
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

ESTABELECE QUE:

Art. 205. A educação, direito

de todos e dever do Estado e

da família, será promovida e

incentivada com a

colaboração da sociedade,

visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício

da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.
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A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

ESTABELECE QUE:

Art. 206. O ensino será

ministrado com base nos

seguintes princípios:

VI – gestão democrática do

ensino público na forma da

lei.



LEI 9.394 / 1996 DE 20/12/1996 

Art. 14. Os sistemas de ensino

definirão as normas da gestão

democrática do ensino público

na educação básica, de acordo

com as suas peculiaridades e

conforme os seguintes

princípios:

I - participação dos profissionais

da educação na elaboração do

projeto pedagógico da escola;

II - participação das

comunidades escolar e local em

conselhos escolares ou

equivalentes.



:PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - LEI 10.172 / 2001 

PRESCREVE QUE 

No âmbito da Educação

Infantil, um dos objetivos e metas

é:

16. Implantar conselhos

escolares e outras formas de

participação da comunidade

escolar e local na melhoria do

funcionamento das instituições

de educação infantil e no

enriquecimento das

oportunidades educativas e dos

recursos pedagógicos.
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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - LEI 10.172 / 

2001 PRESCREVE QUE: 

No âmbito do Ensino

Fundamental, um dos

objetivos e metas é:

9. Promover a participação da

comunidade na gestão das

escolas, universalizando, em

dois anos, a instituição de

conselhos escolares ou

órgãos equivalentes.
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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - LEI 10.172 / 2001 

PRESCREVE QUE: 

No âmbito do Ensino Médio, um

dos objetivos e metas é:

13. Criar mecanismos, como

conselhos ou equivalentes, para

incentivar a participação da

comunidade na gestão,

manutenção e melhoria das

condições de funcionamento das

escolas.
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LEI Nº 7.040, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998

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.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

UMA CONSTRUÇÃO QUE PRECISA SER COLETIVA

A discussão acerca da importância do papel a ser exercido pelos

Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar (CDCE) na

construção coletiva da gestão democrática e de uma escola de

qualidade implica, necessariamente, na explicação, mesmo que de

forma sucinta, da função social da escola e na forma como esta

função se materializa, por meio do trabalho realizado pela unidade

escolar.



O projeto coletivo se constitui por meio da organização dos

diferentes segmentos que compõem a instituição escolar, ou seja,

ele é constituído pela direção da escola, equipe pedagógica,

funcionários, professores, alunos, pais e mães de alunos e, leva

em consideração quatro importantes princípios da gestão

democrática:

Como esse projeto

coletivo se constitui?



PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS

Participação – é a condição básica para a gestão democrática.

Ela se dá de forma direta (assembléias, reuniões) e indireta (

conselhos e instância similares)

Autonomia – constrói coletivamente seu Projeto Político

Pedagógico. A gestão democrática garante a autonomia em dois

níveis: dos sujeitos históricos e autonomia da escola.

Transparência – está intrinsecamente relacionada à idéia de que

a escola é um espaço público.

Pluralismo – garante respeito a diversidade que marca os sujeitos

envolvidos no processo educativo.



PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS

Professores
Pais

Alunos
Funcionários

CDCE



CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR



O que é o Conselho Deliberativo 

da Comunidade Escolar?



Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar é a entidade que

congrega e representa os segmentos da comunidade escolar:

professores, corpo técnico-administrativo, alunos, pais e mães ou

responsáveis pelo os alunos, se configurando, portanto, como voz e

voto dos diferentes segmentos que compõem a escola,

desempenhando, com isso, um importante papel em garantir que toda

a comunidade escolar seja envolvida nas decisões a serem tomadas

pela escola e na construção de seu Projeto Político-Pedagógico.



COMPOSIÇÃO DO CDCE – LEI 7040/98

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.



RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES

(CASOS OMISSOS - ARTIGO 89 DA LEI 7040/98)

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. (Entende-se: 3ª fase do 2º ciclo )

Escolas de Educação Especial

Educação de Jovens e Adultos (EJA, CEJAS)

Ensino Fundamental ( 1º Ciclo e 3ª fase do 2º Ciclo )

Escolas de educação Infantil – Creches

OBS: Considerando as especificidades pode ocorrer do segmento
que representa a comunidade ser formado em algumas unidades
somente de PAIS ou Responsável ou somente de Alunos (EJA ou
CEJA).



CDCE DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

Art. 26 - As escolas de suplência obedecerão aos mesmos

critérios das demais, na formação do Conselho Deliberativo da

Comunidade Escolar,

OBS: Considerando as especificidades pode ocorrer do

segmento que representa a comunidade ser formado em

algumas unidades somente de PAIS ou Responsável ou

somente de Alunos (EJA ou CEJA).



CDCE DAS ESCOLAS INDÍGENAS

Art. 29 A formação dos Conselhos das escolas indígenas ficará a
critério das próprias comunidades, respeitando as especificidades de
organização de cada grupo étnico.

O CDCE das escolas indígenas será constituído no mínimo por 04
(quatro) membros, sendo todos da comunidade escolar e local:

Presidente, Tesoureiro, Secretário, eleitos entre os seus segmentos.

O Diretor é membro nato do CDCE.

OBS: O diretor não poderá assumir as funções de presidente,
tesoureiro e secretário do CDCE.



CASOS ESPECÍFICOS :  Parecer Nº 
0459/ASEJ/SEDUC/2010 - 45

O CDCE das Escolas Estaduais Meninos do Futuro e Nova Chance
participarão da eleição do CDCE de acordo com suas especificidades.

O CDCE dessas escolas deverá ter no mínimo 04 (quatro) membros
titulares, sendo do segmento professores e profissionais
administrativos (TAE e AAE), eleitos entre os seus segmentos.

O Diretor é membro nato do CDCE.

OBS: O diretor não poderá assumir as funções de presidente,
tesoureiro e secretário do CDCE.

Sempre que possível, buscar a participação da comunidade por meio
da presença de representante de associações.



ORIENTAÇÕES GERAIS

Art. 24 O representante do segmento pai 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.

(NA AUSÊNCIA DE UM MEMBRO EM REUNIÃO PREVIAMENTE

AGENDADA O SUPLENTE NÃO PODERÁ ASSUMIR OU COBRIR A

FALTA DO MEMBRO TITULAR)



QUANDO OCORRERÁ VACÂNCIA NO CDCE?

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 convocar á uma Assembleia 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 Assembleia

assim o decidir.



ATENÇÃO!

Em caso de afastamento do membro

titular do CDCE, cabe ao (a) suplente

do mesmo segmento assumir como

titular no CDCE e se elege um (a) outro

(a) membro do mesmo segmento o

qual será o suplente. Portanto, o

suplente é por segmento, cada

segmento tem o seu.



COMPOSIÇÃO DO CDCE

FUNCIONÁRIOS

PROFESSORES

ALUNOS

PAIS



CDCE CONSTITUÍDO COM 08 MEMBROS

MODELO A

50 % Segmento Escola 50% Segmento Comunidade                      

TITULARES SUPLENTES TITULARES SUPLENTES

Professor(a) Professor(a) ALUNO

ALUNO

Professor(a) ALUNO

Funcionário 

( TAE ou AAE) Funcionário

( TAE ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

PAIS ou Responsável

Funcionário 

( TAE ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

4 2 4 2



MODELO A

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.

CDCE constituído com 08 membros titulares e 04 membros suplentes.

O (a) diretor(a) é membro nato; este CDCE terá portanto 9 (nove)

membros titulares e 04 membros suplentes em sua constituição.

OBS: O CDCE será constituído sempre de um número ímpar (com o

membro nato) e o critério de desempate é de acordo com o Estatuto de

cada escola.



CDCE CONSTITUÍDO COM 12 MEMBROS

MODELO B
50 % Segmento Escola 50% Segmento Comunidade                      

TITULARES SUPLENTES TITULARES SUPLENTES

Professor(a)

Professor(a)

ALUNO

ALUNOProfessor(a) ALUNO

Professor(a) ALUNO

Funcionário ( TAE 

ou AAE)

Funcionário ( TAE 

ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

PAIS ou Responsável
Funcionário ( TAE 

ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

Funcionário ( TAE 

ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

6 2 6 2



MODELO B

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.

CDCE constituído com 12 membros titulares e 04 membros suplentes.

O (a) diretor(a) é membro nato; este CDCE terá portanto 13 (treze)

membros titulares e 04 membros suplentes em sua constituição.

OBS: O CDCE será constituído sempre de um número ímpar (com o

membro nato) e o critério de desempate é de acordo com o Estatuto de

cada escola.



CDCE CONSTITUÍDO COM 16 MEMBROS

MODELO C
50 % Segmento Escola 50% Segmento Comunidade                      

TITULARES SUPLENTES TITULARES SUPLENTES

Professor(a)

Professor(a)

ALUNO

ALUNO
Professor(a) ALUNO

Professor(a) ALUNO

Professor(a) ALUNO

Funcionário (TAE 

ou AAE)

Funcionário ( TAE 

ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

PAIS ou Responsável

Funcionário (TAE 

ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

Funcionário (TAE 

ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

Funcionário (TAE 

ou AAE)

PAIS ou 

Responsável

8 2 8 2



MODELO C

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.

CDCE constituído com 16 membros titulares e 04 membros
suplentes.

O (a) diretor(a) é membro nato; este CDCE terá portanto 17
(dezessete) membros titulares e 04 membros suplentes em sua
constituição.

OBS: O CDCE será constituído sempre de um número ímpar (com o
membro nato) e o critério de desempate é de acordo com o
Estatuto de cada escola.



RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES

25 %

Funcionários

50%    Pais e 

/ ou Alunos

25%

Professores



CDCE CONSTITUÍDO COM 08 MEMBROS –
RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES

MODELO D

50 % Segmento Escola 50% Segmento Comunidade                      

TITULARES SUPLENTES TITULARES SUPLENTES

Professor(a) Professor(a) PAIS ou Responsável 

– e / ou Alunos

PAIS ou Responsável   –

e / ou Alunos

Professor(a)

PAIS ou Responsável 

– e / ou Alunos

Funcionário 

( TAE ou AAE) Funcionário

( TAE ou AAE)

PAIS ou Responsável 

– e / ou Alunos

PAIS ou Responsável 

– e / ou Alunos
Funcionário 

( TAE ou AAE)

4 2 4 1



MODELO D

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.

O CDCE é constituído com 08 membros titulares e 01 membro

suplente (PAIS ou Responsável / Aluno (EJA ou CEJA).

O (a) diretor(a) é membro nato; este CDCE terá portanto 9 (nove)

membros titulares e 01 membro suplente em sua constituição.

O CDCE é constituído com 08 membros titulares e 03 membros

suplentes.



CONTINUAÇÃO

O (a) diretor(a) é membro nato; este CDCE terá

portanto 9 (nove) membros titulares e 03

membros suplentes em sua constituição.

OBS: Neste modelo considerando as

especificidades pode ocorrer do segmento que

representa a comunidade ser formado em

algumas unidades somente de PAIS ou

Responsável ou somente de Alunos (EJA ou CEJA).



COMPETÊNCIAS DO CDCE – LEI 7040/98

QUE DECISÕES O CDCE PODE TOMAR?

O CDCE se constitui como uma entidade consultiva, deliberativa e

mobilizadora com responsabilidade de averiguar as necessidades da

unidade escolar e tomar decisões sobre o que se caracteriza como

ações prioritárias dessa instituição, no tocante a construção e

execução do Projeto Político Pedagógico da escola; a destinação e

aprovação de contas dos recursos financeiros por ela recebidos; e,

sobre o processo e os resultados da avaliação interna e da avaliação

externa da escola.
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O CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

É UMA ENTIDADE:

Consultiva

A função consultiva tem um caráter de assessoramento

e é exercida por meio de pareceres, propostas de

soluções e procedimentos para a melhoria do trabalho

escolar.

Deliberativa

A função deliberativa está relacionada à competência

específica atribuída ao CDCE para decidir em instância

final, acerca de determinadas questões. A função de

normas é essencialmente deliberativa, a função recursal,

tem quase sempre um caráter deliberativo e os

encaminhamentos à direção da escola para que execute

a ação por meio de ato administrativo.

Mobilizadora

A função de mobilização é a que situa o CDCE numa

ação efetiva de mediação entre a unidade escolar e os

segmentos da escola e a comunidade local, estimulando

e desencadeando estratégias de participação, de co-

responsabilidade e de compromisso de todos com a

promoção dos direitos educacionais e de cidadania, isto

é, de construção de uma escola de qualidade.



PESQUISA REALIZADA EM 2012 / CDCE

83%

11%

2% 4%

Composição e Plano de Ação do CDCE 

Escolas que não deram 

retorno

Composição e Plano de 

Ação CDCE

Composição do CDCE

Plano de Ação

GAPA / SUGT /SEDUC



“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar

os que vivem em torno da escola, e dentro da

escola, no sentido de participarem, de tomarem um

pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o

que a gente puder fazer nesse sentido é pouco

ainda, considerando o trabalho imenso que se põe

diante de nós, que é o de assumir esse país

democraticamente.”

Paulo Freire



C D C E
EQUIPE DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E

PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO ESCOLAR –

GAPA / CPM / SUGT / SEDUC – MT.

CUIABÁ / 2013

(65) 3613 – 6407

solange.marques@seduc.mt.gov.br

Julio.filho@seduc.mt.gov.br

marlei.comin@seduc.mt.gov.br
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