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MENSAGEM DA SECRETÁRIA
A Lei Complementar 49/1998 e a Lei 7.040/1998 deram forma a muitas das diretrizes
nacionais trazidas pela Constituição Cidadã, de 1988, inclusive no que se refere aos
mecanismos de construção da gestão democrática nos sistemas de ensino. Para
aqueles que lutaram pela aprovação destas leis, a gestão democrática nunca foi uma
utopia, pelo menos na concepção de utopia como algo nunca realizável. Gestão
democrática, para nós, sempre foi pensada como decisão coletiva de relações sendo
construídas cotidianamente na escola e no sistema estadual, em todas as suas
dimensões.
Gestão democrática, no sentido mais amplo, implica na permanente construção de
diálogos dentro e fora da escola, que envolvem não apenas a comunidade escolar,
mas gestores, representantes sociais, trabalhadores, estudantes, enfim, toda a
sociedade. No caminho desta construção, em muitos momentos a escola se vê
sobrecarregada pelas responsabilidades derivadas da descentralização de ações; os
gestores escolares frequentemente são desafiados a agir mais como gerentes do que
como educadores; os conselhos escolares desempenham funções de unidades
executoras, deixando em segundo plano as questões pedagógicas. Por vezes, o
descompasso entre a política de gestão e sua aplicação prática, mostra que ainda há
necessidade de consolidar a gestão democrática no sistema.
Não se trata, portanto, de caminho fácil. Conceder e ter autonomia (que não é total e
irrestrita), definir limites, ouvir e aceitar o outro, trabalhar pelo coletivo, são desafios
de todos os dias. Como estruturar a escola para que possa enfrentar as
complexidades postas pela gestão democrática? Como consolidar processos que
resultem da construção de uma cultura de trabalho coletivo e de respeito ao que foi
democraticamente definido? Como resgatar a organização dos grêmios estudantis
para impulsionar o processo de ampliação da democracia? Construir estes diálogos e
as relações de poder que deles derivam depende do desejo e compromisso dos
indivíduos envolvidos na qualificação e na defesa daquilo que é público e de direito
de todos: a educação com qualidade social.
Há um constante renovar de conceitos, mas os valores agregados historicamente
permitem incorporar no fazer da escola práticas democráticas significativas. Para
tanto, vamos ao debate!

Rosa Neide Sandes Almeida
Secretária de Estado de Educação
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APRESENTAÇÃO
Hoje é perceptível constatarmos, após 12 anos da implantação da gestão
democrática na Rede Estadual de Ensino, que temos um panorama no qual a
mobilização da comunidade escolar vem alcançando cada vez mais uma amplitude,
sendo capaz de impulsionar mudanças significativas nas relações de poder na escola.
Por outro lado, temos que reconhecer que a democratização almejada nas relações
no interior das nossas escolas, não pode ser mais encarada com uma visão
messiânica e fatalista, pois é grande falácia crer que estando a escola democratizada,
a sociedade irá se democratizar.
Isto posto, não fica difícil entendermos que a consolidação de uma gestão
democrática no interior da escola não é um processo espontâneo nem fácil.
Precisamos ter claro que a dinâmica das relações de poder na própria sociedade,
poderá dificultar o avanço do processo no seio da escola, sendo necessária vigilância
constante e continuado esforço humano coletivo, em função de tomar e
implementar decisões de grupos e não de indivíduos.
Para Arroyo, a democratização da educação não significa eliminar a presença do
Estado dos serviços públicos, mas buscar mecanismos para submeter as decisões de
Estado ao debate e ao controle pela opinião pública, pais, grupos organizados e
partidos. Só através dos mecanismos de gestão democrática é que poderemos gerar
um verdadeiro processo de democratização das estruturas educacionais, por meio de
estratégias, organização e funcionamento da escola, bem como na formulação de
seus objetivos, conteúdos e fins.
Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico deverá ser concebido, executado e
avaliado sempre na perspectiva do coletivo, constituindo se no elemento primordial
para a escola firmar sua autonomia e aperfeiçoar o processo de gestão democrática,
que implica na construção de uma nova realidade e que considera as possibilidades
do vir a existir, com respeito, transparência, compromisso e ética.
Fizemos essas considerações sucintas para apresentar este relatório que é o primeiro
feito pela SEDUC, após a implantação da Lei 7.040/98, para discussão na Conferência
de Gestão Democrática. Embora simples, exigiu da Superintendência de Gestão
Escolar muito esforço, estudo e trabalho coletivo da equipe.

Catarina de Arruda Cortez
Superintendente de Gestão Escolar
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CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS
A realização da Conferência de Gestão Democrática do Ensino Estadual é um marco
importante para todos os segmentos envolvidos, pois recoloca o debate como
condição precípua na garantia do aperfeiçoamento dos processos democratizantes
da gestão, que vão refletir na melhoria da qualidade do ensino e na convivência
democrática nas nossas escolas.
Esperamos que os resultados da avaliação da gestão democrática, ora apresentados,
embora incipientes, agregados à experiência e prática dos participantes da
Conferência na vivência do cotidiano da vida escolar e da comunidade, colaborem na
crítica construtiva da gestão, objetivando fortalecer, via diálogo, transparência e
participação cidadã, novos ditames e paradigmas comprometidos com a mudança
social e educacional.
Ressaltamos o papel importante e valioso que tiveram nossos parceiros: as 529
unidades escolares que participaram do estudo avaliativo; todas as Assessorias
Pedagógicas e unidades dos CEFAPROs, que responsabilizaram se pela aplicação dos
instrumentos. Sem a colaboração, disponibilidade e boa vontade dos gestores que
dirigem os órgãos descentralizados e escolas, pouco teríamos feito.
Destacamos também o trabalho do SINTEP, cujas representações locais nos
auxiliaram nessa empreitada junto às escolas e cujos representantes em muito
colaboraram na organização de toda a Conferência.
Finalmente, registramos nossos sinceros agradecimentos à equipe da Gerência de
Planejamento e Avaliação do Atendimento Escolar e a todos que contribuíram neste
esforço, nos dispensando especial atenção na realização do diagnóstico. Aos
participantes da Conferência, auguramos bom e proveitoso trabalho.

Equipe da Superintendência de Gestão Escolar
Secretaria de Estado de Educação/SEDUC MT
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA EM MATO GROSSO
Dentre as conquistas históricas consagradas na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e na legislação do Estado de Mato Grosso está a Gestão Democrática como
princípio do ensino público, como exercício contínuo de cidadania e por intermédio da qual a escola
pode exercer plenamente a sua função estratégica no desenvolvimento das múltiplas dimensões
humanas e sociais.
A bandeira pela democratização da gestão escolar tem acompanhado a luta dos setores mais
progressistas da área da educação, encontrando respaldo nas associações e sindicatos dos
profissionais da educação.
Com o processo de abertura política consagrado na Constituição de 1988, diversas experiências de
gestão democrática aconteceram e vêm acontecendo no país, paulatinamente incorporadas no
conjunto de legislações educacionais. O debate sobre gestão democrática, portanto, não surge
espontaneamente. Ele é uma construção histórica de homens e mulheres, conscientes dos direitos
negados e das contradições que se manifestam numa determinada conjuntura política e
econômica.
Mato Grosso se destaca como pioneiro nesse cenário nacional, com uma proposta de gestão
democrática para a rede estadual de ensino originada nas reivindicações do segmento de
profissionais da educação básica, expressa como proposta no Congresso da Associação
Matogrossense de Professores (AMP), em 1986, e apresentada aos candidatos a governador nas
eleições daquele ano.
A implantação da gestão democrática na capital do Estado em 1986/1988 também faz parte das
lutas sindicais e das iniciativas governamentais para construção de um novo modelo de gestão. A
essência democrática da proposta centrava se no processo de eleição para diretores escolares e na
criação de órgãos colegiados. A implantação destas ações, no ano seguinte, expressava a recente
abertura política no Brasil. O caráter pioneiro da gestão democrática em Mato Grosso pode ser
comprovado pelo fato de que sua implantação antecedeu até mesmo a orientação apresentada
nesse mesmo sentido, pela Constituição de 1988.
Entretanto, o modelo de gestão democrática implantado em 1987 na rede estadual de ensino, que
apresentava como principal avanço a eleição dos dirigentes escolares, vigorou somente durante
algum tempo, sendo interrompida pelo novo grupo político que assumiu o governo no período de
1990 a 1994, que usou de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN nº 282 1/MT) para
barrar sua implantação. Em 1995 o processo foi retomado, apresentando novos mecanismos de
participação, em razão da nova conjuntura política e econômica dos anos noventa.
Como resultado da participação e envolvimento da sociedade nas discussões da década de 90, em
1998 foi aprovado um conjunto de diretrizes educacionais em Mato Grosso. Este movimento
refletiu o intenso poder de mobilização dos educadores, que na contramão da história, conseguiu,
de certa forma, desviar o curso das orientações neoliberais da época para imprimir o conteúdo da
utopia de relações mais democráticas para a educação. O conteúdo do novo arcabouço jurídico
constituiu se em um marco para repelir a cultura paternalista viciada pelo apadrinhamento político,
que durante muito tempo imperou na Escola Pública. Para isso foi necessário que, por um lado, os
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gestores do sistema assim o desejassem e, por outro, que houvesse uma continuidade, pela escola,
do movimento de participação evidenciado na elaboração das diretrizes, no sentido de garantir,
fiscalizar e exigir o cumprimento do que ficou estabelecido.
A Gestão Democrática, regulamentada pela Lei 7.040, de 1º de outubro de 1998 (Anexo I), trouxe
como principais características a co responsabilidade entre Poder Público e sociedade na gestão da
escola;a autonomia pedagógica, administrativa e financeira da Escola, mediante organização e
funcionamento dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar, do rigor na aplicação dos
critérios democráticos para escolha do diretor e da transferência automática e sistemática de
recursos às unidades escolares e a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e
pedagógicos. Em síntese, pode se afirmar que a característica central da gestão democrática
concebida em Mato Grosso nos anos noventa para a rede pública de ensino, assentava se na
delegação de autonomia à unidade escolar.
Estas concepções representaram avanço qualitativo concreto na luta dos profissionais da educação
pela democratização do ensino. No entanto, a realidade hoje tem mostrado que tais conquistas
foram eivadas pela interferência neoliberal. Práticas de gestão com princípios calcados no modelo
empresarial de administração representam obstáculos no processo de democratização da gestão
no cotidiano de muitas escolas. Nesse contexto, cabe questionar se os mecanismos de gestão
democrática, como a eleição de diretores, a criação de conselhos deliberativos e a descentralização
pedagógica, administrativa e financeira, legalmente instituídos, têm garantido a efetivação de uma
gestão participativa e construtora da qualidade almejada pelos usuários diretos do ensino.
É sabido que a Lei por si só não muda atitudes e nem condiciona a vontade política. Ao serem
aprovadas, as leis se constituem em uma referência e obrigações a serem cumpridas. No entanto,
elas podem ser mudadas de acordo com os interesses presentes nos debates. Assim, se detivermos
um olhar atento nos desdobramentos das políticas educacionais posteriores ao amplo processo de
discussão estabelecido na segunda metade da década de noventa, cujo marco é a realização da
Conferência de Educação de 1996 e a aprovação das diretrizes educacionais, é possível desvendar a
presença de alguns elementos. Algumas vezes notamos a tendência de ignorar se o conteúdo das
diretrizes aprovadas no contexto participativo dos anos noventa, abafando o projeto de gestão
democrática, na perspectiva da grande mobilização política que se instalou naquele momento
histórico.
Por exemplo, parece ser necessário, a todo momento, lembrar que precisamos superar a vinculação
da concepção de gestão democrática apenas com a escolha eletiva dos diretores, para
fundamentarmo nos na compreensão da profunda interdependência, da ação comunicativa das
pessoas entre si e destas com o ambiente. Essa compreensão constrói uma nova concepção de
poder, não mais situado na qualidade do sujeito, mas na intersubjetividade, no agir comunicativo,
em que a escolha eletiva dos diretores escolares torna se apenas e tão somente um dos pontos
importantes na construção da gestão democrática.
Assim, antes e acima das rotinas administrativas, a gestão democratizada da escola consiste na
mediação das relações intersubjetivas, compreendendo: identificação de necessidades; negociação
de propósitos; definição clara de objetivos e estratégias de ação; linhas de compromissos;
coordenação e acompanhamento de decisões pactuadas no coletivo; mediação de conflitos e
projetos com ações voltadas para a transformação social. Gestão democrática se constitui no
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processo de coordenação das estratégias de ação para alcançar os objetivos definidos e requerer
liderança centrada na competência, legitimidade e credibilidade.
Dessa forma, a gestão democrática deve ser compreendida não apenas como um princípio do novo
paradigma, mas também como um objetivo a ser perseguido e aprimorado como uma prática
cotidiana nos ambientes educativos.
Assim, deve ser vista e assumida a dimensão pedagógica da gestão, pois ela se constitui no foco
privilegiado que determina sua finalidade principal e central na construção do PPP, por trazer em
seu bojo a incumbência de transformar em realidade o desenvolvimento do cidadão que se quer
formar no presente. Este deve ser o sentido maior da participação na busca da democratização do
poder na escola, pois se a escola e seus objetivos pertencerem ao(a) diretor(a), à SEDUC ou ao
Governo, não há por que os professores, pais, funcionários, alunos, agentes da comunidade se
sentirem comprometidos com ela. Portanto, a construção de espaços de participação, como do
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, do Grêmio Estudantil, a eleição do (a) diretor (a) e a
elaboração o do PPP, são importantes na conquista e fortalecimento da Gestão Democrática na
Escola.
A legislação estadual em Mato Grosso (LC 49/98, LEI Nº 7.040/1998 e suas modificações) trata
detalhadamente da concepção, implantação e execução cotidiana da gestão democrática nas suas
diferentes dimensões, explicitando a como princípio da educação escolar e afirmando que sua
implantação deve se permanentemente avaliada.
Com o objetivo de dar cumprimento ao compromisso da permanente avaliação, a SEDUC
coordenou a construção de um amplo Diagnóstico, considerando que, no âmbito da escola, a
gestão democrática abrange: a indicação dos diretores de escola, com participação efetiva da
comunidade escolar; a elaboração de regimentos escolares; a transparência nos mecanismos
pedagógicos, administrativos e financeiros; a avaliação da aprendizagem dos educandos, do
desempenho dos profissionais da educação e da instituição na forma do Projeto Político
Pedagógico da escola, além do respeito à autonomia de organização dos segmentos da comunidade
escolar (Parágrafo único do Artigo 51 da Lei Complementar 49/98).
Este diagnóstico deverá embasar um amplo debate, que culminará na deliberação de propostas a
serem aprovadas na Conferência de Gestão Democrática do Ensino Estadual (CONGED/MT), em
Cuiabá, nos dias 21 e 22 de setembro de 2010. Precedida de debates ocorridos nas escolas, espera
se que esta Conferência possa consolidar os mecanismos de gestão implantados nos últimos 12
(doze) anos, desde que, em 1998, Mato Grosso deu um exemplo ao país no que tange às
concepções de construção autônoma e cidadã das relações de poder e convivência no âmbito das
unidades escolares estaduais.

O INSTRUMENTO
Diagnóstico do Processo de Gestão Democrática
Concebendo, portanto, a gestão democrática na sua mais ampla concepção, um instrumento de
pesquisa foi construído com 36 (trinta e seis) questões, abrangendo as diferentes dimensões
previstas em lei e presentes nas unidades escolares estaduais. O questionário foi enviado às 529
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escolas urbanas da rede, na expectativa de que os quatro diferentes segmentos da comunidade
escolar (professores, funcionários, pais/responsáveis e alunos) se posicionassem, separadamente
sobre cada uma das perguntas elaboradas. Para preparar o debate nas escolas e os
posicionamentos por segmento, a SEDUC propôs uma série de atividades, tais como leitura de
textos, conhecimento da legislação e participação em uma dinâmica de grupo (Anexo I).
Houve 100% de retorno de respostas. Entretanto, considerando a necessidade de realizar a análise
das categorias separadamente, apenas 45% do material devolvido pode ser considerado, pois nos
demais documentos impressos não havia indicação clara do segmento que os havia respondido.
Considerando que os 45% de documentos viáveis para análise provinham de escolas em 74
municípios do Estado, distribuídos entre os 15 (quinze) pólos regionais do CEFAPRO, a equipe
concluiu que esta amostra poderia ser representativa do conjunto das escolas, e que, portanto,
poderia servir de base para os debates amplos que se planejou fazer no contexto de uma
Conferência.

O QUE OS RESULTADOS INDICAM
ESCOLHA DOS DIRETORES DE ESCOLA, COM PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA
COMUNIDADE ESCOLAR
A imensa maioria de profissionais, alunos e responsáveis (mais de 97%) concorda com a relevância
da votação na própria unidade escolar, como condição fundamental para escolha do (a) diretor(a)
escola (Questão 1). A maioria (mais de 82%) também concorda que o profissional, para candidatar
se à direção das escolas, deve ser do quadro efetivo ou estável, embora cerca de 17% dos
professores afirmem que não concordam com esta regra.
Quanto ao peso do voto no processo de escolha do (a) diretor (a) na escola (Questão 2), mais de
85% das opiniões registradas neste estudo apontam para a aceitação de que votos da comunidade
externa (pais e alunos) e da comunidade interna (professores e funcionários), devem ter o mesmo
peso.
O uso urna eletrônica na votação não é regra geral (Questão 3); as opiniões foram bem
distribuídas, com leve destaque para o muito fraco, indicando que este ponto deve ser fortalecido.
Nem todas as escolas usam este tipo de tecnologia.
Quanto ao mandato com duração de 02 anos e direito a uma recondução imediata, os resultados
indicam que a maioria concorda (percentuais mais de 82% em todas as categorias), destacando se
porém pais e alunos, que apresentam 15 e 17% de discordância (Questão 4).
Os índices de concordância com a exigência de que o candidato a diretor(a) seja do quadro regular
quadro efetivo ou estável dos profissionais da educação básica da escola é alta em todos os
segmentos (Questão 5), chegando a mais de 92% entre os funcionários, seguidos de cerca de 87%
das opiniões entre pais e estudantes e mais de 82% entre professores.
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QUESTÃO 1 Votação na própria unidade escolar como condição fundamental para a escolha do
(a) diretor(a) escola (%)

QUESTÃO 2 Aceitação pela comunidade da alteração, no sentido de atribuir o mesmo peso ao
voto da comunidade externa (pais e alunos) e da comunidade interna (professores e
funcionários) no processo de escolha do (a) diretor (a) na escola (%).
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QUESTÃO 3 Viabilização a todas as escolas do uso urna eletrônica na votação para escolha do
diretor da escola (%).

QUESTÃO 4 Duração de 02 anos para o mandato dos diretores com direito a uma recondução
imediata (art. Lei nº 7.982/2003) (%)
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QUESTÃO 5 Relevância em ser do quadro efetivo ou estável dos profissionais da educação
básica para candidatar se à direção das escola (%)

REGIMENTOS ESCOLARES
Todas as categorias consultadas indicaram que a divulgação do regimento escolar para a
comunidade no início de cada ano letivo é um aspecto forte ou muito forte das escolas (mais de
70%) (Questão 6), o que garante a ciência dos direitos e obrigações que todos devem ter para com
o trabalho colaborativo e convivência saudável. Entretanto, como os percentuais de regular
também se destacaram (mais de 20%, principalmente entre funcionários), parece haver
necessidade de maior divulgação do regimento escolar em várias das escolas estudadas.
Quanto à realização de Assembléia por segmentos de pais, alunos, professores e funcionários para
escolha de seus representantes no CDCE da escola (Questão 7), a imensa maioria (mais de 97%)
concorda que é importante.
Concordam também (mais de 95%) que o CDCE da escola deve ser composto somente com os
segmentos de pais, alunos, professores e funcionários, como determina a lei (Questão 8).
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QUESTÃO 6 Divulgação do regimento escolar no início do ano letivo, a fim esclarecer os direitos
e obrigações com o trabalho colaborativo e convivência saudável na escola (%)

QUESTÃO 7 Realização de Assembléia por segmentos de pais, alunos, professores e funcionários
para escolha de seus representantes no CDCE da escola (%).
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QUESTÃO 8 Validade da composição dos membros do CDCE da escola, somente com os
segmentos de: pais, alunos, professores e funcionários (%)

TRANSPARÊNCIA NOS MECANISMOS PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS
E FINANCEIROS
Com relação à transparência nos mecanismos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola,
vários aspectos foram incluídos neste levantamento.
A participação da comunidade escolar na elaboração do PPP (Questão 9) e o entendimento de que
o diagnóstico feito para elaboração do PDE reflete as reais necessidades da escola (Questão 10) são
pontos importantes nesta análise.
A maior parte das pessoas consultadas, nas diferentes categorias, acredita que há boa participação
(cerca de 33% de declarações nas alternativas forte + muito forte) da comunidade escolar na
elaboração do PPP, mas os percentuais reservados ao indicador regular (também por volta de 33%
em todas as categorias) podem indicar que ainda há necessidade de sensibilizar a comunidade para
maior envolvimento na elaboração do PPP em muitas das escolas. Cabe destacar a categoria de
alunos, que apresentou os maiores valores de descontentamento (muito fraco cerca de 12%,
enquanto outras categorias apontaram menos de 10%).
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QUESTÃO 9 Participação da comunidade escolar na elaboração do PPP da escola (%).

QUESTÃO 10 Concordância do diagnóstico feito para elaboração do PDE com as reais
necessidades da escola (%).
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Os debates coletivos e a disponibilização de informações de forma transparente também são
indicadores importantes do fortalecimento da gestão democrática nas escolas.
A valorização do debate coletivo com consulta regular aos segmentos/CDCE para conduzir os
trabalhos/atividades/projetos e ações do PPP/PDE (Questão 11) foi considerado um aspecto forte
ou muito forte para a maioria dos consultados (mais de 70% entre as quatro categorias). É preciso
registrar, entretanto, um leve destaque para alunos, que apresentam os maiores valores de
descontentamento (mais de 10% no quesito muito fraco), o que pode indicar a necessidade de
envolver mais os educandos nos debates coletivos quando se deseja planejar ações de
fortalecimento do PPP/PDE.
A transparência na gestão depende de informações sempre muito bem divulgadas. Portanto, o
comprometimento da equipe gestora (diretor, coordenador e secretário) com a organização dos
arquivos e da documentação dos profissionais e dos alunos da escola é fundamental (Questão 12).
A imensa maioria acredita que estes são aspectos fortes ou muito fortes nas suas escolas,
merecendo destaque as categorias de professores e funcionários, cujos percentuais muito forte
ficaram acima de 50%.
Outro quesito importante neste aspecto é a demonstração de assiduidade de todos os profissionais
da escola no cotidiano do trabalho escolar (Questão 13), sendo declarado pela imensa maioria que
há satisfação com relação à demonstração, uma vez que são elevados os percentuais apontando
para que este pareça ser um aspecto forte ou muito forte nas escolas consideradas no estudo.

QUESTÃO 11 Valorização do debate coletivo, consulta regular aos segmentos/CDCE para
conduzir os trabalhos/atividades/projetos e ações do PPP/PDE (%).
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QUESTÃO 12 Comprometimento da equipe gestora (diretor, coordenador e secretário) com a
organização dos arquivos e da documentação dos profissionais e dos alunos da escola (%).

QUESTÃO 13 Demonstração de assiduidade de todos os profissionais da escola no cotidiano do
trabalho escolar (%).
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A maior parte dos consultados mostrou que as escolas adotam formas de trabalho em que todos
são capazes de ouvir o outro, dividindo tarefas, compartilhando conhecimento e experiências,
respeitando e aceitando a pluralidade de idéias (Questão 14). Uma comprovação disto é que a
maioria também declara que há circulação constante de informações de interesse dos profissionais,
alunos e pais através de reuniões periódicas, divulgações e fixação das comunicações, em locais de
fácil acesso ou em jornais e folhetos (Questão 15).

QUESTÃO 14 Adoção de forma de trabalho garantindo que todos possam ser capazes de ouvir o
outro, dividindo tarefas, compartilhando conhecimento e experiências, respeitando e aceitando a
pluralidade de idéias (%).

QUESTÃO 15 Circulação constante das informações de interesse dos profissionais, alunos e
pais através de reuniões periódicas, divulgações e fixação das comunicações, em locais de
fácil acesso ou em jornais, folhetos, de distribuição na escola (%).
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Há uma compreensão generalizada de que a escola é um bem público, construída, mantida e
reformada com o dinheiro que os cidadãos pagam nos impostos, e que, portanto, todos os alunos,
pais, profissionais e a comunidade em geral têm compromisso com o seu cuidado (Questão 16).
Todas as categorias declararam que esta concepção é forte ou muito fortemente assimilada pela
comunidade, sendo cerca de 50% o percentual de declarações no quesito forte em todas as
categorias. Entretanto, como os percentuais de regular também se destacam (próximo de 20%, nas
quatro categorias), parece haver necessidade de maior aprofundamento deste conceito.
Além disto, é importante ressaltar que a maior parte dos consultados afirmou ser forte para muito
forte a criação de oportunidades concretas por parte da escola na interação e integração com a (s)
comunidade (s), empresas, comércio local, em suas proximidades ou não (Questão 17), o que é
bastante positivo para elevar o valor social da escola nas comunidades onde estão inseridas.

QUESTÃO 16 Compreensão generalizada de que a escola é um bem público, construída,
mantida e reformada com os impostos que os cidadãos pagam; portanto todos alunos, pais,
profissionais e a comunidade devem cuidá la e defendê la sempre (%).
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QUESTÃO 17 Oportunidades concretas que a escola oferece para interagir, integrar se com a (s)
comunidade (s), empresas, comércio local, em suas proximidades ou não (%).

Com relação à gestão dos recursos financeiros, a maioria acredita que na sua escola é forte ou
muito forte a divulgação dos valores recebidos e arrecadados pela escola durante o ano (Questão
18), com leve destaque para alunos, que apresentam os maiores valores de descontentamento
(muito fraco cerca de 12%).
Todas as categorias declararam que a divulgação das prestações de contas, de forma clara e em
lugar visível e de fácil acesso à comunidade (Questão 19) é forte, muito forte ou regular nas escolas,
sendo cerca de 50% o percentual de forte em todas as categorias. Entretanto, como os percentuais
de regular também se destacam (cerca de 20%), parece haver espaço para melhorias na
transparência da prestação de contas em várias das unidades escolares estaduais.
Com relação à atuação do CDCE, diferentes aspectos foram pesquisados.
Para a maior parte dos consultados, a definição pelo CDCE, de onde e como serão aplicados todos
os recursos financeiros arrecadados pela escola (Questão 20) é um aspecto forte ou muito forte e o
mesmo se verifica com relação à realização de reuniões sistemáticas do Conselho para aprovação
de todas as prestações de contas dos recursos recebidos pela escola (Questão 21).
Entretanto, considerando que todas as categorias apontaram para forte, muito forte e regular a
necessidade de fortalecimento da atuação do CDCE, pode se concluir que a imensa maioria dos
conselhos só funciona como unidade administrativa, tendo o foco de seu trabalho voltado ao
aspecto financeiro, em detrimento da sua atuação pedagógica (Questão 22).
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QUESTÃO 18 Divulgação à comunidade escolar do total de todos os recursos financeiros
recebidos e arrecadados pela escola durante o ano (%).

QUESTÃO 19 Divulgação para a comunidade escolar das prestações de contas de todos os
recursos financeiros recebidos e arrecadados pela escola, de forma clara e em lugar visível e de
fácil acesso à comunidade escolar (%).

22

CONFERÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO ESTADUAL CONGED/MT
DOCUMENTO BASE

QUESTÃO 20 Definição, pelo CDCE da escola em conjunto com os segmentos, de onde e como
serão aplicados todos os recursos financeiros e arrecadados pela escola (%).

QUESTÃO 21 Realização de reuniões sistemáticas com o CDCE para aprovação de todas as
prestações de contas dos recursos recebidos pela escola (%).
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QUESTÃO 22 Fortalecimento da atuação do CDCE somente como Uex da escola, tendo o foco de
seu trabalho voltado ao aspecto financeiro, em detrimento da sua atuação pedagógica (%).
Quanto à qualidade e regularidade na oferta diária da merenda escolar (Questão 23), em todas as
categorias o quesito muito forte apareceu com elevados percentuais (cerca de 50%), maiores até
que os percentuais do quesito forte, o que indica satisfação da maioria com relação à merenda.

QUESTÃO 23 Qualidade e regularidade na oferta diária da merenda escolar aos alunos (%).

24

CONFERÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO ESTADUAL CONGED/MT
DOCUMENTO BASE

O tratamento ético e consciente das diferenças (Questão 24) é também um importante indicador
da maturidade dos processos de gestão democrática nas unidades escolares de Mato Grosso. A
imensa maioria acredita que este é um aspecto forte ou muito forte das escolas, onde há também
entendimento de que existe comprometimento da gestão da escola em criar um ambiente de
solidariedade e responsabilidade mútua, sem paternalismo e favorecimento, mas agindo com
justiça e firmeza no cotidiano (Questão 25). Além disto, o tratamento que as escolas vêm dando
aos conflitos e desentendimentos que ocorrem entre os próprios profissionais, entre estes com os
alunos e dos alunos entre si também (Questão 26) foi apontado como um aspecto forte ou muito
forte pela maior parte das pessoas consultadas, num espaço de convivência harmônica com as
diferenças (cor, raça, sexo e religião).

QUESTÃO 24 Manifestação de tolerância no interior e no cotidiano da escola com os diferentes
e com as diferenças (%).

QUESTÃO 25 Comprometimento da gestão da escola em criar um ambiente de solidariedade e
responsabilidade mútua, sem paternalismo e favorecimento, agindo com justiça e firmeza (%).
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QUESTÃO 26 Tratamento que a escola vem dando aos conflitos, desentendimentos, que
ocorrem no espaço da escola entre os próprios profissionais, entre estes com os alunos e dos
alunos entre si (%).
Talvez em função deste ambiente positivo e coletivo da maior parte das escolas, também a
ocorrência de discussões abertas e conduzidas de forma coletiva sobre o processo eleitoral para
escolha do diretor da escola (Questão 27) foi apontado como aspecto forte pelas pessoas
envolvidas no estudo, o que é bastante positivo do ponto de vista do fortalecimento da gestão
democrática.

QUESTÃO 27 Ocorrência de discussões abertas e conduzidas de forma coletiva sobre o processo
eleitoral para escolha do diretor da escola (%).
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Finalmente, há claro reconhecimento de que a concretização de oferta regular de cursos e
possibilidade de participação do diretor eleito em encontros e seminários é uma necessidade vital
para a melhoria da gestão da escola (Questão 28), pois a imensa maioria acredita que sua escola é
forte ou muito forte neste aspecto; praticamente não há discordância com relação à necessidade de
formação continuada do diretor.

QUESTÃO 28 Reconhecimento de que a concretização de oferta regular de cursos, encontros,
seminários ao diretor eleito é uma necessidade vital para a melhoria da gestão da escola (%).

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS, DO DESEMPENHO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DA INSTITUIÇÃO, NA FORMA DO
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Uma escola com gestão democrática fortalecida se preocupa com a avaliação da aprendizagem dos
educandos, do desempenho dos profissionais da educação e da instituição, na forma do Projeto
Político Pedagógico.
Assim, o acompanhamento, pela direção e/ou coordenação pedagógica das atividades em sala de
aula/laboratórios e das atividades extracurriculares que se dão fora da própria escola (Questão 29)
é fundamental, e foi apontada como aspecto forte ou muito forte pela maior parte dos envolvidos
no estudo.
A prioridade dada pela escola ao processo de ensino aprendizagem de todos seus alunos (Questão
30), fundamental para que a escola atinja seu objetivo social, também foi apontada como forte ou
muito forte pela maioria, o que indica elevado grau de comprometimento de profissionais,
gestores, responsáveis e alunos.
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Mais de 30% dos pais e dos alunos indicaram como muito forte o estímulo positivo que a escola
vem dando aos pais/responsáveis no acompanhamento da aprendizagem (Questão 31). Além disto,
o fortalecimento do trabalho pedagógico na escola, como condição primeira para melhorar a
avaliação da aprendizagem dos alunos e consequentemente a boa gestão da escola (Questão 32)
também foi apontada como forte ou muito forte pela maioria.

QUESTÃO 29 Acompanhamento pela direção e/ou coordenação pedagógica da escola, das
atividades em sala de aula/laboratórios e das atividades extracurriculares que se dão fora da
própria escola (%).

QUESTÃO 30 Prioridade dada pela escola ao processo de ensino aprendizagem de todos
seus alunos (%).
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QUESTÃO 31
Estímulo positivo que a escola vem dando aos pais/responsáveis no
acompanhamento da aprendizagem dos alunos (%).

QUESTÃO 32 Fortalecimento do trabalho pedagógico na escola, como condição primeira para
melhorar a avaliação da aprendizagem e consequentemente a boa gestão da escola (%).
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A existência de projetos/ações concretas que a escola realiza e que são divulgadas para evitar a
evasão e o abandono da escola (Questão 33) foi apontada por todas as categorias como forte,
muito forte e regular, sendo cerca de 50% o percentual de forte em todas elas. Entretanto, como os
percentuais de regular também se destacam (cerca de 15 a 20%), parece haver espaço para
melhorias nos projetos e ações que ajudem a evitar evasão escolar.

QUESTÃO 33 Existência de projetos/ações concretas que a escola realiza e que são divulgadas
para evitar a evasão e abandono da escola pelos alunos (%).

O comprometimento e empenho da equipe gestora da escola também são fundamentais para a
sustentação dos mecanismos que garantem a gestão democrática.
A manutenção do espaço físico (limpeza geral, conservação do mobiliário, equipamentos e prédios)
(Questão 34), por exemplo, é importante para manter um ambiente compatível com o processo do
ensino aprendizagem. Os pais e responsáveis acreditam que a manutenção é bem feita (a maioria
apontou forte ou muito forte); entretanto, profissionais e alunos indicaram percentuais também
elevados de regular, o que indica que a manutenção precisa melhorar.
O empenho da escola no cumprimento do mínimo de 200 dias letivos e 840 horas anuais de
atividades pedagógicas para todos os alunos (Questão 35) também foi um aspecto muito bem
avaliado pelos consultados neste estudo. O percentual muito forte se destacou nas quatro
categorias, acompanhado de elevados valores de forte.
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QUESTÃO 34
Manutenção do espaço físico (limpeza geral, conservação do mobiliário,
equipamentos e prédios) compatível com um ambiente positivo para o processo do ensino
aprendizagem (%).

QUESTÃO 35 Empenho da escola no cumprimento, no mínimo, 200 dias letivos e 840 horas
anuais de atividades pedagógicas para todos os alunos (%).
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Finalmente, cabe registrar que a maior parte dos consultados avaliou como regular ou forte o apoio
dado pela SEDUC à escola com vistas ao fortalecimento da gestão democrática na unidade escolar
(Questão 36), podendo se inferir que a gestão democrática está em franco processo de
amadurecimento na Secretaria de Educação.

QUESTÃO 36 Apoio dado pela SEDUC à escola com vistas ao fortalecimento da gestão
democrática na unidade escolar (%).
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ANEXO I
A LEI 7.040/1998 E SUAS ALTERAÇÕES
LEI Nº 7.040, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998 D.O. 1º.10.98.
Autor: Poder Executivo
Regulamenta os dispositivos do Artigo 14 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), bem como o inciso VI do Artigo
206 da Constituição Federal, que estabelecem Gestão Democrática do Ensino Público
Estadual, adotando o sistema seletivo para escolha dos dirigentes dos
estabelecimentos de ensino e a criação dos Conselhos Deliberativos da Comunidade
Escolar nas Unidades de Ensino.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Artigo 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
TÍTULO I
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL
Art. 1º A Gestão Democrática do Ensino Público Estadual, princípio inscrito no Artigo 206, VI, da Constituição
Federal, e no Artigo 14 da Lei Federal nº 9.394/96, será exercida na forma desta lei, obedecendo aos
seguintes preceitos:
I co responsabilidade entre Poder Público e sociedade na gestão da escola;
II autonomia pedagógica, administrativa e financeira da Escola, mediante organização e funcionamento dos
Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar, do rigor na aplicação dos critérios democráticos para
escolha do diretor de escola e da transferência automática e sistemática de recursos às unidades escolares;
III transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos;
IV eficiência no uso dos recursos financeiros.
TÍTULO II
DA AUTONOMIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A administração das unidades escolares públicas estaduais e da rede que compõem a Gestão Única
será exercida pelos seguintes órgãos:
I diretoria;
II órgãos consultivos e deliberativos da unidade escolar.
Art. 3º A administração das unidades escolares será exercida pelo diretor, em consonância com as
deliberações do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, respeitadas as disposições legais.
Art. 4º Os diretores das escolas públicas estaduais e da rede que compõe a Gestão Única deverão ser
indicados pela comunidade escolar de cada unidade de ensino, mediante votação direta.
Parágrafo único Entende se por comunidade escolar, para efeito desta lei, o conjunto de alunos, pais ou
responsáveis por alunos, os profissionais da educação em efetivo exercício no estabelecimento de ensino.
Art. 5º Compete ao diretor:
I representar a escola, responsabilizando se pelo seu funcionamento;
II coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, a elaboração, a
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execução e a avaliação do Projeto Político Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola,
observadas as Políticas Públicas da Secretaria de Estado de Educação, e outros processos de planejamento;
III coordenar a implementação do Projeto Político Pedagógico da Escola, assegurando a unidade e o
cumprimento do currículo e do calendário escolar;
IV manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com todos os segmentos da
comunidade escolar, pela sua conservação;
V dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos do sistema de
ensino;
VI submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e parecer, no prazo
regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à unidade escolar;
VII divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola;
VIII coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico administrativo financeiras
desenvolvidas na escola;
IX apresentar, anualmente, à Secretaria de Estado de Educação e à comunidade escolar, a avaliação do
cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Escola, avaliação interna da Escola e
as propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas;
X cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.
Art. 6º O período de administração do diretor corresponde a mandato de 02 (dois) anos, permitida a
recondução.
Art. 7º A vacância da função de diretor ocorre por conclusão da gestão, renúncia, destituição, aposentadoria
ou morte.
Parágrafo único O afastamento do diretor por período superior a 02 (dois) meses, excetuando se os casos
de licença saúde, licença gestante e licença saúde família, implicará a vacância da função.
Art. 8º Ocorrendo a vacância da função de diretor, iniciar se á o processo de nova indicação, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias letivos.
Parágrafo único No caso do disposto neste artigo, a pessoa indicada completa o mandato de seu antecessor.
Art. 9º Ocorrendo a vacância da função de diretor nos 6 (seis) meses anteriores ao término do período,
completará o mandato o coordenador pedagógico.
Parágrafo único No impedimento do coordenador pedagógico, um membro dos profissionais da educação
em exercício na unidade escolar, escolhido em assembléia da comunidade escolar.
Art. 10 A destituição do diretor indicado somente poderá ocorrer motivadamente:
I após sindicância, em que seja assegurado o direito de defesa em face da ocorrência de fatos que
constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço,
deficiência ou infração funcional previstas na Lei Complementar dos Profissionais da Educação Básica;
II por descumprimento desta lei, no que diz respeito às atribuições e responsabilidades.
§ 1º O Conselho Deliberativo Escolar, mediante decisão fundamentada e documentada pela maioria
absoluta de seus membros, e o Secretário de Estado de Educação, mediante despacho fundamentado,
poderão propor ou determinar a instauração de sindicância, para os fins previstos neste artigo.
§ 2º O Secretário de Estado de Educação determinará o afastamento do indiciado durante a realização do
processo de sindicância.
Art. 11 São órgãos consultivos e deliberativos da unidade escolar:
I a Assembléia Geral;
II o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
III o Conselho Fiscal.
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Art. 12 A comunidade escolar reunir se á em Assembléia Geral ordinária, no mínimo, uma vez por semestre.
Art. 13 O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar reunir se á, ordinariamente, uma vez por mês.
Art. 14 O Conselho Fiscal reunir se á, ordinariamente, a cada semestre.
Art. 15 Cada órgão terá seu funcionamento regulamentado em Regimento próprio.
Art. 16 Compete à Assembléia Geral:
I conhecer o balanço financeiro e o relatório sobre o exercício findo, deliberando sobre os mesmos;
II eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes;
III avaliar anualmente os resultados alcançados pela escola e o desempenho do Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar;
IV definir o processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e do
Conselho Fiscal.
Art. 17 O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar é um organismo deliberativo e consultivo das
diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na unidade escolar e constitui se de profissionais da educação básica,
pais e alunos, em mandato de 2 (dois) anos, constituído em Assembléia Geral.
Art. 18 O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar deverá ser constituído paritariamente por
profissionais da educação básica, pais e alunos, tendo no mínimo 08 (oito) e no máximo 16 (dezesseis)
membros. 50% (cinqüenta por cento) deve ser constituído de representantes do segmento escola e 50%
(cinqüenta por cento) de representantes da comunidade, sendo o diretor da escola membro nato do
Conselho.
Art. 19 A eleição de seus membros deverá acontecer 30 (trinta) dias antes da eleição de diretor e seu
mandato será de 2 (dois) anos, com direito à reeleição de apenas um período.
Art. 20 Os representantes do Conselho serão eleitos em Assembléia de cada segmento da comunidade
escolar, vencendo por maioria simples.
Art. 21 Para fazer parte do Conselho, o candidato do segmento aluno deverá ter no mínimo 14 (quatorze)
anos ou estar cursando a 5ª série do 1º Grau.
Art. 22 O presidente do Conselho, o secretário e o tesoureiro deverão ser escolhidos entre seus membros. É
vedado ao diretor ocupar o cargo de presidente do Conselho.
Art. 23 O primeiro Conselho formado na escola tem responsabilidade de elaborar seu regimento, no prazo
de 30 (trinta) dias, sendo o mesmo referendado em Assembléia Geral.
Art. 24 O representante do segmento pais não poderá ser profissional da educação básica da escola.
Art. 25 Fica assegurada a eleição de 1 (um) suplente para cada segmento, que assumirá apenas em caso de
vacância ou destituição de um membro do segmento que representa.
Art. 26 As escolas de suplência obedecerão aos mesmos critérios das demais, na formação do Conselho
Deliberativo da Comunidade Escolar.
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Art. 27 Ocorrerá a vacância do membro do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar por conclusão do
mandato, renúncia, desligamento da escola ou destituição, aposentadoria ou morte.
§ 1º O não comparecimento injustificado do membro do Conselho a 03 (três) reuniões ordinárias
consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões ordinárias ou extraordinárias alternadas, também implicará vacância
da função de conselheiro.
§ 2º No prazo mínimo de 15 (quinze) dias, preenchidos os requisitos do § 1º, o Conselho convocará uma
Assembléia Geral do respectivo segmento escolar, quando os pares, ouvidas as partes, deliberarão sobre o
afastamento ou desligamento do membro do Conselho Deliberativo Escolar, que será destituído se a maioria
dos presentes da Assembléia assim o decidir.
Art. 28 A unidade escolar pública do Estado, que for criada a partir da data da publicação desta lei, deverá
formar um Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar.
Art. 29 A formação dos Conselhos das escolas indígenas ficará a critério das próprias comunidades,
respeitando as especificidades de organização de cada grupo étnico.
Art. 30 Fica assegurada a capacitação dos membros do Conselho, bem como prestação, quando solicitado,
de orientações pedagógicas, jurídicas e administrativas dos órgãos educacionais do Estado.
Art. 31 Compete ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar:
I eleger o presidente, bem como o secretário e o tesoureiro;
II criar e garantir mecanismos de participação da comunidade escolar na definição do Plano de
Desenvolvimento Estratégico e do Projeto Político Pedagógico, e demais processos de planejamento no
âmbito da comunidade escolar;
III participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de Desenvolvimento Estratégico da
Escola;
IV participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Escola;
V participar da elaboração do calendário escolar e aprová lo, levando em conta o mínimo de dias letivos
exigidos legalmente;
VI conhecer e deliberar sobre o processo e resultados da avaliação externa e interna do funcionamento da
escola, propondo planos que visem à melhoria do ensino;
VII deliberar, quando convocado, sobre problemas de rendimento escolar, indisciplina e infringências;
VIII propor medidas que visem a equacionar a relação idade série, observando as possibilidades da unidade
de ensino;
IX analisar o desempenho dos profissionais da unidade escolar, tendo assessoria de uma equipe habilitada
na área e sugerindo medidas que favoreçam a superação das deficiências, quando for o caso;
X acompanhar o processo de distribuição de turmas e/ou aulas da unidade escolar;
XI garantir a divulgação do resultado do rendimento escolar de cada ano letivo, bem como um relatório das
atividades docentes à comunidade;
XII avaliar junto às instâncias internas, pedagógica e administrativa, o estágio probatório dos servidores
lotados na unidade escolar, de acordo com as normas constitucionais;
XIII analisar planilhas e orçamentos para realização de reparos, reformas e ampliações no prédio escolar,
acompanhando sua execução;
XIV deliberar sobre a contratação de serviços e aquisição de bens para a escola, observando a aplicação da
legislação vigente quando a fonte de recursos for de natureza pública;
XV deliberar sobre propostas de convênios com o Poder Público ou instituições não governamentais;
XVI acompanhar e fiscalizar a folha de pagamento dos profissionais da educação da unidade escolar;
XVII divulgar bimestralmente as atividades realizadas pelo Conselho;
XVIII analisar, aprovar, acompanhar e avaliar os projetos a serem desenvolvidos pela escola;
XIX elaborar e executar o orçamento anual da unidade escolar;
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XX deliberar sobre aplicação e movimentação dos recursos da unidade escolar;
XXI encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço e o relatório antes de submetê los à apreciação da assembléia
geral;
XXII encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente, solicitação fundamentada de sindicância ou
processo disciplinar administrativo para o fim de destituição de diretor, mediante decisão da maioria
absoluta do Conselho Deliberativo;
XXIII prestar contas dos recursos que forem repassados à unidade escolar:
a) quando se tratar de recursos públicos, ao Conselho Fiscal, ao Fundo Estadual de Educação e ao Tribunal de
Contas;
b) quando se tratar de recursos de outras fontes, ao Conselho Fiscal e à Assembléia Geral.
Art. 32 Compete ao presidente:
I representar o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar em juízo e fora dele;
II convocar a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e o Conselho
Fiscal;
III presidir a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
IV autorizar pagamento e assinar cheques, em conjunto com o tesoureiro e o diretor da escola.
Art. 33 Compete ao secretário:
I auxiliar o presidente em suas funções;
II preparar o expediente do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
III organizar o relatório anual do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
IV secretariar a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
V manter em dia os registros.
Art. 34 Compete ao tesoureiro:
I arrecadar a receita da unidade escolar;
II fazer a escrituração da receita e despesa, nos termos das instruções que forem baixadas pela Secretaria
de Estado de Educação e as do Tribunal de Contas;
III apresentar, mensalmente, o relatório com o demonstrativo da receita e despesa da escola ao Conselho
Deliberativo da Comunidade Escolar;
IV efetuar pagamentos autorizados pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;
V manter em ordem e sob sua supervisão os livros, documentos e serviços contábeis do Conselho
Deliberativo da Comunidade Escolar;
VI assinar cheques juntamente com o presidente e o diretor da escola.
Art. 35 O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar reunir se á, ordinariamente, uma vez por mês,
exceto nos períodos de férias e de recesso escolar, em dia e hora previamente marcados, mediante
convocação do presidente para conhecer o andamento dos trabalhos e tratar de assuntos de interesse geral.
Parágrafo único O Conselho reunir se á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo presidente,
ou por solicitação da maioria de seus membros.
Art. 36 As deliberações do Conselho da Comunidade Escolar serão tomadas por maioria de votos.
Art. 37 O Conselho Fiscal compõe se de 03 (três) membros efetivos e de 03 (três) suplentes, escolhidos
anualmente pela Assembléia Geral ordinária, dentre os membros da comunidade escolar.
Parágrafo único É vedada a eleição de aluno para o Conselho Fiscal, salvo se maior de 21 (vinte e um) anos.
Art. 38 Compete ao Conselho Fiscal:
I examinar os documentos contábeis da entidade, a situação do Conselho e os valores em depósitos;
II apresentar à Assembléia Geral ordinária parecer sobre as contas do Conselho, no exercício em que servir;
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III apontar à Assembléia Geral as irregularidades que descobrir, sugerindo as medidas que reputar úteis ao
Conselho;
IV convocar a Assembléia Geral ordinária, se o Presidente do Conselho retardar por mais um mês a sua
convocação.
Art. 39 Os membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e do Conselho Fiscal exercerão
gratuitamente suas funções, não sendo, face aos cargos desempenhados, considerados servidores públicos.
TÍTULO III
DA AUTONOMIA DA GESTÃO FINANCEIRA
Art. 40 A autonomia da Gestão Financeira dos Estabelecimentos de Ensino objetiva o seu funcionamento
normal e a melhoria no padrão de qualidade.
Art. 41 Constituem recursos da unidade escolar:
I repasse, doações, subvenções que lhe forem concedidos pela União, Estado, Município, e entidades
públicas e privadas, associações de classe e quaisquer outras categorias ou entes comunitários;
II renda de exploração de cantina, bem como outras iniciativas ou promoções.
Art. 42 O repasse de recursos financeiros às unidades escolares que visa ao financiamento de serviços e
necessidades básicas, será regulamentado pela Secretaria de Estado de Educação e repassado
bimestralmente.
Parágrafo único Os recursos para aquisição de material didático e capacitação de recursos humanos serão
repassados de acordo com o Plano de Desenvolvimento Estratégico
Art. 43 Os recursos financeiros da unidade escolar serão depositados em conta específica a ser mantida em
estabelecimento de crédito, onde houver, efetuando se sua movimentação através de cheques nominais
pelo presidente, tesoureiro e diretor da escola.
§ 1º Na hipótese de não existir nenhum estabelecimento de crédito, os recursos serão depositados na
agência bancária da sede do município de mais fácil acesso.
§ 2º Em qualquer caso, será permitida a existência, em caixa, de numerário em espécie, até o limite de 01
(um) salário mínimo, para atender às despesas do pronto pagamento.
Art. 44 As aquisições ou contratações efetuadas pela escola deverão ser aprovadas previamente pelo
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, conforme normas e regulamentos a serem baixados pela
Secretaria de Estado de Educação.
Art. 45 A contratação de obras e serviços será restrita às necessidades de construção, reforma, ampliação e
manutenção dos prédios e equipamentos escolares, ficando vedada sua utilização para substituir ou
complementar pessoal necessário para atividades pedagógica, administrativa, nutricional, de limpeza, de
vigilância ou outras funções.
Art. 46 É vedado ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar:
I adquirir veículos ou imóveis, locar ou construir prédios com recursos oriundos das subvenções ou auxílios
que lhe forem concedidos pelo Poder Público, sem autorização da Secretaria de Estado de Educação;
II conceder empréstimos ou dar garantias de aval, fianças e caução, sob qualquer forma;
III empregar subvenções, auxílios ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os projetos ou
programas a que se destinam.
Art. 47 É proibida qualquer ação que iniba ou impeça o aluno de freqüentar a escola ou que fira o direito de
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acesso e permanência na mesma, direito esse expressamente garantido na Constituição Federal.
Art. 48 É proibida a cobrança de mensalidade ou taxas aos membros da comunidade escolar, a qualquer
título.
Art. 49 Pela indevida aplicação dos recursos, responderão solidariamente os membros do Conselho que
tenham autorizado a despesa ou efetuado o pagamento.
Art. 50 A aquisição de personalidade jurídica pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar tem como
requisito a aprovação de seu Estatuto pela Assembléia Geral, observada a legislação pertinente.
TÍTULO IV
DA AUTONOMIA DA GESTÃO PEDAGÓGICA
Art. 51 A autonomia da Gestão Pedagógica das unidades escolares objetiva a efetivação da intencionalidade
da escola mediante um compromisso definido coletivamente.
Art. 52 A autonomia da Gestão das Unidades Escolares será assegurada pela definição, no Plano de
Desenvolvimento Estratégico de Escola, de propostas pedagógicas específicas do Projeto Político
Pedagógico.
TÍTULO V
DA ESCOLHA PARA DIRETORES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL
Art. 53 Os critérios para escolha de diretores têm como referência clara os campos do conhecimento, da
competência e liderança, na perspectiva de assegurar um conhecimento mínimo da realidade onde se
insere.
Art. 54 A seleção de profissional para provimento do cargo em comissão de diretor das escolas públicas,
considerando se a aptidão para liderança e as habilidades gerenciais necessárias ao exercício do cargo, será
realizada em 2 (duas) etapas:
I 1ª Etapa constará de ciclos de estudos;
II 2ª Etapa constará de seleção do candidato pela comunidade escolar por meio de votação na própria
unidade escolar, levando se em consideração a proposta de trabalho do candidato que deverá conter:
a) objetivos e metas para melhoria da escola e do ensino.
b) estratégias para preservação do patrimônio público.
c) estratégias para a participação da comunidade no cotidiano da escola, na gestão dos recursos financeiros
quanto ao acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas.
§ 1º Serão considerados aptos, na primeira etapa, os candidatos com 100 (cem por cento) de freqüência.
§ 2º A segunda etapa do processo deverá realizar se em todas as escolas estaduais, em data a ser fixada pela
Secretaria de Estado de Educação.
Art. 55 O candidato que não fizer apresentação de sua proposta de trabalho em Assembléia Geral, em data
e horário marcados pela Comissão, estará automaticamente desclassificado.
Art. 56 Para participar do processo de que trata esta lei, o candidato, integrante do quadro dos Profissionais
da Educação Básica, deve:
I ser ocupante de cargo efetivo ou estável do quadro dos Profissionais da Educação Básica;
II ter no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício ininterruptos até a data da inscrição, prestados na escola
que pretende dirigir;
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III ser habilitado em nível de Licenciatura Plena;
IV participar dos ciclos de estudos a serem organizados pelas Assessorias Pedagógicas nos Municípios, sob
orientação da Secretaria de Estado de Educação.
Art. 57 Caso não haja profissional da educação com dois anos de serviços da unidade escolar, poderá
inscrever se o profissional que tenha um ano na unidade escolar ou dois anos em qualquer escola pública no
Município.
Art. 58 Na unidade escolar onde inexistir profissional da educação com habilitação de nível superior, poderá
inscrever se o profissional com habilitação em nível de 2º Grau, com Magistério, ou com profissionalização
específica.
Parágrafo único O profissional poderá concorrer à direção de apenas uma escola.
Art. 59 É vedada a participação, no processo seletivo, do profissional que nos últimos cinco anos:
I tenha sido exonerado, dispensado ou suspenso do exercício da função em decorrência de processo
administrativo disciplinar;
II esteja respondendo a processo administrativo disciplinar;
III esteja sob processo de sindicância;
IV esteja inadimplente junto ao Fundo Estadual de Educação ou ao Tribunal de Contas do Estado;
V esteja sob licenças contínuas.
Art. 60 Haverá em cada unidade escolar uma comissão para conduzir o processo de seleção de candidato à
direção, constituída em Assembléia Geral da comunidade, convocada pelo dirigente da escola.
§ 1º Devem compor a comissão 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente, dentre:
I representante dos profissionais da educação básica;
II representante dos pais;
III representante dos alunos maiores de 14 (quatorze) anos.
§ 2º O representante e seu suplente serão eleitos em Assembléia Geral pelos respectivos segmentos, em
data, hora e local amplamente divulgados.
§ 3º A comissão de seleção, uma vez constituída, elegerá um de seus membros para presidi la.
§ 4º O membro da comissão que praticar qualquer ato lesivo às normas que regulam o processo será
substituído pelo seu suplente após a comprovação da irregularidade e parecer da Assessoria Pedagógica no
Município.
§ 5º Não poderá compor a comissão:
I qualquer um dos candidatos, seu cônjuge e ou parente até segundo grau;
II o servidor em exercício no cargo de diretor.
§ 6º O diretor da escola deverá colocar à disposição da comissão os recursos humanos e materiais
necessários ao desempenho de suas atribuições.
Art. 61 A comissão terá, dentre outras, as atribuições de:
I planejar, organizar, coordenar e presidir o processo de seleção do candidato pela comunidade;
II divulgar amplamente as normas e os critérios relativos ao processo de seleção;
III analisar, juntamente com o Assessor Pedagógico no Município, as inscrições dos candidatos, deferindo
as ou não;
IV convocar a Assembléia Geral para a exposição de proposta de trabalho do candidato aos alunos, aos pais
e aos profissionais da educação;
V providenciar material de votação, lista de votantes por segmento e urnas;
VI credenciar até dois fiscais indicados pelos candidatos, identificando os através de crachás;
VII lavrar e assinar as atas de todas as reuniões e decisões em livro próprio;
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VIII receber os pedidos de impugnação por escrito relativos ao candidato ou ao processo para análise
junto com a Assessoria Pedagógica e emitir parecer no máximo em 24 horas após o recebimento do pedido;
IX designar, credenciar, instruir, com a devida antecedência, os componentes das mesas receptoras e
escrutinadoras;
X acondicionar as cédulas e fichas de votação, bem como a listagem dos votantes em envelopes lacrados e
rubricados por todos os seus membros, arquivando na escola por um prazo de 90 (noventa) dias, após os
quais deverá proceder à incineração.
XI divulgar o resultado final do processo de seleção e enviar a documentação à Secretaria de Estado de
Educação, através da Equipe de Assessoria Pedagógica no Município, em 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 62 A Assembléia a que se refere o Artigo 61, IV, deverá ser realizada em horário que possibilite o
atendimento ao maior número possível de interessados na exposição do plano de trabalho, cujo teor deverá
ser amplamente divulgado tanto no interior da escola, como na comunidade,
Art. 63 Na Assembléia Geral, deverá ser concedida a cada candidato a mesma fração de tempo para
exposição e debate da sua proposta de trabalho.
Art. 64 É vedado ao candidato e à comunidade:
I exposição de faixas e cartazes fora da escola;
II distribuição de panfletos promocionais e de brindes de qualquer espécie como objetos de propaganda ou
de aliciamento de votantes;
III realização de festas na escola, que não estejam previstas no seu calendário;
IV atos que impliquem em oferecimento, promessas inviáveis ou vantagens de qualquer natureza;
V aparição isolada nos meios de comunicação, ainda que em forma de entrevista jornalística;
VI utilização de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos do
governo.
Art. 65 Estará afastado do processo, à vista de representação da parte ofendida, devidamente
fundamentada e dirigida a comissão, o candidato que praticar quaisquer dos atos do Artigo 64 desta lei, ou
que permitir a outrem praticá los em seu favor.
Parágrafo único Caso o candidato possua apelido pelo qual é conhecido, poderá usá lo para a divulgação de
sua candidatura junto à comunidade escolar.
Art. 66 Podem votar:
I profissionais da educação em exercício na escola;
II alunos regularmente matriculados com freqüência comprovada, que tenham no mínimo 12 (doze) anos
de idade ou estejam cursando da 5ª série em diante;
III pai e mãe (dois votos por família) ou responsável (um voto por família) pelos alunos menores de 18
(dezoito) anos que tenham freqüência comprovada.
§ 1º O profissional da educação com filhos na escola votará apenas pelo seu segmento.
§ 2º O profissional da educação que ocupa mais de um cargo na escola votará apenas uma vez.
Art. 67 No ato de votação, o votante deverá apresentar à mesa receptora um documento que comprove sua
legitimidade (identidade ou outros).
Art. 68 Não é permitido voto por procuração.
Art. 69 O votante com identidade comprovada, cujo nome não conste em nenhuma lista, poderá votar numa
lista em separado.
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Art. 70 O processo de votação será conduzido por mesas receptoras designadas pela comissão de eleição.
Art. 71 Poderão permanecer no recinto destinado à mesa receptora apenas os seus membros e os fiscais.
Art. 72 Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu regular
funcionamento, exceto o presidente da comissão, quando solicitado.
Art. 73 Cada mesa será composta por no mínimo três e no máximo cinco membros e dois suplentes,
escolhidos pela comissão entre os votantes e com antecedência mínima de três dias.
Parágrafo único Não podem integrar a mesa os candidatos, seus cônjuges e parentes até o segundo grau.
Art. 74 Os eventuais pedidos de impugnação dos mesários, devidamente fundamentados, serão dirigidos ao
presidente da comissão e, caso sejam considerados pertinentes, a substituição será feita pelo suplente.
Parágrafo único O candidato que não solicitar a impugnação ficará impedido de argüir, sobre este
fundamento, a nulidade do processo.
Art. 75 O voto será dado em cédula única, contendo o carimbo identificador da escola estadual,
devidamente assinado pelo presidente da comissão e um dos mesários.
Art. 76 O secretário da mesa deverá lavrar a ata circunstanciada dos trabalhos realizados, a qual deverá ser
assinada por todos os mesários.
Art. 77 Os fiscais indicados pelos candidatos poderão solicitar ao presidente da mesa o registro, em ata, de
eventuais irregularidades ocorridas durante o processo.
Art. 78 As mesas receptoras, uma vez encerrada a votação e elaborada a respectiva ata, ficam
automaticamente transformadas em mesas escrutinadoras, para procederem imediatamente à contagem
dos votos, no mesmo local de votação.
§ 1º Antes da abertura da urna, a comissão deverá verificar se há nela indícios de violação e, em caso de
constatação, a mesma deverá ser encaminhada com relatório ao Conselho Deliberativo da Comunidade
Escolar para decisão cabível.
§ 2º Caso o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar se julgue incompetente, recorrerá à Assessoria
Pedagógica, no Município, e esta, se for o caso, ao Secretário de Estado de Educação.
§ 3º Antes da abertura da urna, a mesa escrutinadora deverá examinar os votos tomados em separado,
anulando os se for o caso, ou incluindo os entre os demais, preservando o sigilo.
Art. 79 Não havendo coincidência entre o número de votantes e o número de cédulas existentes na urna, o
fato somente constituirá motivo de anulação, se resultante de fraude comprovada e, neste caso, adota se o
mesmo procedimento citado nos §§ 2º e 3º do Artigo 78.
Art. 80 Os pedidos de impugnação fundados em violação de urnas somente poderão ser apresentados até
sua abertura.
Art. 81 São nulos os votos:
I registrados em cédulas que não correspondam ao modelo padrão;
II que indiquem mais de um candidato;
III que contenham expressões ou qualquer outra manifestação além daquela que exprime o voto;
IV dados a candidatos que não estejam aptos a participar da 2ª etapa do processo, conforme o Artigo 54
desta lei.
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Art. 82 Concluídos os trabalhos de escrutinação, lavrada a ata do resultado final de todo o processo e
assinada pelos componentes da mesa escrutinadora, todo material será entregue ao presidente da comissão
que se reunirá com os demais membros para:
I verificar toda a documentação;
II decidir sobre eventuais irregularidades;
III divulgar o resultado final da votação;
Parágrafo único Divulgado o resultado, não cabe sua revisão, exceto em caso de provimento de recurso
impetrado nos termos do Artigo 88 desta lei.
Art. 83 No momento de transmissão de cargo ao diretor selecionado pelas comunidades, o profissional da
educação que estiver na direção deverá apresentar a avaliação pedagógica de sua gestão e fazer a entrega
do balanço do acervo documental e do inventário do material, do equipamento e do patrimônio existentes
na unidade escolar.
Art. 84 O profissional da educação que esteja exercendo a direção da escola, caso seja novamente escolhido,
deve apresentar à comunidade, em Assembléia Geral, a prestação de contas da gestão anterior, no
momento da posse.
Parágrafo único A transmissão do cargo deverá ocorrer em Assembléia Geral da comunidade escolar.
Art. 85 Na unidade escolar onde não houver candidato inscrito no processo seletivo ou classificado nos
termos dos Artigos 54 e seus respectivos parágrafos e 55, responderá pela direção o profissional designado
pelo Secretário de Educação, oriundo de outra escola, respeitando se os critérios previstos no Artigo 56, I, II
e IV.
Parágrafo único No município com apenas uma unidade escolar, onde não se aplicar os termos deste artigo,
o Secretário de Educação fará a designação do diretor.
Art. 86 Ao candidato que se sentir prejudicado ou detectar irregularidades no desenvolvimento do processo
de seleção do diretor, será facultado dirigir representação à comissão, conforme Artigo 61, VIII.
Art. 87 Das decisões da comissão cabem recursos dirigidos à Secretaria de Estado de Educação.
Parágrafo único O prazo para a interposição do recurso é de 72 (setenta e duas) horas improrrogáveis,
contados do dia seguinte ao do recebimento de despacho desfavorável à representação.
Art. 88 Decorrido o prazo previsto no Parágrafo único do Artigo 87, e não havendo recursos, o candidato
selecionado assumirá o cargo em comissão.
Art. 89 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado de Educação.
Art. 90 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 91 Revogam se as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 1º de outubro de 1998.

as) DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Governador do Estado
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LEI N° 7.793, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2002 D.O. 05.12.02.
Autor: Deputado Zé Carlos do Pátio
Altera a redação do inciso III do art. 56 da Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, que
estabelece a Gestão Democrática do Ensino Público Estadual, adotando o sistema
seletivo para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino e a criação de
Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar nas unidades de ensino.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição
conferida pelo art. 42, § 8°, da Constituição Estadual, promulga a seguinte lei:
Art. 1º O inciso III do art. 56 da Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 56 Para participar do processo de que trata esta lei, o candidato, integrante do quadro dos
Profissionais da Educação Básica, deve:
...
III ser habilitado em nível de Licenciatura Plena ou Curta;"
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 04 de dezembro de 2002.
as) DEPUTADO HUMBERTO BOSAIPO
Presidente

LEI Nº 7.982, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003 D.O. 30.10.03.
Autora: Deputada Ana Carla Muniz
Altera o art. 6º da Lei nº 7.040, de 1º de outubro de
1998, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição
Estadual, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica alterado o art. 6º da Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6º O período de administração do diretor corresponde a mandato de 02 (dois) anos, permitida uma
recondução imediata."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam se as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de outubro de 2003.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado
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ANEXO II  DINÂMICA
Texto para animação dos debates dos grupos

EXPERIÊNCIA DE SUCESSO EM UMA ESCOLA COM GESTÃO DEMOCRÁTICA1

Relato dos alunos do Grêmio* e do CDCE**: Lucas*, Babi*, Bruno*, Zé Paulo*, Marcílio*,
Leonardo*, Paulo*, Pedro*, Natanael*, Acimar*, Alexandre*, Joaquim*, MªLuiza*, Gabriela*,
Vitor*, Vinicius*, Albano**, Duda**, João André**, Sofia** e Silvio**.

A E.E. Paraíso, criada pelo Decreto Estadual nº 305, de 10 de janeiro de 2000, localizada à
Rua Ametista, no Bairro das Palmeiras, município de Sol Nascente MT. Está credenciada para o
funcionamento da educação básica e autorizada para oferta do ensino fundamental, organizado
por ciclos de formação humana. A organização curricular por ciclos está sendo implantada
gradativamente, sendo que no ano letivo de 2009, a escola ofereceu 1º e 2º ciclos e turmas de 6ª, 7ª
e 8ª séries, para dar terminalidade ao regime seriado.
A escola tem 750 alunos e funciona nos períodos matutino e vespertino, com a carga horária
diária de 4 horas, perfazendo anualmente 200 dias letivos e 840 horas, que só nos dois últimos
anos, o cumprimento passou a ser prioridade.

O prédio é próprio, com estrutura física moderna e arrojada, contendo 12 salas de aula,
secretaria escolar, cozinha, refeitório, sala para diretor, sala de professor, laboratório de
informática com internet banda larga, quadra de esportes, banheiros e biblioteca, que está em
ampliação e que conta com acervo atualmente em atualização para atender a comunidade escolar de
forma satisfatória.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, desde o ano passado, vem sendo avaliado.
Neste ano está sendo discutido em pequenos grupos por todos os segmentos da escola e sua
reformulação já se encontra quase concluída. Todos estão animados com as propostas de
mudanças que deverão ser efetivadas.
O Professor José Ricardo fora reconduzido ao cargo de diretor, por intermédio do processo de
escolha ocorrido em 2007, numa disputa apertada com outra candidata, Profª Ester. Como o
diretor não pode mais se candidatar, os debates para o processo de escolha do novo diretor(a), que
ocorrerá em dezembro deste ano, vem se dando normalmente. Quatro candidatos à direção já estão
formulando suas propostas de trabalho para apresentá las à comunidade e assim concorrerem ao
pleito, quando um deles será eleito para conduzir a escola no biênio de 2010/2011, dando
continuidade à implementação da Gestão Democrática, que é um princípio constitucional.

1

Essa escola e as pessoas são fictícias; o texto foi elaborado e escrito pela Equipe responsável pelo Projeto/SUGT
SEDUC MT, em 2009

45

CONFERÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO ESTADUAL CONGED/MT
DOCUMENTO BASE

Para elaborar a proposta de trabalho, o professor José Ricardo apoiou se no Projeto Político
Pedagógico (PPP) e no Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE). Estes dois documentos são muito
importantes: o PPP porque contem os objetivos principais da escola e define os conteúdos e
métodos que serão trabalhados e o PDE porque viabiliza os recursos financeiros, a partir do
diagnóstico das necessidades que foram levantadas na escola.
A escola recebe recursos do Plano de Desenvolvimento da Escola PDE (Estadual) e do
Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE (Federal), mas existem outras escolas estaduais com
IDEB baixo (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) que recebem recursos financeiros do
PDE Escola (Federal) para tentar melhorar o processo de ensino aprendizagem dos alunos.
Assim, a E.E. Paraíso recebeu, através do PDE Estadual, em 2006, R$ 50.000,00; em 2007, R$
55.000,00; em 2008, R$ 62.000,00 e em 2009 receberá R$ 65.000,00. Os recursos são repassados
em quatro parcelas, de acordo com a Instrução Normativa vigente e o Termo de Compromisso que
foi assinado pela escola, representada pelo CDCE (Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar), no
início do ano letivo.
Além destes recursos financeiros, a escola recebeu a verba federal do PDDE/FNDE: em 2008,
R$ 10.000,00; em 2009, receberá R$ 15.000,00, conforme os critérios definidos pela Resolução
04/2009/FNDE.
O CDCE é composto de 12 representantes, escolhidos em Assembleia, por segmento, em
2007, antes da eleição do diretor. As atribuições do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar
estão previstas no Estatuto do CDCE, elaborado pelos conselheiros e conforme prevê a Lei nº 7.
040/98.
O CDCE desta escola tem atuado ativamente e de forma integrada com a Equipe Gestora,
com o Grêmio Estudantil, com o Conselho de Classe, com o Conselho Tutelar, com a Associação
Étnico Racial e com o Clube de Mães dos Portadores de Necessidades Especiais da Comunidade.
A merenda escolar é servida todos os dias na escola, os alimentos oferecidos são comprados
na própria comunidade, através dos pregões, e também colhidos na própria horta escolar.
Assim, a maior parte do dinheiro que a escola recebe vem do Governo Federal/FNDE, repassado
pela SEDUC, que o complementa. O repasse do dinheiro é feito conforme o número de alunos

matriculados e tem sido muito bem aplicado. Os alunos estão satisfeitos, bem alimentados e
aprendendo melhor, pois a alimentação servida tem um cardápio variado e está sendo
acompanhada por uma Comissão de Pais e pelo CDCE, evitando o desperdício e desvio da merenda.
Essa participação ativa existente na escola fica evidenciada em todos os momentos nas
tomadas de decisão coletiva, no encaminhamento das questões e nos projetos nas áreas:
pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. É comum acontecerem reuniões de alunos, de
pais, professores e funcionários para debaterem sobre as aulas de informática, limpeza da escola,
uso da quadra pela a comunidade, aulas de apoio, visitas às casas dos alunos, avaliação dos
resultados da aprendizagem, infrequência de alunos e dos profissionais da escola, aplicação do
dinheiro que vem para escola e divulgação das prestações de contas. Essas discussões são muito
boas, pois as pessoas podem falar, as propostas são apresentadas e votadas pelo coletivo.
Com isto, não queremos dizer que não surgem conflitos e descontentamentos, pois
sabemos que é difícil chegar num acordo, mas com entendimento da maioria, tem sido possível a
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realização de um trabalho democrático. As pessoas têm experiências e pensamentos diferentes,
mas nessas reuniões a gente tem aprendido muito a se respeitar e valorizar as opiniões e
diversidades culturais.
Os membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar são assíduos nas reuniões
ordinárias, que ocorrem mensalmente, e também nas reuniões extraordinárias, quando há
necessidade, pois o CDCE acompanha de perto as ações que foram planejadas e desenvolvidas pela
escola. O CDCE também providencia a divulgação de todos os trabalhos, dizendo como e onde os
recursos financeiros são aplicados; assim a comunidade fica informada do que acontece na escola.
Recentemente, houve necessidade de substituir um dos representantes dos pais no
Conselho Deliberativo, o Sr. João, por motivo de mudança de domicílio. Assim, Dona Francisca, que
é sua suplente, assumiu a vaga de titular, pois isto já tinha sido definido quando da realização da
Assembléia dos pais em 2007.
A E.E. Paraíso, visando dar maior transparência em suas ações e divulgação do seu trabalho
à comunidade, tanto interna como externa, criou o Jornal Mural e o Site onde apresenta seus
projetos, seu quadro pessoal (equipe gestora, professores e funcionários) com seus respectivos
horários de trabalho, os resultados do rendimento da aprendizagem dos alunos, por turma e turno
e o total de todos os recursos financeiros que recebe e arrecada com promoções de festas e
parcerias e como são aplicados.
Os professores, desde 2007, têm participado sistematicamente de cursos, encontros,
seminários e oficinas pedagógicas sobre conteúdos e métodos, sendo que um professor neste ano
concluirá o seu Mestrado na UFMT. O projeto Sala do Professor abre espaço para a participação
de todos os profissionais da escola, viabilizando a melhoria da prática pedagógica e todos participam
ativamente.
O Regimento Escolar, que é outro documento muito importante na escola, foi elaborado em

2005, de forma isolada pela equipe gestora (diretor, coordenador pedagógico e secretário escolar).
Com a reeleição do professor José Ricardo, apontamos a necessidade, durante os debates para o
processo eleitoral, de fazermos uma revisão. Questionamos inclusive a forma como foi elaborado, sem
discussão no coletivo da escola.
Assim, estamos reconstruindo coletivamente, desde então, esse importante documento, que
normatiza o funcionamento e a organização da escola, pois apresenta os direitos e as obrigações
que os profissionais e alunos da escola têm e que todos devem conhecer. Ele se constitui no
instrumento para guiar os comportamentos/atitudes e os compromissos do coletivo. Neste
Regimento Escolar a escola definiu também as Normas de Gestão de Convivência, que implicam na
aplicação do regime disciplinar para quem não cumpre as obrigações.
Procuramos sempre reforçar a todos da comunidade interna e externa que a escola é
pública, por isso foi construída e é mantida com recursos dos nossos impostos e, portanto temos
que zelar pelo prédio, equipamentos, mobiliários, etc., além de termos mo compromisso de agir com
responsabilidade na conservação desse bem.
Hoje a escola funciona assim, devido à compreensão do sentido do trabalho coletivo que
estamos construindo, onde a participação e o comprometimento das pessoas são visíveis na
implementação da Gestão Democrática, por que queremos nossa escola funcionando bem organizada,
com todos os alunos aprendendo a ler, escrever e interpretar, para mostrar na escola e na rua,
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exemplos de cidadãos participativos e comprometidos com o bem estar e a qualidade de vida da
comunidade.
Foi maravilhoso para a escola quando vimos que o IDEB/MEC, índice que mede a
aprendizagem dos alunos e a qualidade da gestão em todas as escolas do Brasil, saltou de 3.8
(2005) para 4.9 (2007). A escola está trabalhando juntamente com pais e os seus profissionais para
que em 2009 o resultado do IDEB seja ainda melhor. E confiamos que será!

Questionamentos propostos para orientar os debates:
Quais os três pontos mais importantes evidenciados na prática da EE. Paraíso e que fortalecem a
Gestão Democrática na escola?
Como o Conselho Deliberativo da E.E. Paraíso tem colaborado com a Gestão Pedagógica e
Financeira da escola?
Que implicações têm para E.E. Paraíso (pais, alunos e profissionais), a valorização do sentido de
que a escola é um bem público?
Qual a importância da E.E. Paraíso divulgar informações sobre todos os recursos financeiros
recebidos e arrecadados, para a comunidade escolar?
Por que a E.E. Paraíso se preocupa tanto em elaborar e divulgar seu Projeto Político Pedagógico
(PPP), o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e o Regimento Escolar?
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