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vem do Latim GESTIO, “ato de administrar, 

de gerenciar”, de GERERE, “levar, 

realizar”.

GESTÃO

Falando sobre gestão...



Como controlar os imprevistos,

Intempéries? 

Como saber se o que é 

calmo é o que permanece?



Decisão como ato solitário: o não dilema do 

esquilo

Falando sobre gestão democrática...



Falando sobre gestão democrática...

Acertar, errar, vivenciar a experiência do público 



Refletindo sobre algumas dimensões do 

Conselho Escolar ...

DELIBERATIVA

CONSULTIVA

FISCAL

MOBILIZADORA

Dimensão pedagógica



Conselho Escolar e relação com a 

comunidade...

Articulação com o pedagógico

Articulação com o político



O PEDAGÓGICO (quais as demandas da 

comunidade para a escola?)

escola



O PEDAGÓGICO (é um fator exclusivo da 

escola?) 

Onde queremos chegar?

Como vamos fazer isso?

Os nossos alunos estão aprendendo?

Cuidados

e reflexões:

O conhecimento nos faz mais virtuosos?

Escola, conhecimento e liberdade

O Cidadão revolucionário e os conhecimentos 

escolares...

Os professores de inglês



O Conselho Escolar e o PPP 

Coisas de Portugal...

Ser profundo não é ser prolixo:

Todos estes que aí estão

Atravancando o meu caminho,

Eles passarão.

Eu passarinho!

(Poeminha do contra – Mário Quintana)



O POLÍTICO

A experiência das revoluções: quais foram os elementos em comum

A política como ato público

A política como construção do novo

Hannah Arendt 

(1906-1975)



Nosso espaço comum; aquilo que deve ser 

compartilhado

CULTURA DEMOCRÁTICA X CULTURA AUTORITÁRIA

SE SENTIR PARTE X SE SENTIR DONO

LUTA PELA QUALIDADE

DE QUE QUALIDADE ESTAMOS FALANDO?



Conversando sobre os segmentos... 

Aproximações com a comunidade escolar

Diretores - O MEC adverte: “…”

Funcionários e a dimensão pedagógica – Sobre creches e merendas

Professores – possibilidades de construção

Estudantes – falando sobre o lodo… Necessidade de participação

Pais, Mães e/ou Responsáveis – que tipo de participaçãpo estamos falando?

PESQUISA SOBRE OS PAIS – PORTUGAL

O BILHETINHO PARA O FILHO

Comunidade – entre conflitos e potencialidades



Como o Conselho Escolar 

pode contribuir na criação 

de estratégias para 

aproximação da escola com 

a comunidade? 

Repensando as nossas ações...



A dialética do Conselho Escolar



Entre os astros do 

Cruzeiro,

És o mais belo a fulgir

Paraná! Serás luzeiro!

Avante! Para o porvir!


