círculo de Pais e Mestres 
(conforme artigo 10 do Decreto 10.649/02); 

● Escolher os membros da Comissão Escolar que dirigirá o processo de 
eleição dos membros do Conselho Escolar nos períodos de eleição 
unificada na Rede Municipal de Ensino (conforme capítulo V, artigo 7º, § 
único do Decreto 9.952/00); 

● Dar posse aos membros eleitos do Conselho Escolar  quinze dias após 
sua eleição (conforme  artigo 20 da Lei 6.168/03); 

● Divulgar com antecedência e em local visível a pauta das reuniões, bem 
como as deliberações do Conselho Escolar .



  

Funcionamento do Conselho Escolar

● O exercício da Presidência 

● A Pauta 

● Periodicidade de Reuniões 

● Registro em Ata 

● Encaminhamentos 



  

Conforme Regimento Interno dos Conselhos Escolares, a 
competência para convocar os conselheiros para as reuniões 
do Conselho, informando a pauta das mesmas, 
antecipadamente e, para presidir as reuniões é do Presidente 
e, em caso de impedimento, do Vice-presidente. 

Também estabelece o referido documento que o Conselho 
Escolar deverá reunir-se ordinariamente 1 (uma) vez por mês 
e extraordinariamente, quando for necessário, podendo 
ocorrer a sua convocação pelo Presidente; por solicitação do 
diretor da escola; por requisição da metade mais um de seus 
membros, à exceção quanto as escolas do Meio Rural que 
deverão reunir-se ordinariamente 1(uma) vez a cada bimestre 
e extraordinariamente quando for necessário. 



  

ATAS

O Regimento do Conselho Escolar estabelece que é da 
competência do secretário do Conselho Escolar ou de 
conselheiro designado, secretariar as reuniões e elaborar as 
atas e demais materiais de divulgação das ações do Conselho 
Escolar. 

A ata é o registro descritivo feito em livro próprio de como 
ocorreu um dado processo ou uma reunião sem omitir partes 
do ocorrido. A ata deve ser fiel à situação registrada, 
proporcionando a quem não participou do momento a 
possibilidade de entender o que e como ocorreu. Deve ser 
feita durante a reunião, lida e assinada ao seu final. 



  

Art. 21 O mandato de cada membro do Conselho Escolar terá a 
duração de três anos, sendo permitida apenas uma recondução 
consecutiva. 

Art. 22 O Conselho Escolar reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
mês e, extraordinariamente, quando for necessário, fazendo sua 
convocação.
§ 1º Os Conselhos Escolares das escolas do Meio Rural deverão 
reunir-se ordinariamente uma vez em cada bimestre e 
extraordinariamente quando for necessário. 
§ 2º  A função de membro do Conselho  Escolar não será 
remunerada.

Art. 23 O Conselho Escolar funcionará somente com “quorum” 
mínimo  de metade mais um de seus membros.

Parágrafo único. Serão válidas as deliberações do Conselho 
Escolar  tomadas por metade mais um dos votos dos presentes à 
reunião.
 
 



  

Art. 24 A vacância da função de conselheiro dar-se-á por conclusão do 
mandato, renúncia, aposentadoria, desligamento da unidade escolar ou 
destituição.

§ 1º O não comparecimento injustificado do membro do Conselho escolar a 
três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco reuniões extraordinárias 
alternadas também implicará em vacância da função de conselheiro. 

§ 2º Ocorrerá destituição de qualquer membro do Conselho Escolar quando 
aprovada em assembleia geral do segmento cujo pedido de convocação 
seja acompanhado de assinatura de, no mínimo, vinte por cento de seus 
pares, acompanhado de justificativa.

§ 3º No prazo de quinze dias, preenchidos os requisitos dos parágrafos 
anteriores, o Conselho convocará uma assembleia geral do respectivo 
segmento da comunidade escolar, quando os pares, ouvidas as partes, 
deliberarão sobre o afastamento ou não do membro do Conselho Escolar, 
que será destituído se a maioria dos presentes à assembleia assim o definir.



  

Art. 25 Cabe aos suplentes:

I – substituir o titular em caso de impedimento;
II – completar o mandato do titular, em caso de vacância.
Parágrafo único. Caso algum segmento da comunidade escolar 
tenha sua representação diminuída, o Conselho Escolar, 
providenciará a eleição de novo representante com seu respectivo 
suplente, no prazo máximo de trinta dias letivos após a vacância, 
podendo ser por aclamação em assembleia do segmento.

Conforme Decreto nº 9.952/2000

Art. 4º Cabe  ao Conselho Escolar convocar assembleia geral do 
segmento que tiver sua representação diminuída para que eleja o 
novo representante e respectivo suplente.
§ 1º Entende-se por representação diminuída quando ocorrer 
vacância do titular e também do seu respectivo suplente.



  

Art. 27 O disposto nesta Lei aplica-se a todos os estabelecimentos 
de ensino mantidos pelo Poder Público Municipal de Caxias do Sul.
(Lei nº 5.312/99 alterada pela Lei nº 6.168/03). 



  

O que é o Projeto Pedagógico ?

É um documento que detalha objetivos, diretrizes 
e ações do processo educativo a ser desenvolvido 
na escola, expressando as exigências legais do 
sistema educacional, bem como as necessidades, 
propósitos e expectativas da comunidade escolar. 

Revela os modos de pensar e agir dos atores que 
participam da sua elaboração, expressa a cultura da 
escola e, ao mesmo tempo, contribui para 
transformá-la.



  

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/destaques/195-
secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12619-publicacoes-

dos-conselhos-escolares
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Grupo de Trabalho Interligar

Telefone 3901 2323, ramal 223

MUITO OBRIGADA



  

LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE CONSELHO 
ESCOLAR

Visando o fortalecimento dos Conselhos Escolares solicitamos 
preencher ficha informativa, pelo presidente do Conselho Escolar.



  

Escola Municipal de Ensino Fundamental_________________________________

Número  de reuniões anuais:__________________________________________

Horário das reuniões e duração delas:___________________________________

Segmentos mais participativos:________________________________________

Que assuntos debatidos destacaria:____________________________________

Considerações a respeito da participação do Conselho Escolar

Dificuldades:_______________________________________________________

Facilidades:________________________________________________________

Sugestões:________________________________________________________
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