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“DEMOCRACIA É OPORTUNIZAR A TODOS O MESMO
PONTO DE PARTIDA.QUANTO AO PONTO DE CHEGADA
DEPENDE DE CADA UM.” Fernando Sabino

“UMA SOCIEDADE SÓ SERÁ DEMOCRÁTICA QUANDO
NÍNGUÉM FOR TÃO RICO QUE POSSA COMPRAR
ALGUÉM E NINGUÉM SEJA TÃO POBRE QUE TENHA
QUE SE VENDER A ALGUÉM.” Rousseau



PLANO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

NIVALDO VICENTE – DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO



LEI N° 16.279, DE 08 DE JULHO DE 2016

APROVA O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
DE SÃO PAULO

“O objetivo do plano é projetar uma educação que consiga erradicar
o analfabetismo, a exclusão e fazer com que todas as crianças
estejam na escola”, afirmou o secretário José Renato Nalini.

O documento irá subsidiar a educação básica, ensino superior e
profissional nos próximos 10 anos. Para isso, o texto teve a
colaboração de mais de 70 entidades representativas do magistério,
funcionários, instituições privadas e pesquisa.



O Plano Estadual de Educação terá o prazo de vigência de 10 (dez) anos, a contar da data de
publicação desta lei, para atendimento das peculiaridades do sistema de ensino do Estado.

Artigo 2º - São diretrizes do PEE:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na

erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - melhoria da qualidade da educação;

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se
fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Estado e do País;

VIII - valorização dos profissionais da educação;

IX - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade étnico-racial e à
sustentabilidade socioambiental.



Artigo 3º - As metas e estratégias, constantes do Anexo desta lei, serão cumpridas na

vigência do PEE, observados os prazos previstos para a respectiva consecução.

Artigo 4º - O monitoramento da execução do PEE e do cumprimento de suas metas, por
meio de avaliações periódicas, será realizado pelas seguintes instâncias:
I - Secretaria Estadual da Educação – SEE;

II - Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa;
III - Conselho Estadual de Educação;

IV - Fórum Estadual de Educação;
V - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.



Meta 1 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-

escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e

ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a

atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de

até 3 (três) anos até 2023.



Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos

para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir

que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos

concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de

vigência do PEE.



Universalizar o Ensino Fundamental e garantir pelo menos

conclusão de 95% dos alunos nessa etapa; não só acesso,

permanência e conclusão dos alunos.

Criar mecanismos de acompanhamento e monitoramento das

situações.

Buscar parcerias com: Conselho Tutelar, Ministério Público,

Assistência Social e demais órgãos públicos...



Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para a

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o

final do período de vigência do PEE, a taxa líquida de matrículas

no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).



Constituição Federal - CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

SEÇÃO I
DA EDUCAÇÃO

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

LDB 9394/96 - CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe 
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.



ESTADOS ABAIXO DE 50% DE MATRICULA LIQUIDA:
ALAGOAS – 37,4 %

PARÁ – 39,9 %
AMAZONAS – 42,2 %

ACRE – 45,5 %
RONDONIA – 49,4 %

“TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO BRUTA” – número total de matrículas de estudantes
independente da idade recomendada para cada um dos níveis e/ou etapas da

educação em relação à população total da mesma faixa etária.

“TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA” – número de matrículas de estudantes que se

encontram na idade recomendada para cada um dos níveis e/ou etapas da educação
em relação à população total da mesma faixa etária.



BRUTA 

Alunos na idade 
correta e fora da 

idade correta.

LIQUIDA

Alunos na idade 
correta para

Esta faixa de ensino. 

% em 
relação a:

População
Total a faixa
Etária 100%



SITUAÇÃO DA TAXA LIQUIDA DE MATRÍCULA DO ENSINO MÉDIO 
EM 2013:

BRASIL – 83,5 % - BRUTA                    55,1% LIQUIDA

SÃO PAULO – 91,4 % - BRUTA                    68,9 % LIQUIDA



Estimular a flexibilização dos tempos e espaços escolares, de

modo a permitir a construção de currículos e itinerários formativos

que melhor respondam à heterogeneidade e à pluralidade das

condições, interesses e aspirações dos estudantes.

Aprimorar as avaliações da educação básica no Estado –

SARESP, a fim de que se tornem recursos pedagógicos efetivos,

transformando os resultados das avaliações em instrumentos de

gestão pedagógica do currículo.



Diminuir as taxas de abandono e evasão, pela adoção de

estratégias pedagógicas, formação de professores, melhoria da

infraestrutura escolar e garantia da oferta da alimentação

escolar.

Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por

qualquer forma de preconceito e discriminação.

Estabelecer mecanismos de recuperação das escolas que

apresentarem avaliação negativa no SARESP.



PARA QUE ISSO OCORRA A S.E.E. LANÇA A 
‘BUSCA   ATIVA

É uma estratégia de localização de pessoas, geralmente,

em situação de vulnerabilidade. Destina-se a diversas

ações. No caso desta Secretaria Estadual de Educação,

essa estratégia está sendo utilizada para a localização de

adolescentes em idade escolar que se encontram fora da

escola.



Adolescentes com idade entre 15 e 17 anos e 

que se encontram fora da escola.



A taxa líquida de matrícula representa a razão entre o

número de matrículas de alunos com idade prevista (15

a 17 anos) em determinada etapa de ensino e a

população total na mesma faixa etária.



Taxa líquida de matrícula de 15 a 17 anos – Estado de

São Paulo

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2016

ANO TAXA LÍQUIDA
2011 72,2%

2012 74,1%

2013 74,0%

2014 75,8%

TAXA BRUTA: 96,6%



Resolução SE nº 45, DE 2 DE AGOSTO DE 2016 – EF e Resolução SE nº 46,

DE 2 DE AGOSTO DE 2016 – EM

Portaria Conjunta SEE/SME nº2, DE 2 DE AGOSTO DE 2016 – EF Capital

Estabelecem critérios e procedimentos para a implementação do Programa de

Matrícula Antecipada/Chamada Escolar – Ano 2017, com vistas ao pleno

atendimento às demandas de Ensino Fundamental e Médio, na rede pública de

ensino do Estado de São Paulo.

Resolução SE nº 42, DE 18 DE AGOSTO DE 2015

Institui o Projeto “Quem Falta Faz Falta”, no âmbito do Programa Educação -

Compromisso de São Paulo, e dá providências correlatas.



População Estado de São Paulo – 15 a 17 anos

REGIÃO ANO
POPULAÇÃO 

DE 15 A 17 
ANOS

Total do 
Estado de 
São Paulo

2016 1.928.511

Fonte: SEADE-2016
OBS: As populações resultam de projeções elaboradas pelo método dos componentes demográficos.
Este método considera as tendências de fecundidade, mortalidade e migração, a partir de estatísticas
e formulação de hipóteses de comportamento futuro para estes componentes.



BUSCA   ATIVA
Município

s

Populaçã

o 15 a 17 

anos -

2016

ESTADUAL
Matrículas - 2016 (de 15 a 17 anos)

EF EM EJA- EF
EJA -

EM
TOTAL

TOTAL 1.928.511 194.080 
1.203.09

7 
8.376 12 

1.405.56
5 

% DE 

ATENDIMENT
O

100 10,06 62,38 0,43 0,001 72,88 

Fontes:
*Fundação SEADE – Projeções Populacionais
Fonte de Matriculas: Cadastro de Alunos – 07/2016
Sistema de Cadastro de Alunos/SEE – Número de vagas ociosas e número de salas – maio/2016
Obs.: O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula



Rendimento Ensino Médio – Rede Estadual – Ano 2015*

Ensino Médio - Total do Estado

Descrição/Séri

e

1ª 

Série

2ª 

Série

3ª  

Série Média

Aprovação 78,9 85,7 92,1 85,5

Reprovação 15,4 10,0 4,9 10,1

Abandono 5,7 4,3 3,0 4,3

Fonte: CIMA – Dados preliminares

14,
5



DESCRIÇÃO ANO ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR
2010 80,4 87,7 95,4
2011 78,7 86,3 95,2
2012 80 86,3 95,2
2013 80,9 87,2 95,7
2014 82,6 87,1 95,7
2015 85,5 90,1 95,9

2010 14,2 9,9 4,5
2011 15,8 11 4,6
2012 14,4 11,1 4,7
2013 13,2 9,8 4,2
2014 12,2 10,8 4,2
2015 10,1 7,6 4

2010 5,4 2,4 0,1
2011 5,5 2,7 0,2
2012 5,6 2,6 0,1
2013 5,9 3 0,1
2014 5,2 2,1 0,1
2015 4,3 2,3 0,1

APROVADOS

REPROVADOS

ABANDONO



O movimento Todos pela Educação identificou uma

série de causas para o abandono e reprovação do

Ensino Médio no Brasil. Dentre elas, algumas podem ser

estendidas a nossa rede estadual, quais sejam:



a) Mais de 80% dos jovens entre 18 e 24 anos não estão na Educação Superior,

porém o E.M. insiste em uma referência curricular única;

b) Trabalho reduz em 17,2% a aprovação escolar. Além disso, 20% das crianças e

adolescentes que trabalham não frequentam a escola, uma situação vivida por

521,3 mil adolescentes brasileiros entre 15 e 17 anos. (Censo IBGE);

Entre as causas que contribuem para a existência do trabalho infantil, a baixa

renda familiar é uma das principais, mas não a única. Segundo o Informe Brasil –

Gênero e Educação, da Ação Educativa, as famílias mais pobres ainda veem “o

trabalho como espaço educativo complementar e ‘não conflitante’ à escola”. (Censo

IBGE);



c) Quando os pais ou responsáveis possuem ao menos o ensino fundamental

completo, as chances de repetência da criança se reduzem em mais de 30%;

d) Gravidez: Segundo o Censo Demográfico de 2010, do IBGE, das 661 mil

meninas de 12 a 18 anos de idade com filhos, apenas 27,3% frequentavam a

escola, no Brasil;

e) Quanto maior o número de pessoas que vivem no mesmo domicílio, maiores

são as chances de repetência.



Ações imediatas:

a)Divulgar amplamente os períodos de matrícula na rede pública

por meio de jornais, televisão, rádio, carro de som, cartazes;

Matrícula 2017 
Inscrição: 3 a 

31 de 
outubro de 

2016 



O quê? Como? Quem? Quando?
Nº de 

Adolescentes 
envolvidos

Acompanhamento Avaliação

Plano de ações para o segundo semestre de 2016  - Priorizar somente 3 ações 
Modalidade/temática: BUSCA ATIVA

Por quê? Necessidade	de	elevação	da	taxa	líquida	de	matrículas	no	Ensino	Médio	de	75,8%	para	85%	até	2026.	



Meta 4 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17

(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o

acesso à educação básica e ao atendimento educacional

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,

com garantia de sistema educacional inclusivo, salas de

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços

especializados, públicos ou conveniados.



Garantir oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular

sob alegação de deficiência ou de transtorno global do desenvolvimento, e

promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento

pedagógico especializado.

Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso à escola e ao

Atendimento Educacional Especializado, bem como da permanência e do

desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Promover a articulação Intersetorial entre órgãos e políticas públicas de

saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias.



Garantir o Atendimento Educacional Especializado, Classes Regidas por

Professor Especializado – CRPE, escolas ou serviços educacionais

especializados aos estudantes com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na

educação básica pública.

Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais –

LIBRAS, como primeira língua, e na modalidade escrita da Língua Portuguesa,

como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a

17 (dezessete) anos.



Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças no máximo até 
o final do 2º (segundo) ano do ensino fundamental.



Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do

ensino fundamental, articulando-os comas estratégias desenvolvidas na pré-

escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com

apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as

crianças.

Garantir instrumentos de avaliação, periódicos e específicos, de modo a aferir

a alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental, bem como

estimular os sistemas de ensino e as escolas a implementar medidas pedagógicas

para alfabetizar todos os alunos até o final do 2º (segundo) ano.

Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas

pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria

do fluxo escolar e a aprendizagem.



Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a

alfabetização, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas

pedagógicas inovadoras.

Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando suas

especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal, bem como

garantir a alfabetização bilíngue de pessoas surdas.



CONSIDERAÇÕES/INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETORIA DE ENSINO CAMPINAS LESTE:

· As hipóteses sobre o Sistema de Escrita são aferidas em todos os alunos

matriculados do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, através de um

procedimento denominado Sondagem sobre o Sistema de Escrita;

· As hipóteses são aplicadas e tabuladas em cinco momentos durante o ano

letivo, sendo eles: Sondagem Inicial (nas primeiras semanas de aula), Sondagens

ao final de cada Bimestre (4);



Alunos fora da hipótese alfabética 
(não compreenderam o sistema de 

escrita) *

Quantidade de alunos 119

Percentual 4,3 %

Alunos na hipótese de escrita 
alfabética (já compreenderam o 

Sistema de Escrita)

Quantidade de alunos 2387

Percentual 95 %

Alunos com Laudo Médico 
(Inclusão)**

Quantidade de alunos 24

Percentual 0,7 %

Tabulação das Hipóteses sobre o Sistema de Escrita ao final do 3º Ano de 
2015, numa amostra de 2530 alunos (matriculados no 3º Ano):



HIPÓTESE ALFABÉTICA

• Compreende a função social da escrita;

• Apresenta estabilidade na escrita das palavras;

• Procura adequar a escrita à fala;

• Inicia preocupação com as questões ortográficas;

• Separa as palavras quando escreve frases;

• Produz textos de forma convencional.



ESCRITA ALFABÉTICA

• Reconhece as letras do alfabeto, apresentando apenas

dificuldades na ortografia;

• Compreende o sistema de escrita , distinguindo letras,

silabas, palavras e frases;



Meta 6 – Garantir educação integral em todos os níveis e

modalidades de ensino e assegurar educação em tempo integral

em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas,

de forma a atender a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento)

dos alunos na educação básica.



Garantir educação integral a todos os alunos da educação básica,

promovendo a elaboração de currículo que amplie as oportunidades

formativas, propiciando o desenvolvimento pleno das crianças, adolescentes e

jovens, a partir de suas interações com conhecimentos, valores e culturas.

Estimular o protagonismo dos educandos por meio de estratégias e

metodologias curriculares, que integrem conhecimentos competências e

habilidades, contemplando seu desenvolvimento integral.

Garantir consonância entre as políticas de educação integral e o Projeto

Político Pedagógico de cada unidade escolar, orientando-se pelos princípios

democráticos e participativos.



Estimular, em regime de colaboração, a apropriação dos espaços e

equipamentos públicos e privados, articulando ações entre esses e as

escolas, de forma a viabilizar a extensão do tempo de permanência do aluno

em atividades correlacionadas ao currículo.

Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito

local, regional e nacional, na perspectiva Intersetorial da gestão pública,

constituindo rede de proteção social para crianças, adolescentes e jovens.



Meta 7 – Fomentar a qualidade da educação básica em todas as

etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da

aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias para o

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB no

Estado:



Etapas	- Níveis	de	Ensino 2015 2017 2019 2021

Ensino	Fundamental Anos	 Iniciais 6,0 6,3 6,5 6,7

Anos	Finais 5,4 5,6 5,9 6,1

Ensino	Médio 4,5 5,0 5,2 5,4



Garantir a articulação entre currículo e avaliação, e o uso dos resultados

na reorientação da prática pedagógica.

Assegurar, na gestão pedagógica, o aprimoramento das ações de

formação continuada para o fortalecimento e diversificação do currículo, o uso

dos resultados de avaliação para reorientar a prática pedagógica e a definição

dos processos de recuperação da aprendizagem.

Fortalecer o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de

São Paulo – SARESP



Assegurar, na rede pública estadual, a implementação descentralizada das políticas e

diretrizes educacionais, com foco na melhoria do processo ensino-aprendizagem.

Orientar as políticas das redes públicas, de forma a buscar atingir as metas do IDEB,

diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média estadual,
garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de
vigência do PEE, as diferenças entre as médias dos índices dos Municípios.

Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica...e

aprimoramento da gestão democrática.

Assegurar, em cada uma das redes, as metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério

da Educação.



Assegurar que:

a) no 5º (quinto) ano de vigência do PEE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos

alunos dos ensinos fundamental e médio tenham alcançado nível suficiente de

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento de seu ano de estudo e 50% (cinquenta por cento), pelo menos,

o nível desejável;

b) no último ano de vigência do PEE, todos os estudantes dos Ensinos

Fundamental e Médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em

relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano

de estudo e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável.



Formalizar e executar o Plano de Ações Articuladas – PAR em cumprimento

às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública estadual.

Fixar, acompanhar e divulgar os resultados pedagógicos dos indicadores do

SARESP, relativos às escolas do sistema estadual.

Melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da

aprendizagem no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São

Paulo – SARESP.

Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais

para o ensino fundamental e médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras

que assegurem a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem.



Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e

em situação de rua.

Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação

formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de

que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o

controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais.

Promover a articulação de ações com outras áreas, como saúde,

assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio

integral aos alunos, como condição para a melhoria da qualidade educacional.



Fortalecer o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São

Paulo – SARESP, com a participação, por adesão, das redes municipais de

ensino, para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o

fornecimento das informações às escolas e à sociedade.

Promover a regulamentação da educação básica oferecida pela iniciativa

privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da

educação.



Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, a partir

da aprovação do PEE, para a efetivação da gestão democrática da

educação, associada a critérios técnicos e à consulta pública à

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo

recursos e apoio técnico da União.



REFLEXÕES:

ESCOLA DEMOCRÁTICA?

SOCIEDADE DEMOCRÁTICA?
SER HUMANO DEMOCRÁTICO?

QUEREMOS?
TEMEMOS?

OU
NOS CONFORMEMOS?



“A gestão escolar, pelas determinações legais, deve ser pautada pelo princípio e pelo método

democráticos. Todavia, há pouca clareza sobre o que significa a tradução de um em outro, na ação

concreta nas escolas públicas país afora. Nesse sentido, este trabalho se propõe levantar elementos

importantes para se pensar os problemas tanto da compreensão quanto da efetivação da gestão

democrática nas escolas públicas brasileiras...No campo da gestão escolar, muitos são os trabalhos

que estudam, descrevem, analisam ou têm em perspectiva formas de se conduzir a política escolar

voltadas mais à divisão desse poder (SOUZA, 2007).

O poder em questão que torna a gestão um processo político, para essa perspectiva da gestão

democrática, não é a capacidade da parte de quem o controla em levar os outros sujeitos não-

controladores desse poder a fazerem o que aqueles desejavam, e ainda legitimamente reconhecendo a

relação de dominação, como afirma Max Weber (2004, p. 43). Assemelha-se mais ao poder decorrente

da capacidade humana de agir em conjunto com outros, construindo uma vontade comum (ARENDT,

2000; BOBBIO, 2000).”



O que realmente precisamos pensar é como fazer com que esses ‘ícones’ funcionem efetivamente,

apontando na Proposta e Plano de Ação para uma Gestão Democrática, a importância e a incumbência

do Gestor em efetivar a realização e a participação de todos os envolvidos na Educação Escolar, indo

de encontro dos princípios básicos da Democracia apontados na Constituição de 88, onde se coloca a

importância dos direitos e deveres cumpridos.

A Escola deve se atentar que sozinha ela não dá mais conta dessa ‘Educação Escolar’ ela precisa

buscar parceiros para esse realização, deve pensar em sua Comunidade Escolar e o primeiro

‘elemento’ dessa comunidade é o ALUNO, uma tarefa extremamente árdua e complexa.

Democracia aqui entendida: como “falta de opressão” - Cortella 



Temos em mãos vários ‘ícones’ que nos baseiam a Gerir Democraticamente uma

Escola são eles:

- Conselho de Escola;

- Associação de Pais e Mestres – APM;

- Grêmio Estudantil;

- Conselho de Classe e Série...dentre outros.



Estabelecer, no prazo de 2 (dois) anos, legislação própria que regulamente a gestão

democrática no âmbito dos sistemas de ensino.

Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira

nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, por meio de legislação

estadual específica.

Garantir que o provimento do cargo de Diretor das escolas públicas da rede estadual

dar-se-á por critério meritório, conforme previsto na Constituição Federal - por concurso

público de provas e títulos - para professores de carreira.

Fomentar a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus

familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de

gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação

de docentes e gestores escolares.



Promover a participação dos profissionais da educação e demais segmentos na elaboração

e no planejamento, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da rede de

ensino pública.

Estimular, em todas as escolas, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e

associações de pais e mestres, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições

de funcionamento e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por

meio das respectivas representações.

Estimular, aperfeiçoar e fortalecer espaços de participação na gestão democrática da

educação, assegurando a representação de professores, pais, estudantes, funcionários

e sociedade civil organizada.

Implementar, assegurar e fortalecer as relações entre escola, família e sociedade,

objetivando maior desenvolvimento nos espaços democráticos de discussão.

Adequar, no prazo de 2 (dois) anos a partir da promulgação deste PEE, a composição do

Conselho Estadual de Educação, garantindo a participação dos diversos segmentos

da comunidade educacional.


