PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
Meta 19 – Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da aprovação
do PEE, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União

Estratégias
19.1. Estabelecer, no prazo de 2 (dois) anos, legislação própria que regulamente
a gestão democrática no âmbito dos sistemas de ensino.
19.2. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, por meio de
legislação estadual específica.
19.3.Garantir que o provimento do cargo de Diretor das escolas públicas da rede
estadual dar-se-á por critério meritório, conforme previsto na Constituição
Federal - por concurso público de provas e títulos - para professores de carreira.
19.4. Fomentar a expansão da oferta dos programas de apoio e formação aos
conselheiros dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB,
conselhos de alimentação escolar, conselhos regionais, conselhos municipais
e outros, e aos representantes educacionais em demais conselhos de
acompanhamento de políticas públicas, garantindo apoio administrativo, técnico,
espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede
escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções.
19.5. Fomentar a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos
e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos
escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.
19.6. Promover a participação dos profissionais da educação e demais
segmentos na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto
político-pedagógico da escola e da rede de ensino pública.
19.7. Estimular, em todas as escolas, a constituição e o fortalecimento de
grêmios estudantis e associações de pais e mestres, assegurando-lhes,
inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento e fomentando a
sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das
respectivas representações.
19.8. Estimular, aperfeiçoar e fortalecer espaços de participação na gestão
democrática da educação, assegurando a representação de professores, pais,
estudantes, funcionários e sociedade civil organizada.

19.9. Implementar, assegurar e fortalecer as relações entre escola, família e
sociedade, objetivando maior desenvolvimento nos espaços democráticos de
discussão.
19.10. Adequar, no prazo de 2 (dois) anos a partir da promulgação deste PEE, a
composição do Conselho Estadual de Educação, garantindo a participação dos
diversos segmentos da comunidade educacional.

