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PARECER RECOMENDAÇÃO N.° 001/2020, DE 25 DE AGOSTO DE 2020
Interessado: REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assunto: TRANSIÇÃO DO CARGO DE GESTOR ESCOLAR no ano 2020/2021
Relatora Conselheira: Helga Alípia Seabra da Silva
Sessão on-line realizada em: 21/08/2020

I – APRESENTAÇÃO
A atuação do Gestor Escolar no âmbito da escola pública Municipal possui uma importância
fundamental na organização e funcionamento da instituição escolar, em todos os seus
aspectos: físico, sociopolítico, relacional, material, financeiro e pedagógico, onde o trabalho
não se restringe apenas à administração do estabelecimento de ensino, mas a de um
agente responsável pela transformação do educando, que vai desde o acompanhamento
da aprendizagem até o trabalho de toda a equipe escolar.
A presença da gestão democrática na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº.
9394/96, foi uma conquista dos segmentos populares, em especial o de educadores, que
lutaram para que essa ideia de Gestão citada acima começasse a ser mudada. Assim, o
papel do Gestor definido no Plano de Carreira do Magistério, Lei nº 072/2018 - Art. 18, ao
diretor escolar compete superintender as atividades escolares, desempenhando suas
funções de natureza administrativa, pedagógica, organizacional, promovendo a articulação
escola-comunidade e demais atribuições definidas no Regimento Escolar.
No Regimento Unificado das Unidades Escolares temos no Art.69, que o cargo de Diretor
de Escolar será exercido por profissional devidamente habilitado, conforme normas
estabelecidas pelos órgãos próprios do sistema. Verifica-se no Art.70 as competências
específicas do Diretor de Escola, além de outras previstas na legislação vigente,
destacamos “o Inciso I que trata do caráter pedagógico: a. executar a política municipal de
educação na unidade escolar, garantindo a gestão democrática e participativa; o inciso II,
que trata do caráter administrativo, nos itens s. Manter a documentação escolar atualizada,
livros ata, diário escolar, manutenção do arquivo escolar; t. Em caso de exoneração do
diretor, este deverá realizar a transição conforme regulamentação emitida pelo Conselho
Municipal de Educação; inciso III – de Carater Financeiro f. publicar e publicizar ao final de
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cada trimestre, os valores dos recursos financeiros recebidos pela unidade escolar, com os
respectivos gastos e saldos, reprogramando-os quando for o caso.”
Com objetivo de auxiliar o período de transição entre os Gestores Escolares e aos que
vierem a ser nomeados para esta função da Rede Municipal de Educação, o Conselho
Municipal recomenda os procedimentos a serem adotados pelas Unidades Escolares, com
modelos de anexos, o checklist de documentos a serem entregues no momento da
transição de gestão. A reunião técnica foi realizada de forma on-line pela Câmara Técnica
no dia 21 de agosto.
1. Análise
Para que não haja prejuízos na administração e comunidade escolar o gestor deverá tomar
suas decisões sempre pautado nas determinações legais. Todo processo de administração
é intrinsecamente relacionado a tomada de decisões. Libâneo (2004, p. 101) reforça esta
questão ao declarar que “os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma
decisão e de fazer a decisão funcionar caracterizam a ação que denominamos gestão”.
Por ser responsável por todas as decisões tomadas dentro das unidades, o funcionamento
administrativo e pedagógico, o gestor necessita, portanto, de conhecimento administrativo
quanto pedagógico, além de uma visão política da sociedade voltada para a justiça social.
É importante que o gestor seja capaz de lidar com diversas situações, tendo habilidade de
reagir de forma ágil e consciente frente aos inúmeros problemas que são comuns dentro
das unidades de ensino.
De acordo o Regimento Escolar, Art. 110, inciso III, em caso de exoneração do cargo, o
diretor deixar de realizar a transição ao diretor sucessor, sob pena de processo
administrativo, por isso, o Conselho vem orientar o Gestor neste processo.
Sugere-se realizar reuniões específicas para este fim nas dependências da Unidade
Escolar, com registro em ata, contendo os assuntos/repasses/pendências das dimensões:
Pedagógica, Legal, Física, Administrativa e Financeira.
Importante que o gestor mantenha, toda a documentação e as informações atualizadas,
permitindo o acesso a documentos que comprovem as informações repassadas, bem como
apresentar sugestões para a melhoria do funcionamento e organização da Unidade Escolar.
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2. Considerações finais
Os gestores escolares têm o desafio de democratizar os saberes e as práticas dentro da
escola, procurando envolver todos os sujeitos a fim de que cada um assuma seu papel em
prol de uma escola mais participativa. A escola é formada por sujeitos pensantes que lutam
por uma sociedade justa, procurando promover ações participativas e atividades que visem
o envolvimento e o comprometimento das pessoas. Assim, cada membro e cada setor da
estrutura escolar necessitam assumir seu papel para construir uma escola democrática e
participativa.
A organização geral da escola é canalizada pelo trabalho conjunto de todas as pessoas
integradas aos objetivos da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos. A
direção coordena os trabalhos para que sejam executados da melhor maneira, avaliados e
modificados pelas próprias pessoas para corresponder aos propósitos do plano de ação da
direção.
Existe também a participação dos pais na organização da escola, correspondendo a uma
forma de relação entre escola, sociedade e trabalho. A escola não pode ser uma instituição
isolada, pois cada categoria de sujeitos possui diferentes visões das questões escolares.
Diante da demanda de trabalho do gestor, por estarmos passando por uma Pandemia e ser
um ano de eleição municipal, o Conselho Municipal de Educação resolve publicar o Parecer
de Recomendação nº 001/2020, para orientar o processo de transição do cargo de Gestor
Escolar para o biênio 2020/2021, modelos em anexo a esta Resolução de ata e ckeklis de
documentos a serem entregues no processo de transição.
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II – VOTO DA COMISSÃO

Nos termos deste parecer, a Comissão submete ao Conselho Pleno as orientações com
vistas a aprovação do Parecer Recomendação nº 001/2020 – Normas para o processo
de transição do cargo de Gestor Escolar biênio 2020/2021.

Conselheira: Eliane da Costa Ferreira Souza – Presidente.
Conselheira: Jocélia Novais de Macedo – Vice-Presidente
Relatora Conselheira: Helga Alípia Seabra da Silva

Conselheira: Roberta Nisei Claudio da Silveira
Conselheira: Mirineide Souza Santiago
Conselheira: Leny Barreto Muniz da Silva
Conselheira: Dilma Ribeiro dos Santos
Conselheira: Vilmara Pereira Nascimento Novais

III - DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno aprova, por unanimidade, 25 de agosto de 2020.

Eliane da Costa Ferreira Souza
Presidente do CME
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ANEXO I
DIMENSÃO PEDAGÓGICA
ESCOLA/COLÉGIO MUNICIPAL_______________________________________
Item
01

02

03
04
05

06

07
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2

Atos regulatórios, atualizados e
Realizado
Não
aprovados
Realizado
Projeto Político Pedagógico da Instituição
de Ensino - Entrega, em mídia impressa e
digital
Regimento da Unidade Escolar com o ato
de aprovação pelo CME - Entrega, em
mídia impressa e digital
Proposta Pedagógica Curricular - Entrega,
em mídia impressa e digital.
Matriz Curricular
Plano de Ação do Colégio (Ações e projetos
desenvolvidos pela Instituição de Ensino, a
articulação com as famílias e a comunidade
do entorno da instituição)
Plano de Ação da Equipe Pedagógica
(formas de acompanhamento do trabalho
docente e do desenvolvimento curricular
pela Equipe Pedagógica Escolar)
Rotina organizacional / pedagógica na Educação Infantil, no Ensino
Fundamental
Indicadores Quantitativos: taxas de
aprovação, defasagem de idade/série,
abandono e evasão escolar, dados do IDEB
e dados do SAEB.
Atendimento Educacional Especializado:
Relatórios Finais do atendimento do turno e
contraturno (quando tiver)
Relatórios da Equipe Multidisciplinar
Quadro resumo
Dados do Censo Escolar
Entrega dos livros de registro de atas:
Livro Ata de Conselho de Classe
Livro Ata de Ocorrências
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Livro/Caderno de Registro de Reposição de
Aulas
Livro registro de resultado final dos alunos
Entrega dos arquivos:
Arquivo de Diários de Classe, vistados e
assinados
Arquivo de encaminhamentos ao Conselho
Tutelar

OBS:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Assinaturas:
Diretor (atual)

Diretor (novo)

Representantes das Instâncias Colegiadas

Grêmio Estudantil

Data ____/_____/2020.
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ANEXO II
DIMENSÃO LEGAL
ESCOLA/COLÉGIO MUNICIPAL_______________________________________
Item Atos regulatórios, atualizados e aprovados
Realizado Não Realizado
1
Relatório atualizado da Vida Legal do estabelecimento de ensino,
acompanhado dos Atos Regulatórios:
1.1

Autorização de funcionamento

1.2

Renovação do reconhecimento

1.3

Matriz Curricular aprovada

1.4

Calendário Escolar

2

Entrega de relatório atualizado da Vida Legal do estabelecimento de ensino,
acompanhado dos Atos Regulatórios - Educação de Jovens e Adultos
(quando houver)

2.1

Reconhecimento de curso

2.2

Matriz Curricular EJA

2.2

Livro Ata específico da EJA

OBS:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Assinaturas:
Diretor (atual)
Diretor (novo)
Representantes das Instâncias Colegiadas

Grêmio Estudantil

Data: ____/_____/2020.
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ANEXO III
DIMENSÃO FÍSICA
ESCOLA/COLÉGIO MUNICIPAL_______________________________________
Item

Atos regulatórios, atualizados e
Realizado
Não
aprovados
Realizado
1
Termo de transmissão com informação
atualizada de obra em andamento no
estabelecimento de ensino
2
Ofícios protocolados com solicitações de
obras e reparos no estabelecimento de
ensino.
3
Termo de Cessão de Uso.
4
Situação legal do terreno – repasse da
documentação
existente
no
estabelecimento de ensino - Registro do
Imóvel, projetos e plantas
5
Termo informando:
5.1 Quantidade de CPU e monitores
disponíveis no laboratório de informática,
especificando quantos funcionam e
quantos estão com problemas;
5.2 Quantidade de projetores disponíveis,
especificando quantos e quais funcionam
ou estão com problemas;
5.3 Quantidade de TV Multimídia e controle da
mesma, especificando quantos funcionam
e quantos estão com problemas.
5.4 Se possui ou não internet ADSL,
especificando a operadora, a velocidade e
no caso de Wifi qual a abrangência da
mesma (sala dos professores, secretaria,
salas de aula, etc);
OBS:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Assinaturas: Diretor (atual)
Diretor (novo)
Representantes das Instâncias Colegiadas
Grêmio Estudantil
Data ____/_____/2020.
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ANEXO IV
DIMENSÃO ADMINISTRATIVA
ESCOLA/COLÉGIO MUNICIPAL_______________________________________
Item Atos regulatórios, atualizados e aprovados
Realizado Não Realizado
1
Entrega todas as chaves da Instituição de
Ensino ao novo diretor, identificada
2
Exclusão de senhas de:
a) Alarme;
b) Computadores;
3
Entrega de relatório com quantidade de
materiais de consumo disponível na
Unidade Instituição de Ensino;
4
Termo
de
Transferência
de
Responsabilidade e Relatório de Inventário
de Bens Móveis
5
Ofícios expedidos e recebidos
6
Referente a Recursos Humanos
7
Folhas de Registro Ponto e RMF – Registro
de ponto (se houver) dos funcionários
administrativos, serviços gerais e docentes
supridos no estabelecimento de ensino
durante a sua gestão;
8
Entrega das Atas resultado final
9
Repasse das senhas de acesso referente
aos sistemas Educacenso/PDDE e outros quando houver troca de secretária(o)
10 Pasta individual dos professores e
funcionários
11 Entrega da documentação referente ao Grêmio Estudantil (quando
houver)
11.1 Estatuto do Grêmio Estudantil
11.2 Ata de criação do Grêmio Estudantil
11.3 Ata da eleição do Grêmio Estudantil
11.4 Ata de posse da Diretoria do Grêmio
Estudantil
11.5 Livro de registro de atas
12 Entrega da documentação referente ao Colegiado Escolar:
12.1 Estatuto do Colegiado Escolar
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12.2 Editais de convocação para as eleições dos
representantes de cada segmento
12.3 Atas de eleição por segmento
12.4 Ata de posse dos membros do Conselho
Escolar
12.5 Lista dos membros do Colegiado Escolar,
com a função, segmento, nome e RG
12.6 Livro de registro de atas
13 Termo
informando
as
ações
de
implementação do PDDE
14 Verificação do estoque de alimentos
perecíveis e não perecíveis e condições de
armazenamento do mesmo
15 Limpeza
de
caixas
d’água,
dedetização/desratização (validade)
16 Livros Didáticos
OBS:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Assinaturas:
Diretor (atual)
Diretor (novo)
Representantes das Instâncias Colegiadas
Grêmio Estudantil
Data ____/_____/2020.
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ANEXO V
DIMENSÃO FINANCEIRA
ESCOLA/COLÉGIO MUNICIPAL_______________________________________
Item Atos regulatórios, atualizados e aprovados
1
Termo informando a situação das
prestações de contas - Programas
Federais (relacionar os recursos
recebidos)
2
Entrega de extratos bancários que
comprove a reprogramação de saldo, se
for o caso
3
Relatório atualizado e impresso do sistema
Gestão de Recursos Financeiros
4
Repasse das cópias das prestações de
contas em análise da Secretaria Municipal
de Educação
5
Repasse das prestações de contas
arquivadas no estabelecimento de ensino
6
Entrega do cartão bancário

Realizado

Não Realizado

OBS:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Assinaturas:
Diretor (atual)
Diretor (novo)
Representantes das Instâncias Colegiadas
Grêmio Estudantil
Data ____/_____/2020.
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ANEXO VI
MODELO DE ATA DE TRANSIÇÃO

Aos...............dias do mês.................. do ano.............................às......... horas compareceu
nesta Unidade Escolar.........................................................................................................a
senhora..............................................nomeada através do decreto nº................publicado no
Diário Oficial do Município em ..................................para assumir o cargo de Gestora desta
Unidade Escolar. A Senhora.........................................ex-gestora desta unidade escolar no
período de.................................., na presença de ................................................................
representantes do Colegiado Escolar e do Grêmio Escolar, objetivando a entrega da
documentação escolar. A senhora ..................... iniciou a reunião acolhendo a todos e
fazendo a leitura do Parecer de Recomendação nº 001/2020, do Conselho Municipal de
Educação, apresentando os documentos citados no cheklist: relacionar os documentos .
Vale salientar que todos os documentos mencionados estão sendo entregues sob a
responsabilidade da nova gestão, estão atualizados conforme determina a legislação
vigente. Registrar o que for necessário. Nada mais a registrar assinam os presentes.
Ibotirama, .................................... 2020.
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