
 

Gestão Democrática 
 
 
Objetivo do Projeto 

 

 
 

O projeto tem por objetivo atender aos preceitos constitucionais e legais, notadamente 

ao artigo 206, inciso VI da Constituição Federal, bem como as Leis nº 13.005 de 2014 

(Plano Nacional de Educação) e nº 16.279 de 2016 (Plano Estadual de Educação), que 

impõe a edição e aprovação de lei específica sobre Gestão Democrática. 

 

“Art. 9o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, 
disciplinando a gestão democrática da educação pública nos 
respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado 
da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação 
local já adotada com essa finalidade.” 

 
Para dar início ao cumprimento dessa imposição legal, foi criado na SEE/SP um Grupo 

de trabalho, por meio da Resolução SE nº 31/2016, e composto por representantes de 

todas as Coordenadorias da Secretaria de Estado da Educação, com a finalidade de 

dar representatividade aos diversos segmentos existentes na pasta. 

 

Seu principal eixo de atuação é a implementação de ações de gestão participativa no 

ensino estadual paulista, aperfeiçoando e aprimorando os espaços de deliberação 



(Grêmio, Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres) e instrumentos já 

existentes, além de fomentar a participação das organizações educacionais.  

 

 

 

 

Além de modernizar a legislação dos três espaços de participação e deliberação, o 

projeto tem por objetivo ampliar a cultura democrática no cotidiano das escolas e 

de sua comunidade, mas, para isso, precisaremos de sua participação! 

  

O Projeto, que se encontra em andamento, possui um site onde é possível acompanhar 

todas as etapas: 

http://www.educacao.sp.gov.br/gestaodemocratica 

 

 

Etapas do Projeto 

 
Agora vamos conhecer as quatro etapas do Projeto! 

 
 

 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/gestaodemocratica
http://www.educacao.sp.gov.br/gestaodemocratica


Finalizamos a primeira etapa, chamada de DIAGNÓSTICO, em 

janeiro de 2017! 

 

O primeiro passo foi identificar a percepção da comunidade escolar a respeito da 

efetividade dos espaços de participação já existentes, por meio de Grupos de 

Escuta1, realizados nas diversas regiões do Estado envolvendo estudantes, 

professores, gestores, servidores e famílias.  

 

Nesses Grupos de Escuta utilizamos a metodologia de moderação em parceria com o 

Instituto Inspirare2. Anna Penido, Diretora Executiva do Instituto, conduziu e gravou um 

vídeo tutorial para orientar a realização desses grupos, que está disponível a todos para 

conhecimento. 

 

Os Grupos de Escuta se encerraram em 31 de agosto de 2016 e foi feito por 

amostragem, envolvendo mais de 

 
105 Grupos 

1.500 Escolas 
2.700 Participantes 

 

 

                                                           
1 Clique para ver nosso mural de fotos; 
2Assista ao vídeo do grupo de escuta: 

http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/PROJETO_GESTAO_DEMOCRATICA_08_08_16.wmv (recomendamos que 
utilizem o Internet Explorer para visualização) ou faça do download, acessando: 
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/GERAL_2016/PROJETO_GESTAO_DEMOCRATICA_08_08_16.mp
4  
 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/acompanhe-as-acoes-do-projeto-gestao-democratica-pelo-estado
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/acompanhe-as-acoes-do-projeto-gestao-democratica-pelo-estado
http://media.rededosaber.sp.gov.br/see/PROJETO_GESTAO_DEMOCRATICA_08_08_16.wmv
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/GERAL_2016/PROJETO_GESTAO_DEMOCRATICA_08_08_16.mp4
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/videos/GERAL_2016/PROJETO_GESTAO_DEMOCRATICA_08_08_16.mp4


 

  

Embora a rede seja muito maior que a amostra, foi possível capturar as primeiras 

impressões e sensações sobre os espaços de participação da escola, tornando o 

processo riquíssimo, com uma metodologia que pode ser replicada em outras ocasiões. 

A partir da linguagem e do vocabulário dos Grupos de Escuta foi construído um 

questionário, disponibilizado de forma online para TODAS as escolas, para que a 

comunidade escolar pudesse dar suas contribuições e ampliar a reflexão sobre gestão 

democrática.  

O questionário ficou disponível de 31/10 a 18/12/2016. 

 

Foram quase meio milhão de participações! No total, mais de 448 mil questionários 

preenchidos pelos alunos, pais e familiares, professores, servidores e gestores das 

escolas. 

 



Para encerrar a primeira etapa, será realizada no mês de ABRIL a devolutiva do 

questionário para cada escola. Desta forma, as unidades escolares receberão 

individualmente o resultado do questionário para que possam avaliá-lo.  

 

 

  

Previstos para o mês de MAIO de 2017, os Encontros Locais ocorrerão nas escolas. 

Nesta etapa, os resultados dos questionários servirão de subsídios para fomentar os 

debates com a participação da comunidade escolar, bem como da sociedade civil. 

Desta forma, a escola terá a oportunidade de discutir os resultados do questionário e 

ampliar o debate. As orientações de metodologia desses encontros locais serão 

encaminhadas pela equipe de trabalho da Sede SEE/SP. 

          

   

Os Encontros Regionais acontecerão nas Diretorias de Ensino. Os resultados obtidos 

nas escolas serão rediscutidos em âmbito regional, nas respectivas DE. 



A ideia é construir um material com abrangência e representatividade regional e abrir 

uma nova oportunidade para que a comunidade escolar e a sociedade civil se apropriem 

do tema e enviem suas sugestões. 

 

 

O produto dos Encontros Regionais gerará um retrato da Gestão Democrática da 

Educação no Estado de São Paulo, a partir do qual, será organizado um Encontro 

Estadual. Com o material coletado neste evento, o trabalho retorna à equipe da Sede 

para tornar as propostas uma realidade na rede. Reuniremos as contribuições para a 

elaboração de um Projeto de Lei, que será submetido à consulta pública, para que toda 

a sociedade tenha mais uma importante oportunidade de participação. 

 

O desafio é grande! 

 

 Portanto, contamos com o empenho e engajamento de todos.  

 



 

 

 

 


