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RESUMO 

Este trabalho apresenta o processo de implantação do Conselho Territorial no Centro 
Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo, bem como o objetivo do 
fortalecimento da participação efetiva dos segmentos em todas as decisões da Unidade 
Escolar, principalmente na administração dos recursos financeiros. Tal implantação e 
fortalecimento do Conselho têm como premissa a gestão participativa. Dessa forma, foi 
construída a proposta pedagógica da instituição. O Projeto Político Pedagógico do Centro 
Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo contempla a participação de todos os 
segmentos que compõem o Conselho Territorial de Educação em sua elaboração e contará 
principalmente no acompanhamento de sua execução, num processo constante de reflexão e 
avaliação. 

Palavras-chave: Conselho Territorial. Projeto Político Pedagógico. Gestão participativa. 
Recursos financeiros.  
 
ABSTRACT 
 

This paper presents the implementation process of the Territorial Council in Territorial 
Center for Professional Education of the Wild Productive, and the goal of strengthening the 
effective participation of all segments in EU decisions, mainly in the administration of 
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financial resources. This deployment and strengthening of the Council is premised on 
participatory management. Thus, it was built pedagogical institution. The PPP of the 
Hinterland CETEP Production includes the participation of all segments that make up the 
Territorial Board of Education in its preparation and will mainly the monitoring of its 
implementation, a constant process of reflection and evaluation.  
  Keywords: Territorial Council, Educational Policy Project. Participatory management. 
Financial resources. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva elaborar estratégias para garantir uma participação mais efetiva do 

Conselho Escolar na gestão do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo 

(CETEP) através da participação ativa na elaboração e execução da proposta pedagógica da referida 

instituição. Bem como trazer à tona algumas concepções a respeito do Conselho Escolar e sua 

importância na gestão democrática enfatizando a participação efetiva na gestão financeira.  

 Tem o objetivo de levantar uma reflexão acerca do exercício de uma gestão participativa com a 

efetiva atuação do Conselho Territorial onde seja possível exercer a autonomia da escola, ou seja, no 

seu Projeto Político Pedagógico. Procura ainda identificar os pontos onde a ausência de um Conselho 

atuante dificulta a ação da equipe gestora, repercutindo negativamente até mesmo no trabalho 

pedagógico desenvolvido pelos professores. Além disso, este trabalho visa demonstrar que o Conselho 

Escolar é um espaço onde todos os segmentos da comunidade escolar e da comunidade local têm para 

discutir e encaminhar ações que assegurem as condições necessárias à aprendizagem na escola, 

garantindo assim aos nossos estudantes o exercício da cidadania de forma plena na vida social.  

É fruto de uma reflexão sobre os grandes desafios do Conselho na superação de práticas que 

levam à exclusão, sendo que o seu papel, nesse sentido, é de fiscalizador também das mesmas. No 

caso do Conselho Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo, os desafios são ainda 

maiores, pois se trata de um Conselho formado por vinte e sete membros, uma representação três 

vezes maior que o antigo Colegiado. 

A pesquisa foi realizada com base nas entrevistas aplicadas aos professores, alunos, 

coordenadores, pais, funcionários, gestores do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão 

Produtivo, e observadas fontes que tratam do Conselho Escolar.  As fontes de pesquisas foram livros 

pertencentes à biblioteca da Universidade do Estado da Bahia – UNEB - Faculdade de Filosofia 

Ciências Humanas - Campus VI  Caetité; páginas na internet de acesso à base de dados para realização 

de pesquisa científica; midiateca do ambiente do curso de Especialização de Gestores; Biblioteca 

Pública do CETEP de Caetité; além dos materiais sobre Educação Profissional produzidos por 

membros da Superintendência de Educação Profissional da Bahia – SUPROF. 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

  

O grande desafio atualmente na educação brasileira tem sido a luta por uma política de 

democracia na educação, buscando a participação e democratização da gestão. Tal questão 

implica em uma grande transformação do sistema educacional brasileiro. 

As bases para a igualdade e participação democrática têm suas origens segundo Araújo 

(2009) na sociedade dos gregos em que comenta a problemática existente no período em que 

havia uma busca pelo desigual, pois todos eram tão parecidos que existia a necessidade da 

busca do grande orador para se destacar. Tal pensamento perpassou para as demais gerações 

que consolidou o conceito de a não participação de todos, acreditando que sempre seria 

legítimo o destaque de alguns e que a democracia não poderia existir.  

No entanto tal pensamento na sociedade atual entrou em crise e o que a sociedade exige 

agora é o direito de participar, da igualdade. Por outro lado o querer ser inclusivo ainda está 

limitado a uma pequena parcela da sociedade conhecedora dos seus direitos, assim 

considerados privilegiados, por terem tido a oportunidade de uma educação de qualidade.  A 

grande maioria dos brasileiros ainda está distante deste pensamento, por não possuírem os 

conhecimentos necessários para a inclusão social. 

Segundo Dourado (2001) os processos relacionados a gestão buscam estimular a 

participação de diferentes pessoas e articular os setores financeiros, pedagógicos e 

administrativos para alcançar o objetivo principal da construção de propostas coletivas dentro 

da Unidade Escolar. 

Neste sentido é que segundo Araújo (2009) a escola necessita incluir a família no 

regimento escolar, no Plano de Desenvolvimento da Escola e no Projeto Político-Pedagógico, 

incentivando sua participação no Conselho Escolar e no Colegiado. 

Portanto para haver uma mudança na realidade escolar, deverá haver uma transformação 

na forma de trabalho do gestor escolar, visando buscar a presença e participação da 

comunidade na escola. 

Quando se analisa a gestão democrática se abarca do pensamento de Fernandes (2001) 

quando afirma que gestão democrática se constitui em uma gestão político-pedagógica e 

administrativa através de um processo de participação das comunidades local e escolar. 

Tal pensamento é importante para uma gestão que busque a participação de todos dentro 

do processo escolar, trazendo a comunidade para dentro dos muros escolares. É uma garantia 
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da Constituição Federal de 88 em seu artigo 206, assegurando o direito de intervir na gestão 

das instituições educacionais. 

O Estado declara-se responsável pela formação crítica do cidadão. A escola enquanto 

instituição pública de ensino é o espaço destinado para a concretização deste direito e o gestor 

passa a ter um grande papel para o sucesso da efetivação do bem comum em questão. A 

grande questão no momento atual, não é somente assegurar, na Lei, o direito, mas garanti-lo 

de fato, na prática social. A escola segundo Aragão (2006) se configura em uma instituição 

vinculada ao cotidiano, mas sua organização está baseada em um mundo burocrático, o que 

dificulta as relações interpessoais dentro da realidade escolar. 

O processo pedagógico deve estar centrado na inclusão do ser humano no mundo da 

curiosidade, na capacidade de pensar criticamente e buscar esclarecer o mundo em que vive é 

neste ponto que segundo a afirmação de Freire (1996) formar é muito mais que treinar no 

desempenho de destrezas. Pensamento que deixa claro a importância das escolas criarem 

espaços de discussões que incentive a participação nas decisões da comunidade em que 

vivem. 

Baseado no princípio da igualdade a escola tem um grande papel no que se refere a 

diminuição de diferenças, abrindo espaço para a participação popular. Fazendo com que esta 

igualdade perpasse pela igualdade de oportunidades dentro da sociedade em que vive. 

Conjuntamente tem-se a importância do respeito a pluralidade cultural, aspecto que não deve 

deixar de lado dentro da discussão uma vez que se discuti o respeito a diversidade de ideias e 

valorização da sociedade local. 

Tendo em vista o desafio de vislumbrar uma escola que busque um pensamento 

democrático de educação da gestão tem contagiado grandemente os debates pedagógicos, 

ponto importante para almejar a gestão democrática. 

Ao analisar a  Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9394/96 observa-se que 

a mesma estabelece como princípio para a gestão democrática em seu artigo 3º os princípios 

para o ensino em seu inciso VII quando estipula a gestão democrática como um dos princípios 

primordiais para o ensino público.  

Englobando tais aspectos citados anteriormente caminha-se para uma educação de 

qualidade que para ser considerada como tal deve oferecer ao educando conhecimentos e 

habilidades que o torne capaz de saber lidar no seu cotidiano como sujeito ativo que 

compreenda o mundo de informações que o rodeia. Para o alcance deste objetivo a escola 

deve estar baseada no princípio da gestão democrática, uma vez que segundo Araújo(2009) é 
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de grande importância para a definição de metas educacionais, além de fomentar processos de 

participação dentro da escola pública. Torna-se um meio importante para a democratização 

quando promove a reunião de gestores, docentes, funcionários, estudantes, pais e outros 

representantes da comunidade para discutir, definir e acompanhar o desenvolvimento do 

Projeto Político-Pedagógico da escola.  

Atualmente muito se discuti sobre as mudanças a serem realizadas na realidade escolar 

para tal transformação deverão ocorrer mudanças no processo educacional a começar pela 

postura dos gestores, os quais devem criar mecanismos que possibilitem a vinda dos pais para 

dentro da escola, favorecendo a sua participação efetiva nas decisões das ações da escola. A 

constituição de espaços que favoreçam a ampliação da participação popular, portanto, é o 

grande desafio do gestor na atualidade, uma vez que a boa escola é a que está interligada com 

a comunidade. Trazer a comunidade escolar para o papel de ajuda e compromisso das ações 

escolares é de suma importância, já que ajuda a equipe gestora a buscar melhores caminhos 

para o bem comum. 

Gerir democraticamente é um caminho importante para o incentivo da participação 

social dentro das decisões da escola pública, fortalecendo a cidadania e o surgimento de 

pessoas com pensamentos críticos dentro da sua convivência social. Neste sentido se justifica 

a importância de conscientizar e mobilizar o Conselho Escolar para uma participação efetiva 

dentro das decisões da Unidade Escolar, permitindo assim a aproximação da sociedade dentro 

da realidade interna do ambiente escolar. 

O elemento crucial para uma gestão participativa se baseia na busca de espaços que 

favoreçam a ampliação a participação popular, descentralizando dessa forma a figura do 

diretor. Avanços no processo de materialização dos princípios democráticos dependem, 

sobremaneira, da disposição de luta dos sujeitos que compartilham e se engajam nos 

processos e nas ações político-pedagógicas na escola, no sentido de transformarem as 

condições objetivas, instituídas com o propósito de subsidiar as relações requeridas pelo 

movimento de democratização do país, em experiências que expressem a melhoria da 

qualidade da educação pública e a consolidação da cidadania democrática. 

A gestão democrática já é consagrada no Brasil e no mundo, deixando de ser um 

pensamento isolado. Daí se depreende a relevância de estudos que analisem o contexto em 

que se inserem as práticas discursivas, especialmente as reuniões do Conselho Territorial, no 

sentido de aprofundar o entendimento das formas pelas quais os princípios e práticas 
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democráticas, estabelecidas na legislação nacional do campo da educação (BRASIL, 1998, 

1996), ganham concretude nas relações politico-pedagógicas e sociais no interior da escola.  

No Brasil tem-se a grande importância a legislação vigente, uma vez que a Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo 206 defende a igualdade de direitos para a permanência na 

escola e gestão democrática no ensino público. 

 

UM CAMINHO PARA A DEMOCRACIA NA ESCOLA: CONSELHO ESCOLAR E O 

PPP 

 

 O Conselho Escolar é considerado um órgão colegiado composto por membros da 

comunidade local e escolar, possuindo o poder fiscalizador e deliberativo das questões 

pedagógicas, administrativas e financeiras das unidades escolares. Representando um espaço 

aberto para a discussão das demandas escolares. O papel primordial do Conselho Escolar 

segundo Dourado (2001, p.18) é de lutar para a efetivação do direto à educação. 

 O decreto nº 11.355/08 criou o Conselho Escolar com abrangência dos Centros 

Estaduais e Territoriais de Educação Profissional instituindo os Conselhos Escolares através 

da ampliação do Colegiado Escolar. 

Quando se discute a questão do Conselho Escolar reflete-se no fato que se relaciona a 

um instrumento importante para a gestão democrática. Assim baseado no pensamento do 

mestre Paulo Freire no caderno 1 – Conselhos Escolares: democratização da Escola e 

Construção da Cidadania - MEC, (2004, p.7): 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em 
torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem 
um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder 
fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se 
põe diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente. 
 

A participação do Conselho escolar dentro da tomada de decisões das instituições de 

ensino deve ser o ponto mais importante do processo democrático da gestão, caracterizando 

pela participação efetiva dos cidadãos na vida pública como titulares de direito  e 

concomitantemente criadores de novos direitos,” como se refere Paro ( 2007, p.25), esta 

participação está garantida na Carta Magna do Estado bem como na LDB 9394/96. 

Tal participação é fortalecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE) que dentre os 

princípios de democratização da gestão do ensino público esta a participação dos profissionais 
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da educação na elaboração do PPP juntamente com a participação das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares. 

O Conselho Escolar segundo Fernandes (2001) pode ser considerado uma instância que 

necessita um espaço para mediação e compartilhamento de decisões no interior das Unidades 

Escolares, tendo como meta principal desenvolver ações compartilhadas com a representação 

de diversos seguimentos da comunidade local e escolar. Dentre as atribuições do Conselho 

Escolar têm-se a finalidade de propor, analisar e aprovar o PPP; propor e acompanhar as 

diretrizes da U.E; acompanhar e avaliar as atividades da escola; acompanhar, avaliar e propor 

estratégias e mecanismo de avaliação da aprendizagem dos alunos, a permanência, projetos e 

programas de formação continuada para funcionários, além de definir e fiscalizar a aplicação 

de recursos financeiros da Unidade Escolar, dentre outras funções. 

A legislação ampara a escola para o desenvolvimento de gestão democrática, desta 

forma necessitando de aprendizagem para exercê-la. A isto se soma a constituição dos 

colegiados, como o objetivo do nosso trabalho. Abranches, (2003, p.91) aponta que a 

participação da sociedade, configura em uma trajetória importante para a construção das 

conquistas da educação, desta forma percebeu-se que o Conselho Territorial analisado 

encontra-se neste estágio, em aprendizagem democrática de participação. Baseada em tal 

discussão Oliveira (2009) afirma que: 

O Projeto Político-Pedagógico da escola, enquanto diretriz basilar do projeto 
educativo que a escola quer implementar, se torna um aliado fundamental na 
autonomia financeira da instituição, pois, quando pensado coletivamente, 
contando com a participação e a aprovação do conselho escolar, ganha força 
diante da comunidade e do sistema de ensino.  
 

Tendo como base o caráter deliberativo do Conselho Escolar e a fundamental enquanto 

órgão para a escola, enquanto núcleo de gestão, a sua participação na construção do PPP é 

fundamental. 

A gestão financeira da escola é o resultado de uma conquista histórica. Baseado a 

conquistas anteriores como no século XIX com a Comuna de Paris um exemplo de Conselho 

Operário. 

No Brasil iniciou-se com os conselhos comunitários. No entanto configurava-se em 

conselhos de poder público, em que a população apenas aderia. Configurando-se em órgãos 

consultivos. 

Os conselhos da época eram formados ou compostos por pessoas com bastante 

conhecimento erudito, formação que se modificou a partir da década de 80 que passa a existir 
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conselhos populares atuando no orçamento participativo em cidades onde existem governos 

democráticos, no entanto ainda não possuía um caráter deliberativo. 

É nesse contexto que surgem discussões acerca dos conselhos escolares dentro das 

dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras, nas políticas governamentais e 

legislação educacional, elencando dessa forma a importância da participação ativa dos 

diferentes segmentos dentro do processo educacional. 

Por ser considerado um órgão representativo da comunidade escolar constitui em um 

ambiente de aprendizagem político democrático. Assim sua consolidação é de grande 

importância para uma articulação efetiva entre os processos pedagógicos, administrativos e 

financeiros da Unidade Escolar. 

 

 

GESTÃO FINANCEIRA E A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NO 

CETEP DO SERTÃO PRODUTIVO 

 

A escola para ser autônoma terá como requisito o cumprimento das normas e regras dos 

órgãos a qual está subordinada principalmente a Constituição Federal, a LDB atual, as normas 

do Conselho Nacional (CNE) e Conselho Estadual de Educação(CEE), de forma democrática 

com todos os envolvidos no ambiente escolar. 

         A autonomia alcançada pelo gestor nas Unidades Escolares em todo o mundo está 

baseada na transferência de responsabilidade para as escolas. O modelo descentralizado só 

tem eficácia se as responsabilidades forem acompanhadas pelas transferências de autoridades, 

no que se refere a uma relação efetiva entre o diretor da escola e os membros do conselho. 

 A Lei das Diretrizes e Bases - LDB nº 9394/96 em seu artigo 15 legitima que  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. Fortalecendo a autonomia e 

responsabilidade dos gestores escolares. 

Através da descentralização financeira a gestão dos recursos financeiros deixa de ser 

administrado de forma centralizada pelo governo, passando a dar autonomia para as unidades 

de ensino, visto que, se configura em uma grande oportunidade de propiciar ao gestor escolar 

o planejamento dos recursos dentro da real necessidade da escola. Por outro lado a dificuldade 

de planejamento de ação se esbarra nas grandes dificuldades burocráticas para execução de 
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tais recursos, o que enfatiza em dado momento a participação de órgãos colegiados dentro da 

Unidade Escolar para descentralização das decisões. 

Para uma atuação efetiva o Conselho deve ser visto como um órgão de caráter 

deliberativo, capaz de planejar e fiscalizar a execução dos recursos financeiros recebidos pela 

escola.  Demonstrando dessa forma a força da sociedade dentro das decisões no ambiente 

escolar. 

Dentro das ações para o bom andamento do desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem as questões das gestões financeiras assumiram grande importância. As 

Unidades Escolares assumiram grande autonomia financeira o que elevou o nível de 

responsabilidade dos gestores, aumentando em grande escala a importância da participação do 

Conselho. Tal realidade é o resultado pela luta da gestão democrática que busca a autonomia 

da Unidade Escolar com a o fortalecimento da participação dos colegiados dentro das 

questões pedagógicas e financeiras.  

O Ministério de Educação e Cultura (MEC) através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 1995 iniciou segundo Barba ET al.(2009) o 

Programa de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino (PMDE), promovendo repasses 

diretamente do Governo Federal para as Unidades de Ensino. 

O objetivo é que os recursos das escolas sejam aplicados dentro de suas reais 

necessidades tendo como base as ações planejadas no Projeto Político Pedagógico (PPP).  

Tendo como base a quantidade de alunos de cada escola é que se estabelece o valor a ser 

recebido por cada Unidade Escolar o que faz com que cada gestor administre os recursos de 

forma equitativa. 

O Programa de Melhoria e Expansão o governo da Bahia, através dos recursos federais 

do Brasil Profissionalizado em sua Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011 tem como um de 

seus programas a Expansão da Educação Profissional e Tecnológica, abarcando como 

prioridade a melhoria da rede física da Educação Profissional e sua ampliação. 

O CETEP do Sertão Produtivo por se constituir uma escola técnica recebe além dos 

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do Fundo de Assistência 

Educacional - FAED os recursos advindos de tal programa através da Unidade Executora 

(Caixa Escolar), recursos liberados pelo MEC/FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na 

Escola, oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE normal e da Educação 

Profissional, que através do planejamento dos Planos de Ações pode executar tais recursos. 
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Em todos esses recursos e principalmente os originados do PDDE existem a 

necessidade e este é o desafio da equipe gestora atual é incentivar e concretizar uma maior 

participação do Conselho Escolar no planejamento e acompanhamento da execução dos 

recursos financeiros da escola. Por outro lado já constitui uma exigência dos órgãos a que a 

Unidade Escolar está subordinada como estabelece a Resolução nº 9/2011 do FNDE, que 

estabelece os procedimentos a serem adotados para aquisição de materiais e bens e 

contratação de serviços, com repasses do PDDE. 

A primeira exigência desta resolução para a execução dos recursos estabelecida no 

parágrafo I do artigo 3º é que a seleção dos materiais a serem adquiridos e/ou serviços a serem 

contratados deve ser em reunião com os membros da comunidade escolar, com a obrigação de 

se lavrar uma ata com os produtos ou serviços escolhidos. 

Tais questões têm reforçado o anseio do corpo docente do CETEP a criarem espaços de 

participação do Conselho nas decisões financeiras da escola, através da convocação de 

reuniões ordinárias e extraordinárias para o planejamento, acompanhamento e prestação de 

contas das execuções financeiras a que tem realizado nos últimos anos. 

Pensar democraticamente é fazer com que o outro tenha os mesmos ideais e planos ao 

qual esteja engajado. Assim a gestão dos recursos financeiros da Unidade Escolar quando 

descentralizada para os órgãos colegiados será de suma importância para o bom 

desenvolvimento pedagógico. 

 

 

RELATÓRIO DA INTERVENÇÃO 

 

A realização deste trabalho teve como método de estudo a pesquisa-ação e como fonte 

textos de diversos autores que contribuíram como um auxílio real na sua concretização. 

Foram feitas entrevistas, coletas de dados com os segmentos escolares, levantamentos 

bibliográficos da literatura a cerca do assunto, buscando soluções para os problemas 

detectados. 

 A equipe gestora promoveu momentos de mobilização e reflexão sobre o papel dos 

Conselhos Escolares dentro da dinâmica de desenvolvimento dos territórios, especialmente na 

construção da proposta pedagógica. Foram realizadas reuniões mensais com todos os 

membros do Conselho e demais interessados, onde foram utilizados recursos audiovisuais, 

como vídeos, imagens, gráficos, tabelas, músicas, dinâmicas de grupo que garantiram a todos 
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um espaço para a exposição de ideias, avaliação das ações propostas e as possíveis soluções 

para os problemas encontrados. 

A comparação e avaliação dos conceitos e a análise de importantes obras referentes ao 

Conselho Escolar e a sua intervenção democrática na construção do Projeto Político 

Pedagógico contribuíram também no método de pesquisa. 

Nos quadros a seguir está a descrição das ações planejadas no processo de intervenção. 

 

Quadro 1 – Ações planejadas e realizadas na intervenção 

Ação Responsável (is) Problemas encontrados na execução da ação e 
estratégias de intervenção 

Reunião realizada no dia 
20/08/2010, para reflexão 
sobre o desenvolvimento do 
Território, observando os 
principais desafios e suas 
potencialidades.  
 

Equipe Gestora e 
Coordenadores  

Houve a mobilização antecipada para a reunião e na 
data prevista contamos com a participação da grande 
maioria dos membros, faltando apenas os 03 
representantes do Poder Público. Foi interessante a 
participação também de, pelo menos,  02  alunos de 
cada classe que compõem o Conselho de Líderes.  

Reunião realizada no dia 
16/09/2010, para definição de 
pontos a serem discutidos e 
sintetizados sobre a 
participação dos 
representantes de cada 
segmento do Conselho 
Territorial.  
 

Equipe Gestora  

Foi apresentado um vídeo sensibilizador e em seguida 
discutido a proposta de realização contínua de reuniões 
e distribuição de atribuições entre os membros para 
posterior análise e discussão. A maior dificuldade 
encontrada foi a mobilização de todos para assumirem 
tarefas a serem desenvolvidas a partir daquele 
momento até o próximo encontro.  

Reunião com Membros do 
Conselho Territorial e Equipe 
Gestora do CETEP Sertão 
Produtivo em 13.10.2010. 

Equipe Gestora 

Ocorreu na reunião a prestação de Contas 
Parcial/2010, apresentação do processo licitatório da 
merenda 2010, pagamento da merenda 2010, discussão 
da autorização da mudança temporária do uniforme  
escolar em virtude da alta temperatura atual, processo 
de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. 

Reunião com o Conselho 
Escolar em 31/03/2011, para a 
definição da Comissão de 
Licitação,  planejamento do 
cardápio da Merenda escolar e 
ações para execução do 
recurso do Caixa Escolar 

Equipe Gestora 

De início foi apresentado a necessidade da indicação 
dos nomes para comporem a nova Comissão de 
Licitação, houve a escolha e logo em seguida foi 
demonstrado as propostas do Cardápio Escolar e as 
ações para execução do recurso do Caixa Escolar. 
Todos os membros participaram de forma efetiva, no 
entanto ainda sentimos a falta de muitos integrantes 
que ainda não envolveram com o ambiente escolar. 
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Reunião ordinária entre a 
direção e o Conselho 
Escolar em 27.05.2011, 
na sala de coordenação 
do CETEP. 

Equipe Gestora 

Durante a reunião foi apresentado o Projeto 
Político Pedagógico, demonstrando que foi 
fruto de um trabalho coletivo, em seguida foi 
exposto um relatório de execução dos 
recursos financeiros provenientes do Plano de 
Ação do Anexo em Caculé, da merenda 
escolar-Agricultura familiar e do Plano 
especial(R$ 7.000). Foi realizado uma 
retificação do recebimento do recurso FNDE-
Caixa Escolar 2011, a apresentação do 
controle de faltas e reposições feito 
mensalmente e entregue aos professores e a 
tomada de decisão a respeito da permissão ou 
não da entrada de representantes comerciais 
nas salas de aula para apresentação ou venda 
de serviços ou materiais diversos. 
 

 

 

 

Quadro 2– Ações planejadas e não realizadas na intervenção 

Ação Responsável (is) Motivos pelos quais a ação não foi realizada 
Oficina para apresentação da 
Cartilha dos Conselhos 
Escolares dos Centros 
Territoriais de Educação 
Profissional  

Vice-Diretora de 
Articulação com o 
Mundo do Trabalho  

Em virtude da indefinição da Superintendência de 
Educação Profissional quanto à versão final da Cartilha 
dos Conselhos Escolares nos CETEPs.  

Reunião para avaliação das 
ações propostas para a 
promoção do desenvolvimento 
do Território, bem como suas 
potencialidades.  

Equipe Gestora e 
Coordenadores  

Foi avaliado pela Equipe Gestora que esta ação é muito 
ampla e, portanto, incapaz de ser alcançada apenas pelo 
Conselho Escolar do CETEP. Nossa atuação deve estar 
direcionada pelas questões pedagógicas e possuem 
limitações dentro do Território de Identidade composto 
por 19 municípios.  

 

Durante o desenvolvimento das ações o maior desafio e dificuldade foi motivar e 

mobilizar a participação de todos os segmentos dentro do objetivo proposto. Dificuldade que 

ficou clara durante as reuniões com o Conselho no que se relacionaram as questões 

financeiras, pois apesar de contar com uma parte do Conselho presente na reunião ainda 

poderia ser considerada ainda pequena em comparação ao global. 

No entanto pode-se verificar que dentre os segmentos de funcionário, professor, direção 

e aluno houve um grande envolvimento dentro das questões pedagógicas, administrativas e 

financeiras. Durante o cotidiano das atividades escolares não é difícil verificar o grande 

sentimento de pertencimento dos segmentos acima citados dentro da Unidade Escolar, estão 
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mais claros sobre a função e importância do PPP, dos recursos financeiros da Unidade Escolar 

e das questões administrativas. 

Dessa forma tal resultado não pode deixar de ser percebido e comemorado por todos, 

uma vez que um dos grandes desafios dos gestores é envolver todos dentro das questões que 

envolvem a escola. O objetivo continua sendo o de envolver os representantes da sociedade 

civil, gestores públicos e empresariais da sociedade em torno da Unidade Escolar. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Após o estudo do tema observou-se que a Gestão Participativa com a atuação efetiva 

do Conselho Escolar dentro das decisões financeiras é o ponto crucial para o desenvolvimento 

das atividades escolares de forma qualitativa, proporcionando um grande sucesso dentro do 

processo ensino-aprendizagem. 

 Durante a intervenção deixou bem claro que apesar do aumento da participação do 

Conselho, a frequência nas reuniões ainda encontra-se restrita a um grupo de pais e alunos, 

faltando uma presença mais ativa dos membros da comunidade em geral. No entanto dentro 

das reuniões realizadas direcionadas para os recursos financeiros houve um aumento da 

participação dos conselheiros, principalmente na ultima reunião que contou com a presença de  

representantes da sociedade civil e a Gestora da DIREC-24, aumentando dessa forma a 

representatividade e participação do Conselho. 

 Tais reuniões foram de suma importância para a gestão da escola, uma vez que 

proporcionou uma discussão interessante das questões relacionadas a Unidade Escolar, 

proporcionando o sentimento de pertencimento de todos os envolvidos, o direito de serem 

ouvidos e respeitadas suas opiniões, um verdadeiro exercício da cidadania. 

 Tal intervenção foi importante para a própria direção que passou a repensar sua forma 

de gerir e administrar a Unidade Escolar, deixando clara a importância da participação de 

todos. Pensar dessa forma mudando um grande paradigma de gestão já pode considerar em 

um grande ganho para a comunidade escolar. 

Pensar de forma participativa é ter uma visão geral do processo de construção da 

cidadania, da liberdade de formulação de idéias importantes para o desenvolvimento de 

paradigmas para o desenvolvimento da sociedade.  
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