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APRESENTAÇÃO
Prezado(a) Tutor(a),
Este Guia tem como objetivo subsidiar suas ações no Curso de Formação para Conselheiros Escolares
(FCE), a ser realizado na modalidade de ensino a distância, por meio de um curso semipresencial. Os
conteúdos curriculares estão organizados em módulos e apresentados em material multimídia com a
finalidade de envolver todos os participantes, respeitando suas características e contextos locais. Nossa
intenção com este Guia é que você, tutor do FCE, conheça e compreenda os elementos que constituem e
organizam esta formação, ponto fundamental para a qualidade da implantação e do gerenciamento no seu
contexto nacional. Esperamos que este material ajude a esclarecer as suas dúvidas sobre o curso e sirva de
base para o desempenho das suas atividades de tutor. O seu trabalho é essencial para o bom
funcionamento e alcance dos objetivos propostos.

Bom trabalho!
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2. CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS ESCOLARES (FCE)

A Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), por meio da Diretoria de Apoio à Gestão
Educacional (DAGE), Coordenação-Geral de Redes Públicas (CGRP), vem desenvolvendo ações no sentido de implementar
o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (PNFCE). Esse Programa atua em regime de colaboração
com os sistemas de ensino, visando fomentar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escolares nas escolas públicas
de educação básica.
O presente projeto objetiva realizar um Curso de Formação para Conselheiros Escolares que estejam atuando nas
escolas públicas do Brasil. Foi elaborado um material pedagógico para facilitar a inclusão e o acesso à formação dos
conselheiros, com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O Curso foi desenvolvido
para estimular e fortalecer a participação dos conselheiros escolares na gestão democrática da escola, contribuindo na
construção de uma educação de qualidade para todos.
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3. A RELEVÂNCIA DO CURSO

Este Curso foi idealizado de maneira a oportunizar aos conselheiros uma reflexão crítica
sobre o papel social e político dos Conselhos Escolares. Para isso, as temáticas são
trabalhadas de modo a fornecer fundamentos teóricos e práticos que possam orientar as suas
atividades, a partir de uma discussão da realidade educacional brasileira contemporânea. O
Curso é ofertado na modalidade de ensino a distância, utilizando-se de variados recursos
tecnológicos.
A relevância deste Curso está na articulação entre sua intenção formativa e a
adequação da formação na modalidade à distância com utilização de material multimídia.
Acrescentamos, ainda, que o Curso se desenvolve do ponto de vista organizacional, por meio
da colaboração entre a Secretaria de Educação Básica (SEB), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime), as secretarias estaduais e municipais de educação, as instituições de ensino superior e os Grupos Articuladores de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares (GAFCE), de cada uma das unidades federativas, o que constitui um aspecto de
extrema importância no contexto das iniciativas educacionais contemporâneas.
O Curso oferece um material pedagógico de qualidade e inovador (Animação, jogos educativos digitais, atividades
on-line), com vistas a proporcionar um aprendizado sistematizado, através do qual os conselheiros escolares possam
qualificar sua atuação para o exercício da gestão democrática da escola. Temos como fundamento do Conselho Escolar a
promoção da participação social e a consciência de que todos devem ter acesso a uma escola pública de qualidade,
enquanto

peça

fundamental

do

Programa

Nacional

de

Fortalecimento

dos

Conselhos

Escolares

(PNFCE).
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4. OBJETIVOS DO CURSO

Esta formação destina-se aos conselheiros escolares em efetivo exercício, oportunizando o uso de diferentes mídias
e suas respectivas linguagens. São objetivos deste Curso:

a)

Fortalecer os Conselhos Escolares por meio da oferta de formação para os conselheiros escolares;

b)

Qualificar a atuação dos conselheiros escolares;

c)

Estimular a troca de experiência entre os conselheiros escolares;

d)

Favorecer a gestão democrática na escola pública;

e)

Oportunizar aos conselheiros escolares o contato com novas tecnologias.
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5. CONHECENDO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

As propostas de educação a distância têm avançado rapidamente em todo o mundo, inclusive em nosso país, como
evidenciam as notícias, cada vez mais frequentes, vinculadas a essa modalidade de educação. A educação a distância foi
regulamentada pelo Decreto nº 5622, de 19 de dezembro de 2005, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/1996. De acordo com o Decreto:

Caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos.

A formação a distância apresenta-se como a possibilidade de expandir as oportunidades
educacionais, dando conta das necessidades atuais de formação. Além disso, considera-se que a
modalidade a distância pode contribuir para a democratização da educação. Os cursos na modalidade
a distância em andamento neste momento, bem como as experiências já concluídas, permitem antever
um quadro em que cada vez mais essa modalidade vai se estabelecendo no contexto da educação
brasileira.
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6. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO CURSO

A educação a distância (EAD) é uma nova modalidade cada vez mais presente no Brasil. O seu contato com a EAD,
suas principais características, bem como as vantagens e desafios que apresenta, são fatores relevantes para as suas ações
na formação proposta. Destacamos a importância da interatividade cursista/tutor(a) e o elo com os diversos recursos digitais
disponibilizados. Você fará parte de uma extensa rede de ensino-aprendizagem, que interligará pessoas e instituições de
diversos pontos do país. Nosso objetivo é mostrar que, nesse processo formativo, você poderá ampliar sua rede de
relacionamentos e as possibilidades de acessar informações e processar conhecimentos.
A EAD é uma modalidade de ensino inovadora profundamente relacionada com os avanços tecnológicos digitais
impulsionados pela integração de mídias que favoreceu a disseminação e a democratização do acesso à Educação em
diferentes níveis, permitindo atender a um grande contingente de pessoas. Desde o desenvolvimento dos computadores (final
de 1970 e início da década de 1980), as diferentes mídias como rádio e televisão passaram a ser integradas, surgindo assim
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o conceito de multimídia1. Com o advento da Internet, ampliou-se o surgimento de cursos realizados na modalidade de ensino
a distância. Essas tecnologias proporcionaram, principalmente: o acesso remoto aos cursos multimídia e a possibilidade de
uma comunicação em via-dupla, implicando uma maior interação entre os participantes (Kenski, 2006; Belloni, 2001).
A literatura da área tem tentado traçar um perfil do estudante de EAD, com o interesse de orientar os gestores de
programas da área na elaboração de cursos cada vez mais adequados à realidade do seu público-alvo (Belloni, 2001; Palloff;
Pratt, 2004; Moore; Kearsley, 2007). Observando as considerações dos autores, percebemos uma sensível mudança desse
perfil ao longo do tempo, em função das demandas que a sociedade contemporânea impõe aos seus integrantes. A
necessidade de atualização profissional constante, de se construir carreiras múltiplas, considerando limitações de tempo e
deslocamento, tem contribuído para que a EAD alcance um público cada vez maior.
Palloff e Pratt (2004), Borba et al (2007) e Moore e Kearsley (2007) apresentam algumas habilidades pessoais e
requisitos tecnológicos que deverão compor a "pasta de trabalho" do cursista a distância para um desenvolvimento
satisfatório de seus conhecimentos. A seguir, destacamos as principais habilidades pessoais que o tutor deverá convidar o
cursista a desenvolver:

1. A AUTOMOTIVAÇÃO

O cursista precisa desenvolver estratégias de automotivação, informando-se sobre prazos para cumprimento
de atividades, formas de contato com seu tutor e com os outros colegas para esclarecimento de dúvidas,
compartilhamento de dificuldades, etc. Além disso, você deve manter sempre em mente os objetivos que o
levaram a participar de um curso nessa modalidade.

2. A CAPACIDADE DE
ADAPTAÇÃO

O cursista precisa desenvolver a capacidade de adaptação a novas situações. Isso porque a EAD está

A inserida em um cenário de constantes mudanças, principalmente em função dos avanços nas pesquisas
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NOVAS SITUAÇÕES

sobre metodologias voltadas para essa área. Além disso, a forte ligação da EAD com a tecnologia faz com
que novas mídias e recursos sejam sempre incluídos nos ambientes educacionais. Cada programa e sistema
de EAD tem a liberdade de criar seus cursos de acordo com diferentes linhas epistemológicas.

3. ORGANIZAÇÃO DO O cursista também precisa saber organizar seu tempo e exercitar a disciplina. De acordo com Palloff e Pratt
TEMPO E DISCIPLINA

(2004), o tempo necessário para acompanhar um curso a distância é bem maior do que normalmente se
estima. Existem leituras e procedimentos inerentes a essa modalidade que requerem momentos regulares de
dedicação por parte do estudante. Uma boa orientação neste quesito é o estabelecimento claro dos seus
objetivos educacionais, como citamos anteriormente, definindo, a partir daí, as atividades a serem realizadas,
os prazos de execução e o nível de prioridade de cada uma. O cursista deve se organizar para evitar o
acúmulo de tarefas, tirando o máximo de proveito do curso.

4.

SABER

COMUNICAR
FORMA ESCRITA

SE

É indispensável ao cursista de EAD saber se comunicar de forma escrita. Isto inclui: apresentar reflexões

DE

sobre o conteúdo abordado, as mensagens dos outros colegas; questionar pontos de vista; solicitar
exemplos em discussões teóricas; procurar sempre preservar uma postura cordial e fundamentada na ética.
Não recomendamos ao professor tutor e cursistas de EAD a realização de correções gramaticais e
ortográficas em mensagens trocadas no contexto de um Ambiente Online, a menos que a compreensão da
mensagem esteja prejudicada. Neste espaço, a fluidez da comunicação deve ser priorizada em relação a
uma escrita correta do ponto de vista da norma culta (David et al, 2006; Palloff; Pratt, 2004).
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A EAD é entendida como um processo educativo que envolve diferentes meios de comunicação, capazes de
ultrapassar os limites de tempo e espaço e tornar acessível a interação com as fontes de informação e com o sistema
educacional, de forma a promover a autonomia do/a cursista, por meio de estudo flexível e independente (OLIVEIRA, 2008).
Como o objetivo é a busca da autonomia do/a aprendiz para que se torne uma pessoa mais ativa e independente no
seu processo de aprendizagem, é importante lembrar que a EAD favorece a comunicação e o diálogo, principalmente quando
se utilizam os recursos multimídia propiciados pela tecnologia da informação. As tecnologias digitais são um suporte
fundamental para a EAD. Elas permitem, principalmente, a disponibilização de conteúdos dos cursos e a comunicação com
as pessoas envolvidas nesses cursos, em dois níveis:

PARA
SOCIAL

CONTATO Isso permite, principalmente, romper com aquela sensação ruim de isolamento do estudante de
ENTRE

PARTICIPANTES

OS EAD. O uso das tecnologias digitais permite trocas de mensagens instantâneas entre os
participantes, seja do estudante com o professor ou tutor ou entre os estudantes.

PARA AS ATIVIDADES A aprendizagem em EAD não se resume à transmissão de conhecimentos de um professor para
DE APRENDIZAGEM

um estudante. Os participantes do curso participam de atividades de aprendizagem e constroem
a aprendizagem através de trocas constantes ao longo do curso.
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Ao participar dessa rede, o cursista passa a ter acesso a bancos de dados, artigos, palestras, notícias, links de
interesse, músicas, filmes e outras fontes de informação, de modo a integrar e expandir a aprendizagem. A troca que se
estabelece na rede potencializa a geração de conhecimento e revela a incrível riqueza de interagir e criar coletivamente.
O desafio da EAD é, em última instância, o mesmo desafio que enfrenta a educação como um todo. Assim, ao pensar
em EAD repensamos a nossa compreensão sobre a educação.

Ao atuar em um ambiente virtual, a
pessoa está conectada à grande rede
eletrônica

que

interliga bilhões de

pessoas em todo mundo
– a Internet.
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7. O TRABALHO DA TUTORIA

O professor tutor tem o papel de orientar a aprendizagem dos estudantes e
participar no acompanhamento da aprendizagem em cursos na modalidade a distância. A
tutoria exige estratégias de acompanhamento, planejamento, interação com o cursista,
mediação, dialogicidade e avaliação das diversas etapas do processo pedagógico, a fim
de garantir construção do conhecimento, tendo por princípio a colaboração.

O professor tutor precisa trabalhar em equipe e estar sempre atualizado. É seu
papel favorecer um acompanhamento satisfatório dos conteúdos das aulas pelos
cursistas proporcionando uma comunicação utilizando os recursos a sua disposição
como ferramentas de interação que devem estar a serviço do processo de ensinoaprendizagem nos ambientes virtuais, e não apenas cumprindo objetivos de divulgação
de informações. São elas:
Trata-se de um diálogo realizado em tempos diferentes, não exigindo a participação simultânea (em tempo
ASSÍNCRONAS real) dos envolvidos, ou seja, os usuários não precisam estar reunidos no mesmo local ou ao mesmo
tempo para conversarem entre si, propiciando mais tempo entre a leitura e a resposta da mensagem. São
exemplos: correio eletrônico (e-mail), lista de discussão, fórum de discussão, quadros de aviso, blog.
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SÍNCRONAS

Ocorrem em tempo real e exigem que todos os participantes estejam conectados ao mesmo tempo. Essas
ferramentas propiciam uma forma de comunicação mais próxima da realizada presencialmente,
apresentando um elevado nível de interatividade São exemplos: o Chat e a Videoconferência.

O professor tutor deverá identificar os limites e possibilidades do sistema e mapear as estratégias tendo, assim, a
compreensão do contexto no qual atua. Nesse sentido, seu trabalho envolve:
→
Traçar o perfil do cursista, suas condições de trabalho e
competências;
→
Entender as dificuldades que os cursistas apresentam no momento das
orientações;
→

Conhecer como se relacionam nos momentos de estudo, como realizam as atividades propostas,

o tempo que investem no curso, a relação que fazem entre os conhecimentos do curso e sua prática
profissional, etc;
→
estudo;
→

Identificar como os cursistas aprendem e estimulá-los na formação de hábitos de
Apresentar ao cursista parâmetros e estratégias quanto a hábitos de estudo, de leitura, de produção

de textos, de consultas bibliográficas, etc;
→
módulos;
→

Criar estratégias metodológicas que possibilitem trabalhar o conteúdo dos

Investigar, através das dúvidas dos cursistas, informações para ações propositivas de reorientação

do planejamento de ensino.
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O professor tutor deve, neste processo de aprendizado, estimular, acompanhar, motivar e, sobretudo, contribuir para
o aprimoramento da capacidade de organização das atividades e da autoaprendizagem.

QUAIS SÃO AS PRIMEIRAS AÇÕES DO
TUTOR NO CURSO?

O primeiro passo é se apropriar de todo o material pedagógico do curso (Aulas animadas, jogos educativos digitais,
atividades online e demais recursos educacionais). Em seguida, deverá mobilizar e organizar junto aos cursistas o primeiro
encontro presencial. Esse e os demais encontros devem ser planejados cuidadosamente. Para tanto, listamos alguns itens
que poderão contribuir para esta organização:
→

Definir, junto com o articulador, uma data e um espaço a ser reservado para a realização do encontro

presencial e informar o endereço aos cursistas, antecipadamente;
→

Confirmar se o espaço está adequado para receber os cursistas, se está limpo, se possui lugares

suficientes e se tem os materiais necessários para a realização das atividades;
→

É importante chegar com antecedência e sair por último, para receber os participantes e verificar se está

tudo em conformidade para o início do encontro e para sanar possíveis dúvidas que possam surgir ao final, uma
vez

que

alguns

cursistas

podem

ficar

inibidos

de

fazer

perguntas

diante

do

grande

grupo.
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COMO INTERAGIR COM OS
CURSISTAS?

Um dos desafios da ação tutorial é a forma como é feito o contato cursista-tutor. Na maioria das vezes, a
comunicação se dá através da tecnologia (aulas a distância, mensagens, chat etc.). Assim, para saber se o estudante está
acompanhando o curso satisfatoriamente, o tutor precisará ter iniciativa para comunicar-se com ele usando os recursos à sua
disposição, sendo muito importante que você esteja em constante contato com o cursista. Neste caso, é preciso ter
sensibilidade para entender os diferentes estilos de aprendizagem que emergem em um curso a distância. Alguns estudantes
tomam a iniciativa de contatar o tutor e os outros colegas; outros aguardam o incentivo de alguém para se manifestarem. Mas
há ainda aqueles que se isolam completamente das discussões, tornando-se facilmente desmotivados. Sabe-se, porém, que
a ação tutorial, na maioria das vezes pode reverter situações de desistência ou abandono do curso. É muito importante
também que você oriente seus estudantes nas atividades do curso, elaboradas com o intuito de ampliar seus conhecimentos,
tanto individuais quanto coletivos. Muitas vezes, os cursistas precisarão de ajuda no que diz respeito ao tempo de dedicação
necessário aos estudos on-line e off-line, assim como na elaboração e cumprimento de um cronograma de estudo.
Nos momentos em que utilizar a linguagem escrita para comunicar-se com os cursistas tenha cuidado com a forma
como você escreve devendo ser clara, direta e de fácil compreensão. Entendemos que interagir com os cursistas durante as
atividades não significa apenas responder às postagens, mas sim, saber que nesse processo de interação, o mais importante
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é responder às atividades de forma reflexiva, articulada à discussão estabelecida e, principalmente, fundamentada nos
conceitos apresentados nos materiais de apoio do curso. O tutor é quem encaminha o processo de contato do cursistas com
o conteúdo, sendo um elemento chave da mediação dessa ação. O tutor orienta e provoca a aprendizagem do cursista.
Servindo como um facilitador do processo ensino-aprendizagem.
Colabore com os estudantes ainda no que concerne aos conteúdos curriculares. Para não se limitar a responder
perguntas, leve-os a refletirem sobre os temas. Dessa forma, estará ajudando-os a encontrarem as respostas para as suas
indagações. Ainda como parte da atividade de orientação pedagógica, você deverá avaliar o processo de aprendizagem dos
estudantes, incluindo seus progressos e dificuldades. Sobre o tema avaliação, dedicaremos um tópico exclusivo2 aqui no
Guia do Tutor, com sugestões para avaliar as atividades. Serão ressaltados aspectos relevantes a serem observados quando
se avalia na modalidade a distância. Entre esses aspectos, destacamos: o papel formativo que a avaliação deve exercer,
reorientando a trajetória de aprendizagem dos estudantes quando necessário; o uso de instrumentos variados de avaliação
(atividades individuais e coletivas, debates em fórum, etc); o estabelecimento de critérios bem definidos de avaliação; e a
divulgação dos resultados.

2

Ver tópico 10 deste Guia do Tutor.
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

Animações
a) Orientar os cursistas sobre onde encontrar as animações;
b) Esclarecer que todo o conteúdo do Curso referente ao Módulo 1 é apresentado por meio das nove aulas;
c) Sugerir aos cursistas que assistam às animações, anotando os pontos que eles considerarem mais relevantes;
d) Sugerir aos cursistas que, caso seja necessário, assistam novamente as animações.
Jogos Educativos Digitais
a) Esclarecer dúvidas quanto à dinâmica dos jogos;
b) Estimular o cursista a realizar todos os jogos de modo a fortalecer o aporte teórico visto nas aulas;
c) Reforçar as discussões relativas aos jogos no mural interativo.
Situações-problema
a) Estimular o cursista a apresentar situações vivenciadas por ele em sua prática como conselheiro escolar;
b) Definir quais pontos dessas situações serão discutidos e aprofundados nos encontros presenciais;
c) Estimular os estudantes a realizarem essa prática de forma consciente e reflexiva.
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As atividades devem ser utilizadas para aprofundamento dos assuntos teóricos do Curso. Assuntos individuais devem
ser tratados via correio eletrônico (e-mail) ou mensagens instantâneas.

Atividades Online
Será realizada uma atividade a cada cinco dias de Curso. As atividades estão listadas no quadro abaixo:

MÓDULO 1
AULA

ATIVIDADE

TIPO DE ATIVIDADE

Fórum de apresentação

Coletiva

Fórum

Coletiva

Aula 02- História dos Conselhos no Brasil – formação dos espaços democráticos

Questionário

Individual

Aula 03 - Organização e funcionamento do Conselho Escolar – o diálogo na diversidade

Questionário

Individual

Aula 04 - Conselho Escolar e a dimensão político-pedagógica

Questionário

Individual

Fórum

Coletiva

Aula 06- A função fiscal do Conselho Escolar

Questionário

Individual

Aula 07 - A função mobilizadora do Conselho Escolar

Questionário

Individual

Aula 08 - A função pedagógica do Conselho Escolar

Questionário aberto

Individual

Fórum

Coletiva

Apresentação
Aula 01- O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares

Aula 05 - As funções deliberativa e consultiva do Conselho Escolar

Aula 09 - Conselho Escolar e a Qualidade da Educação Pública
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Descrição das Atividades
APRESENTAÇÃO
FÓRUM DE APRESENTAÇÃO
Prezados (as) Cursistas,
Esse é um espaço interessante para nos conhecermos melhor. Você deve ter visto o primeiro episódio onde os nossos
personagens, conselheiros escolares, apresentam-se. Cada um com sua característica, com sua história, com sua vivência
pessoal e na escola. Qual o seu nome e seu segmento? Você se identificou com algum personagem? Quais são suas
expectativas em relação ao Curso? Essas são algumas perguntas para apenas iniciarmos esse debate e nos conhecermos
melhor. Ao longo do Curso vamos também conhecer mais os nossos queridos personagens.

AULA 01
FÓRUM
Vimos na Aula 01 que os Conselhos Escolares têm um grande amparo legal. Tanto a Constituição Federal quanto a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional de Educação (PNE) apresentam a gestão
democrática como um princípio de organização das escolas públicas. Também vimos às diversas ações do Programa
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Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (PNFCE). De acordo com a Aula que você acabou de assistir, o que é o
Conselho Escolar? Quais as principais ações desenvolvidas pelo PNFCE para o fortalecimento dos Conselhos Escolares no
Brasil?

AULA 02
QUESTIONÁRIO (Os itens sublinhados representam a resposta correta)

QUESTIONÁRIO

Qual o seu nome?

_

1) Identifique abaixo qual segmento você faz parte:
a) Estudante
b) Diretor da Escola
c) Pais ou responsáveis
d) Professor
e) Demais Funcionários
f) Comunidade Local
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2) De acordo com a Aula que você assistiu marque o item abaixo que explica como surgiu a experiência dos
Conselhos?

a) A experiência dos Conselhos surgiu juntamente com as primeiras escolas.
b) A experiência dos Conselhos foi uma construção histórica, que iniciou no Brasil após a Constituição de 1988.
c) Podemos ver em diversos momentos históricos os Conselhos como forma de organização política e a
administrativa. É, portanto, uma construção histórica.
d) A experiência dos Conselhos é algo que veio naturalmente com a humanidade, começando há mais de 2.500
anos.

3) Vimos na Aula 02 que a experiência dos Conselhos Escolares no Brasil é uma construção histórica. Abaixo
você verá alguns itens que tratam do assunto. Assinale ao lado se essas informações estão verdadeiras (V) ou
falsas (F).

a) A legislação que existe hoje e que fundamenta o Conselho Escolar é fruto da luta de diversos movimentos
sociais. Esses movimentos que temos hoje foram também alimentados pelos sonhos e lutas de outros
movimentos de décadas anteriores. (V)
b) O conselho escolar, portanto, constitui-se na própria expressão da escola, como seu instrumento de tomada
de decisão. Ele é a voz e o voto dos diversos atores da escola, a partir dos diferentes pontos de vista. (V)
c) No final dos anos de 1970, com a luta dos movimentos populares pela redemocratização do país, algumas
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experiências de gestão por meio de colegiados tiveram maior visibilidade no sistema de ensino público, ou
seja, com a participação de segmentos da escola. (V)
d) As experiências e práticas de gestão democrática por meio dos Conselhos Escolares no Brasil é algo muito
recente, que começou há cerca de dez anos. É fruto exclusivo da ação do Estado. (F)
4) Na Aula 02, Rosa perguntou se Conselho Escolar e Conselho de Escola era a mesma coisa. Logo abaixo, você
lerá algumas explicações sobre o assunto. Assinale a alternativa incorreta.

a) Quanto à denominação, as duas formas são encontradas com o mesmo significado.
b) As duas formas são completamente diferentes porque expressam conceitos distintos.
c) Em geral, adota-se a expressão Conselho Escolar seguindo a LDB e a tradição da área educacional.
d) No setor educacional, a tradição consagrou o termo conselho seguido da especificação da área institucional
de abrangência - no caso, conselho nacional, estadual ou municipal de educação - para distinguir das demais
áreas de ação governamental.

5) Quando escutou a pergunta, “a quem pertence à escola pública?”, o professor Aurélio respondeu que a escola
pertence aos cidadãos, ao público. A partir das suas reflexões e pensamentos sobre os assuntos trabalhados
na Aula 02, descreva como o Conselho Escolar pode contribuir com a democratização da escola pública.
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AULA 03
QUESTIONÁRIO
Após assistir a animação da Aula 03 escreva a sua opinião sobre a importância do diálogo para se viver o respeito às
diferenças na gestão democrática da sua escola. Tenha o cuidado de organizar a sua resposta, baseando-se nos conteúdos
apresentados pelos personagens.

AULA 04
QUESTIONÁRIO
Você acabou de assistir a Aula sobre a dimensão político-pedagógica do Conselho Escolar. Também viu sobre a
importância que o Conselho Escolar participe da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico
(PPP) da escola, para que efetivamente exerça a sua dimensão político-pedagógica.
Agora chegou o momento de refletir sobre a sua realidade.
a) Na sua escola há PPP?
b)

O conselho escolar participa da elaboração, acompanhamento e

avaliação do PPP?
c) Com base nas suas respostas e no conteúdo da Aula 04, como você
pode melhorar sua atuação no Conselho Escolar, considerando a dimensão
político-pedagógica?
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AULA 05
FÓRUM
A partir do conteúdo da Aula 05, conceitue e exemplifique a função deliberativa e a função consultiva do conselho
escolar. Envie a sua resposta para o fórum e discuta com os seus colegas.

AULA 06
QUESTIONÁRIO

QUESTIONÁRIO
1. Durante a Aula 06 vimos várias afirmações sobre a regulamentação do conselho escolar. Identifique nas opções
abaixo as afirmações verdadeiras (V) e falsas (F):

a) Os sistemas de ensino organizam e regulamentam a gestão democrática, por meio de leis, decretos,
portarias e pareceres. (V)
b) Em geral, o processo de elaboração dos instrumentos legais e normativos da gestão democrática inviabilizam
mecanismos participativos. (F)
c)

A LDB nº 9394/96 que remete aos sistemas de ensino a tarefa da regulamentação, assegurando, para sua

efetivação, progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às escolas públicas. (V)
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d) Cada

sistema

de ensino deve

ter

leis

e

normas

que

regulam

a

gestão

democrática.

Além

da

regulamentação do Conselho Escolar e do projeto político-pedagógico, é normatizada, por exemplo, a
escolha de dirigentes escolares. (V)
2. De acordo com o que você viu na Aula 06, como o conselho escolar exerce a sua função fiscalizadora?

AULA 07
QUESTIONÁRIO
Considere a seguinte situação:
A recém-criada Escola Paulo Freire, baseada no que indica a legislação de seu município sobre gestão democrática, deve
eleger o Conselho Escolar. Assim, ao receber as orientações da Secretaria de Educação para dar início ao processo de
eleição dos representantes de cada segmento (estudantes, professores, demais funcionários, pais ou responsáveis por
estudante e comunidade local) necessita construir estratégias para promover a participação da comunidade em todo o
processo. De acordo com a Aula 07, relacione estratégias para mobilizar a comunidade no sentido de participar, ativa e
conscientemente, do processo de eleição do Conselho Escolar.
Agora descreva sua resposta no quadro abaixo:
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AULA 08
QUESTIONÁRIO ABERTO

1. Conforme vimos na Aula 08 todos os sujeitos sociais são responsáveis pela prática educativa na escola. Mas, afinal,
quem são esses sujeitos?
2. Como o Conselho Escolar pode contribuir para que todos na escola possam fazer um trabalho integrado, com vistas à
melhoria da qualidade da educação?
AULA 09
FÓRUM
Com base no conteúdo da Aula 09 e com o que você já aprendeu nesta formação, comente a afirmação abaixo.
“Ah, então, não podemos pensar que existem “modelos” e “fórmulas mágicas” para a qualidade
educacional. A qualidade que queremos deve ser fruto da construção coletiva e consciente”.
Agora envie seu comentário para o fórum da Aula 09.
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Realizar a sua autoavaliação
Verifique cotidianamente suas tarefas e veja se conseguiu cumpri-las integralmente. Se isto não ocorreu, as razões
devem ser analisadas para evitar que as falhas se repitam. Procure identificar o que é uma falha do processo e o que é uma
dificuldade sua de acompanhá-lo, com vistas a superá-las.

Participar do processo de avaliação do Curso
Para isto é necessário que você informe ao articulador:
a) As falhas que você percebeu no Curso;
b) As dificuldades apontadas pelos cursistas, tanto no Ambiente Online quanto nos materiais didáticos utilizados;
c) A necessidade de apoios complementares não previstos no projeto pedagógico do Curso;
d) Os problemas relativos à modalidade de EAD, a partir das observações e das críticas dos cursistas.
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AO REALIZAR O TRABALHO DE TUTORIA, LEMBRE-SE SEMPRE QUE:

1.

O cursista não pode ficar sozinho, unicamente com o material on-line;

2.

É preciso estar atento às necessidades dos cursistas;

3.

Você deve, sempre, responder às questões recebidas, mesmo quando considerar que o assunto é irrelevante. O

cursista não sabe se você recebeu ou não a mensagem (Feedback). Muitas vezes ele quer apenas estar seguro de que você
está presente, à sua disposição, e não porque tenha realmente uma dúvida específica;
4.

Caso as demandas apresentadas pelo cursista não possam ser resolvidas por você, informe que os devidos

encaminhamentos estão sendo providenciados;
5.

Você deve verificar se o cursista está desenvolvendo as atividades na plataforma, avaliando-as de acordo com as

diretrizes do curso, explícitas no item 10 deste Guia.
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8. A ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

O Curso articula os seguintes aspectos:
→

Ênfase na formação dos conselheiros escolares;

→

Formação com base em material multimídia;

→

Estrutura curricular modular.

P
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e
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Curso de Formação para
Conselheiros Escolares
MÓDULO 1
40h/a

Aula 1

1°
Encontro
Presencial

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

MÓDULO 2

MÓDULO 3

40h/a

40h/a

Aula 6

Aula 7

Aula 8

Aula 9

2°

3°

Encontro
Presencial

Encontro
Presencial
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A Formação para Conselheiros Escolares é ofertada em módulos. O Módulo 1, composto por nove aulas e três
encontros presenciais, é pré-requisito para a realização dos módulos temáticos. Os cursistas aprovados ao final de cada
módulo receberão um certificado. O Módulo 1 e os módulos temáticos terão 40 horas/aula, sendo 28 horas no
ambiente online e 12 horas presenciais, distribuídas em três oficinas de quatro horas cada.

Estrutura do curso
Este Guia refere-se ao Módulo 1 que é composto pelas seguintes aulas:
AULAS A DISTÂNCIA (AD)
Aula 01 - O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
Aula 02 - História dos conselhos no Brasil – formação dos espaços democráticos
Aula 03 - Organização e funcionamento do Conselho Escolar – o diálogo na diversidade
Aula 04 - Conselho Escolar e a dimensão político-pedagógica
Aula 05 - As funções deliberativa e consultiva do Conselho Escolar
Aula 06 - A função fiscal do Conselho Escolar
Aula 07 - A função mobilizadora do Conselho Escolar
Aula 08 - A função pedagógica do Conselho Escolar
Aula 09 - Conselho Escolar e a Qualidade da Educação Pública
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9. OS MATERIAIS DIDÁTICOS DO CURSO

Os conteúdos da Formação para Conselheiros Escolares serão disponibilizados aos cursistas
em Ambiente Online. Professor tutor é fundamental que você leia atentamente todo o material
pedagógico, pois no decorrer da formação os cursistas poderão necessitar esclarecer dúvidas sobre
textos ou expressões que não compreendam, ou ainda, solicitar explicação sobre uma determinada
atividade. São várias as questões que poderão surgir; logo, sua leitura do material é importantíssima.

Ambiente Online
O ambiente online disponibiliza o conteúdo da formação, por meio de recursos multimidiáticos, apresentando
ferramentas de comunicação e informação que possibilitam a interação síncrona e assíncrona entre os participantes. O
ambiente comporta um sistema de acompanhamento aos cursistas e as informações necessárias à formação.
Na formação, teremos também a comunidade virtual, em que o conselheiro terá um espaço de interação e
compartilhamento de experiências. É um espaço rico de trocas entre os cursistas, possibilitando a interação, cooperação e
autonomia.
O Ambiente funciona tanto para os professores tutores se comunicarem com os cursistas, como para eles manterem
contato entre si, instituindo e fortalecendo os conceitos de cooperação, colaboração e interação aqui propostos. Dentre os
elementos que integram o Ambiente estão:
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A.

Animações e simulações servindo de instrumento para mediação dos conteúdos da

formação.
B.

Atividades e exercícios de caráter avaliativo, como: jogos e situações-problema.

DVD
As aulas animadas serão disponibilizadas em um DVD, para que todos os cursistas possam ter acesso ao conteúdo
da formação.

É fundamental que você acesse constantemente o Ambiente Online, utilizando essa ferramenta para contato com o
grupo de cursistas sob sua responsabilidade, incentivando-os também a interagirem neste meio. É necessário criar
estratégias que façam com que o cursista recorra ao Ambiente, buscando o esclarecimento de suas dúvidas.
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10. SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

Como avaliar?
“A avaliação educacional transcende, sempre, os aspectos ligados ao rendimento escolar,
estando vinculada a políticas e programas educacionais.” (NEDER, 2006).
A avaliação da aprendizagem é um dos pontos fundamentais no Projeto Político Pedagógico
(PPP) das instituições de ensino. Na educação a distância não poderia ser diferente, mas apresenta
peculiaridades inerentes ao público-alvo que participa dessa modalidade de ensino.
Os processos de ensino e de aprendizagem mudaram não se limitando apenas à relação
tradicional estudante/professor, mas oportunizando ao estudante de EAD construir o seu
conhecimento no ambiente que lhe seja mais conveniente, seja ele doméstico ou de trabalho.
Neste material teremos diversos tipos de atividades avaliativas, dentre elas: fóruns,
questionários, situações-problema. Cada uma das atividades da formação terá uma pontuação de 0 a
10, sendo aprovado o cursista que obtiver a média de seis pontos. É importante que o tutor estimule
o cursista a entregar todas as atividades.
Os critérios utilizados para avaliação do cursista nas atividades do tipo “Fórum” serão estabelecidos da seguinte maneira:
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ESCALA

CRITÉRIOS

05 a 10:

- Participação frequente com comentários e questões
relevantes que contribuam para o tópico da discussão;
- Intervenção nas mensagens dos outros participantes com
comentários e questionamentos que prolonguem o debate;
- Inserção de comentários próprios, ao invés de apenas
repetir as colocações de outros autores.

01 a 4.9:

- Restringir a participação a apenas um ou dois dos pontos do
nível acima;
- Inserção de mensagens apenas quando solicitados pelo
professor ou tutor;
-

Apresentou

suas

ideias

(participou),

mas

quando

questionado pelo tutor ou pelos colegas, não retornou para
esclarecer suas ideias ou responder a questionamentos (não
interagiu).

0.0:

- Sem participação (não enviou mensagens);
- Mensagens que desviem do tópico discutido no fórum.
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Ao avaliar um fórum considere se o cursista demostra conhecimento do conteúdo trabalhado na aula, bem como
interesse em realizar a tarefa. Neste aspecto, você deverá perceber se o cursista apropriou-se do conteúdo proposto. É de
extrema importância que o cursista tenha claros os objetivos de cada tarefa e os critérios utilizados na correção; afinal, ele
precisa saber de que forma será avaliado.
Após realizar a análise do trabalho, é aconselhável que você converse com o cursista sobre a avalição de cada
atividade. Procure sempre:

A) Valorizar a produção do cursista.
B) Explicar e sugerir os aspectos nos quais ele poderia melhorar em relação ao desenvolvimento de seu trabalho.
O cursista será avaliado pelo cumprimento das atividades propostas no ambiente online e nos encontros presenciais.
O professor tutor deve conhecer e relembrar aos cursistas, quando necessário, o cronograma das atividades previamente
definidas.
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11. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO AO CURSISTA

O professor tutor é responsável pelas ações didáticas, pedagógicas e motivacionais que possibilitam o permanente
diálogo com o cursista e garantem a operacionalização do processo de ensinar e aprender, se responsabilizando pela
atuação pedagógica necessária para o desenvolvimento das diversas etapas do curso na modalidade a distância. O
acompanhamento visa, portanto, avaliar e orientar as estratégias de ensino e favorecer a aprendizagem dos cursistas.
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12. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS
ESCOLARES (SICE)

O Sistema de Informação do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (SICE) é uma
ferramenta de gerenciamento que permite acompanhar, monitorar e avaliar informações referentes ao Curso de Formação de
Conselheiros Escolares e ao Curso de Formação de Técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Além
disso, permite acompanhar o desempenho dos cursistas, dos tutores, dos articuladores e das coordenações estaduais do
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares nos estados e municípios, inclusive por mesorregião.
A agilidade no acesso às informações sobre a Formação, por meio do SICE, contribui, efetivamente, para o melhor
planejamento de ações no âmbito do Programa, com vistas a ampliar a Formação dos Conselheiros Escolares e de Técnicos
das Secretarias de Educação, proporcionando, inclusive, a desconcentração de oferta de vagas, além de possibilitar,
rapidamente, a identificação de problemas regionais.
São objetivos do SICE:


Subsidiar o planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações de Formação no âmbito
do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.



Definir um cadastro abrangente e completo, permitindo a obtenção de informações de usuários, cursistas,
módulos, turmas etc, com a finalidade de contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e
parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas, bem como o
controle social do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.
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Permitir o gerenciamento do cadastro de bolsas e usuários, proporcionando rapidez e flexibilidade na
captura, gerenciamento e recuperação das informações.



Garantir mais eficiência e transparência nos gastos públicos, tendo em vista que o benefício é pago
diretamente aos bolsistas.



Permitir o cadastramento e o controle das bolsas e usuários, para a geração de autorizações dos
pagamentos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Fornecer informações necessárias que subsidiem os repasses da bolsa, por meio do Sistema de Gestão de
Bolsas (SGB).

O Ministério da Educação pretende conduzir o processo de forma a consolidar o SICE, envolvendo as três instâncias
da administração pública: federal, estadual e municipal, no levantamento de informações e acompanhamento do pagamento
dos bolsistas. Essa trajetória representa um avanço que viabilizará a oferta de dados precisos e atualizados, para subsidiar o
monitoramento das bolsas pagas. Possibilitará, ainda, mecanismos para uma gestão mais eficiente, bem como colocará à
disposição as informações dos pagamentos das bolsas, junto ao FNDE.
Dessa forma, é de suma importância que o Tutor leia atentamente o Manual do Sistema de Informação do
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (SICE), identificando as funcionalidades que estão à
disposição do Tutor e, principalmente, se apropriando das funções que são de sua responsabilidade.

Isso, certamente,

evitará transtornos para o Tutor e para toda a equipe envolvida no Curso de Formação para Conselheiros Escolares, além de
evitar contratempos junto aos cursistas.
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