
I Encontro de Formacão de Conselheiros Escolares do Município de Piracicaba - SP

Ao Conselho Escolar cabe reforçar o projeto político pedagógico da escola, garantindo
a participação da comunidade escolar e local na gestão administrativa, financeira e
pedagógica. Seu objetivo de maior alcance é a melhoria da qualidade social da educação. Este
fórum é um convite para que possam debater, expor idéias, compartilhar conhecimentos e
propor mecanismos democráticos para uma gestão inovadora.

Data: 15/05/2014
Horário: 19hOO

Local: Anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba

Palestra: "Conselho Escolar: a participacão cidadã na escola" Professora Marilice
Trentini Oliveira - Doutora em Educação/UNIMEP e Diretora do Colégio Piracicabano.
Estamos animados com a participação de pessoas com trajetórias consolidadas no
fortalecimento dos Conselhos Escolares e esperamos que cada uma e cada um se motive e se
mobilize para fazer a diferença lá na ponta, na vida cotidiana das escolas e de cada criança
que lá se desenvolve.

Observação: As inscrições são direcionadas ao Diretor da Escola e o Presidente do
Conselho, no caso da ausência do Diretor ou de seu substituto, faz-se necessária a
presença de outro membro do Conselho que represente a Unidade Escolar.



Proposta para Curso de capacitação para conselheiros escolares.

Título: Conselho Escolar: a participação cidadã na escola

Duração: lh30min (exposição do assunto + perguntas)

Ementa:

A formação e atuação dos conselhos escolares fazem parte da gestão democrática da

educação nacional. Como objetivo pretende-se compreender o papel do Conselho

Escolar como elemento de articulação e mediação no espaço escolar e social. Para atingir ao

objetivo proposto, trataremos, inicialmente, da concepção de conselho e das diferentes

formas que assumiu na vida publica brasileira. Trataremos dos conselhos no âmbito da

educação e procuraremos compreender seu papel de articulador das políticas públicas,
mediador entre os interesses do governo e da sociedade. Finalmente, procuraremos

compreender que papel pode assumir o conselho em uma escola multifacetada, atravessada

por muitas tensões e dificuldades cotidianas.

A apresentação do tema será dividida nos seguintes itens:

1) Breve histórico sobre conselhos/colegiados

2) Conselhos Escolares e a gestão democrática

3) Funções dos conselhos

4) Atribuições

5) Composição e funcionamento

6) Significado da representação e importância da participação

Material necessário: aparelho multimídia
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