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Olá, conselheiro escolar! 

 

Seja bem-vindo ao curso Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que         

busca estimular o estudo e a reflexão sobre a importância do papel do Conselho              

Escolar e as ações desenvolvidas por essa instância colegiada. Trata-se de mais um             

passo na busca pela participação efetiva no processo da Gestão Democrática da            

Escola. 

No presente documento, apresentamos algumas informações sobre o curso         

bem como critérios de avaliação de sua participação, por meio dos quais você             

receberá a certificação de conclusão. Por fim, apresentamos algumas dicas para que            

você organize seus estudos, pois, como este curso não contará com professor-tutor,            

a sua responsabilidade em cumprir os prazos previstos é ainda maior. 

Contamos com a sua participação nas atividades propostas, visto que você,           

cursista, é peça fundamental nesse processo. 

 

Bons estudos! 
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1 INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
O curso Fortalecimento dos Conselhos Escolares, produzido pela        

Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed-PR) por intermédio do          

Departamento de Gestão Escolar (DGE) e em conjunto com a Diretoria de Políticas             

e Tecnologias (DPTE), visa ao fortalecimento da gestão democrática nas escolas           

estaduais do Estado do Paraná.  

O curso tem como objetivos fortalecer a participação dos Conselhos          

Escolares, subsidiar teoricamente e capacitar os Conselheiros Escolares, titulares e          

suplentes, para exercerem o papel de representantes do seu segmento no Conselho            

Escolar, visando à participação efetiva da gestão da escola, assim como no            

processo avaliativo da Gestão Escolar do Diretor e Diretor(es) Auxiliar(es) das           

escolas da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. 

Portanto, o público-alvo deste curso são os conselheiros escolares das          

escolas públicas estaduais (titulares ou suplentes), representantes dos seguintes         

segmentos: docentes, agentes educacionais (I e II), pedagogos, direção, estudantes;          

pais e/ou responsáveis, APMF e comunidade externa comprometida com a          

educação. 

Este curso será ofertado a distância, ou seja, os estudos e realização das             

atividades serão realizados totalmente no ambiente virtual de aprendizagem         

e-Escola (Moodle/Seed).  

1.1 Como o curso está organizado e qual sua carga horária? 
O curso está organizado em 3 (três) unidades de estudos, com duração de 10              

dias cada, com 8 horas de estudo por semana, totalizando uma carga horária de 24               

(vinte e quatro) horas, passíveis de certificação.  

Abaixo, indicamos o assunto a ser abordado nas unidades. Ao final de cada             

unidade, esperamos que você, conselheiro escolar, seja capaz de: 
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Unidade 1  -  
A importância dos 
Conselhos Escolares na 
busca pela qualidade 
educacional 

Unidade 2  -  
As atribuições do CE e o 
papel dos conselheiros 
na avaliação da Gestão 
Escolar 

Unidade 3  -  
Plano de Ação do 
Conselho Escolar  
 

● compreender o que é o 
Conselho Escolar e como 
se constitui; 

● conhecer o histórico do 
Conselho Escolar no 
Estado do Paraná e quais 
são os documentos 
norteadores; 

● identificar as funções do 
Conselho Escolar; 

● refletir sobre o valor da 
representatividade dos 
Conselhos Escolares nas 
instituições de ensino e na 
comunidade escolar. 

 
 

● identificar as atribuições do 
Conselho Escolar; 

● refletir sobre o valor da 
representatividade dos 
Conselhos Escolares nas 
instituições de ensino e na 
comunidade escolar. 

● conhecer os 
procedimentos para a 
realização do processo de 
avaliação do diretor e 
diretor(es) auxiliar(es); 

● analisar os dados descritos 
no Relatório do Plano de 
Ação para o processo 
avaliativo do diretor e 
diretor(es) auxiliar(es); 

● emitir parecer conclusivo 
do processo avaliativo que 
permita o 
redimensionamento do 
trabalho por meio de um 
novo planejamento, se 
necessário; 

● integrar o seu segmento a 
fim de propor soluções aos 
problemas reais que estão 
presentes no interior da 
escola. 

● reconhecer a 
importância da 
participação de todos 
os segmentos na 
análise do plano de 
ação do Conselho 
Escolar. 

● identificar as etapas e 
elementos referentes 
ao plano de ação do 
Conselho Escolar. 

 

No e-Escola, cada uma das 3 (três) unidades de estudo é constituída por             

Material de estudo, Material complementar e Atividade. Vamos saber um pouco           

mais sobre cada uma deles: 

1. Material de estudo: é um texto de leitura obrigatória. Constitui-se na           

fundamentação teórico-prática de cada unidade, com a finalidade de         
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estimular o cursista ao estudo e à reflexão, de forma independente,           

tornando-o responsável pela sua própria aprendizagem. No decorrer do         

texto você encontrará ícones com informações interessantes: 

 
 

Saiba mais  
Apresenta mais informações sobre algum assunto tratado no 
texto. 

 
 

Acesse 
Apresenta indicação de links, textos e vídeos sobre o 
assunto tratado no texto. 

 
 

Importante 
Destaca uma informação importante do texto. 
 
 
Refletindo sobre o ambiente escolar… 
Apresenta perguntas para reflexão sobre as ações realizadas 
ou a serem realizadas na escola. 
 
 
Atuando no ambiente escolar… 
Apresenta sugestões práticas para você aplicar na escola. 

 

 
 

2. Material complementar: são vídeos, animações, legislações, referencial       

bibliográfico, fragmentos de textos, entre outros. São subsídios e materiais          

para aprofundamento das reflexões. Também podem auxiliar na realização         

da atividade avaliativa . 

3. Atividade: de caráter avaliativo, se constitui de um questionário composto          

de 5 (cinco) questões, no valor total de 10 (dez) pontos.  
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1.2 Qual o período do curso e como posso organizar meus estudos? 
O curso ocorrerá de 21 de fevereiro de 2018 a 22 de março de 2018.               

Durante esse período você deverá acessar o e-Escola, realizar os estudos e as             

atividades avaliativas. Todas as unidades e atividades avaliativas estarão abertas          

durante esse período. Às 23h 59min do dia 22 de março, todas as atividades              

serão fechadas. É importante salientar que uma vez que as atividades estejam            

fechadas, não haverá possibilidade de reposição ou reabertura, independentemente         

da justificativa apresentada pelo cursista. Por isso, para evitar imprevistos como           

quedas de conexão e energia (ou mesmo situações pessoais), é sempre           

recomendável antecipar-se aos prazos. 

Dessa forma, a fim de melhor organizar seus estudos e realizar as atividades             

dentro do prazo previsto, apresentamos um cronograma de estudos para cada           

unidade (figura 1) :  

 

Figura 1: Cronograma de estudos do curso. 
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É muito importante que os estudos e a atividade avaliativa de cada unidade             

sejam concluídos até o final do período indicado no cronograma de estudos, a fim de               

garantir sua certificação. Organize-se! 

2 COMO ACESSAR O CURSO? 
A partir do dia 21/02/2018 você poderá acessar a turma do curso no e-Escola.              

Antes de acessar o curso, é preciso saber que esse curso é destinado para dois               

públicos distintos: pessoas que trabalham na escola (profissionais da rede estadual           

de ensino) e pessoas que não trabalham na escola, mas fazem parte da comunidade              

escolar (alunos, pais e comunidade do entorno). Para cada um desses dois públicos             

o acesso é diferente. Confira:  

1) Profissionais da rede estadual de ensino: são os conselheiros escolares          

representantes dos segmentos dos professores, pedagogos, direção e        

agentes educacionais I e II. Sua inscrição foi realizada com o e-mail            

Expresso. Para acessar o curso: 

a) clique em "Acesso ao Curso: inscrições com e-mail Expresso"; 

b) no campo "Login": digite o RG (sem ponto e traço); 

c) no campo “Senha”: utilize a mesma senha do e-mail Expresso; 

d) Caso não lembre a senha do e-mail Expresso, clique em          

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?acesso=1

&origem=email>, preencha o login com o número de seu RG (sem           

ponto e sem traço) e clique no botão "Esqueci minha senha". Você            

também pode entrar em contato com o Núcleo de Informática através           

dos telefones: (41) 3340-1738 ou 3340-1793 ou 3340-1795. 

2) Alunos, pais e comunidade entorno da escola: são os conselheiros          

representantes dos segmentos da comunidade escolar que não são         

funcionários da escola. Sua inscrição foi realizada com e-mail Gmail. Para           

acessar o curso: 
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a) clique no ícone "Acesso ao Curso: inscrições com e-mail Gmail"; 

b) no campo "Login": digite o seu RG (sem ponto e traço); 

c) A senha é a mesma enviada para o seu Gmail no momento da             

confirmação de sua inscrição no curso. 

Você também pode acessar a sua turma a partir da página do curso             

Fortalecimento dos Conselhos Escolares, no Portal Dia a Dia Educação          

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteud

o=1556>.  

Da mesma forma,   

após clicar na página do     

curso, você deve clicar no     

ícone referente a seu    

público:  

1) Se profissional da 

escola: o ícone 

relacionado ao e-mail 

Expresso, destacado 

em verde na Figura 2. 

2) Se aluno, pai ou 

integrante da 

comunidade do 

entorno da escola: o 

ícone relacionado ao 

e-mail Gmail, 

destacado em azul na 

Figura 2, ao lado.  

                     Figura 2: Página do curso no Portal Dia a Dia Educação 
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2.1 O que fazer se encontrar problemas de acesso ao curso? 

Se, mesmo seguindo os passos indicados no tópico anterior para acesso ao            

curso conforme seu público, você não conseguir acessar sua turma no ambiente            

e-Escola, você deve seguir os seguintes passos: 

1. acesse a página do curso Fortalecimento dos Conselhos Escolares, no          

Portal Dia a Dia Educação     

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.

php?conteudo=1556>; 

2. clique no ícone “Lista de inscritos” e confirmar se seu nome            

encontra-se na lista de inscritos; 

3. caso esteja na listagem, clique no ícone “Problemas com o         

Acesso” e preencha o formulário.  

 

3 COMO SEREI AVALIADO NESTE CURSO? 
A avaliação é um dos aspectos fundamentais e necessários no processo           

educativo. Assim, em cada unidade deste curso, haverá uma verificação de sua            

aprendizagem por meio das atividades avaliativas que você realizar, a fim de levá-lo             

à aquisição de novos conhecimentos e ao cumprimento dos objetivos propostos. Nos            

próximos tópicos, abordaremos maiores detalhes de como serão essas atividades          

avaliativas. 

3.1 Atividade avaliativa: questionário 

Cada unidade deste curso possui uma atividade avaliativa, que se constitui           

em um questionário. Cada questionário é composto por 5 (cinco) questões, que            
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podem ser de múltipla escolha, associação e verdadeiro ou falso. Você terá 60             

minutos para completar o questionário. Após esse tempo a avaliação não será            

registrada, ficando anulada.  

Serão permitidas até 3 (três) tentativas de resolução, com intervalo mínimo           

de 1 (uma) hora entre elas. A cada nova tentativa, a ordem das perguntas será               

alternada. 

Outras informações importantes sobre o questionário:  

● Os questionários estão configurados para avaliar automaticamente as        

respostas dos cursistas com notas de 0 a 10.  

● Para ser considerado concluinte do curso, o cursista deverá alcançar uma           

média de 70% de acertos em cada questionário, ou seja, mais do que 7,0              

(sete) em cada questionário.  

● O cursista terá 3 (três) tentativas de resposta para cada questionário, sendo            

que será registrada, para fins de certificação, a maior nota obtida. 

● Para registrar a tentativa, após verificar que respondeu a todas as questões, o             

cursista deverá clicar no botão “Enviar tudo e terminar”. 

● Após concluída a tentativa, o cursista poderá realizar a segunda e última            

tentativa  somente após decorrida 1 (uma) hora do registro da última tentativa.  

● Se após 3 (três) tentativas o cursista não alcançar a média 7,0 (sete), será              

avaliado como não concluinte e, portanto, não receberá certificação. 

3.2 Como faço para verificar a nota obtida nos questionários e garantir                       

o certificado do curso?  

Para ter direito à certificação neste curso e obter o conceito de Concluinte, o              

cursista deverá realizar todas as atividades propostas, o que corresponde a realizar            

todas as leituras, assistir aos vídeos e acessar demais materiais de estudo            

disponíveis, além de responder a todos os questionários e obter um aproveitamento            
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mínimo de 70% nos questionários. Ou seja, a nota obtida em cada questionário,             

deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete) para obter a certificação de 24(vinte e               

quatro) horas. 

Você poderá consultar a qualquer momento as notas obtidas por meio do link             

“Notas” do e-Escola, clicando no menu superior “Este curso” e em seguida em             

“Notas”, conforme indicado pelas setas verdes na Figura 3, abaixo: 
 

Figura 3: Como consultar as notas no e-Escola. 

 

Lembre-se de que é sua responsabilidade acompanhar os resultados das          

atividades no próprio ambiente virtual e-Escola, pois este curso não conta com            

professor-tutor. 
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3.3 Quando e como posso obter o certificado do curso?   

A certificação de 24 horas de curso será emitida pela Coordenação de            

Formação Continuada (CFC) da Seed-PR, por meio do Sistema de Capacitação dos            

Profissionais da Educação - Sicape. Conforme informações da CFC, esse sistema           

emite certificados aos profissionais da rede e pessoas inscritas como convidadas (no            

caso, pais, responsáveis e comunidade do entorno da escola), não prevendo           

certificação aos alunos, conforme Resolução nº 1.457/2004, Instrução nº 03/2004 e           

Resolução nº 2.007/2005. 

A disponibilização dos certificados leva em conta os períodos de interstícios           

determinados pela resolução publicada anualmente pelo Grupo de Recursos         

Humanos Setorial (GRHS) da Seed-PR para progressão funcional dos profissionais          

efetivos do Quadro Próprio da Rede Pública Estadual de Ensino.  

Após decorridos esses prazos, os certificados estarão disponíveis para os          

profissionais da rede pública estadual no link:       

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/frm_login.php?origem=capacitacaoCe

rtificados>. 

No caso dos pais e da comunidade do entorno da escola, o certificado poderá              

ser obtido junto ao técnico do CFC no NRE a quem escola é jurisdicionada. 

 

4 DICAS PARA OS ESTUDOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
A modalidade de educação a distância (EaD) requer estratégias de estudo           

diferentes das da modalidade presencial. Nela, o cursista constrói sua aprendizagem           

de forma autônoma, administrando o tempo, o espaço, o ritmo e o horário de seu               

estudo, interagindo com os materiais didáticos e com os participantes.          
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Apresentamos, a seguir, algumas sugestões para a organização pessoal no decorrer           

do curso:  

● Leia o enunciado das atividades e todos os materiais indicados, inclusive os            

de orientações gerais sobre o curso, bem como os critérios de avaliação,            

antes de iniciar as atividades. 

● Acesse frequentemente o link “Notas” do curso, para verificar o seu           

desempenho. 

● Estabeleça um plano de estudos, ou seja, determine os dias e horários para             

acessar o ambiente e realizar as atividades propostas, observando o          

cronograma de estudos proposto no curso.  

● Evite realizar as atividades nos últimos dias do prazo estabelecido no           

cronograma do curso. Essa ação é importante, pois o e-Escola pode           

apresentar instabilidade devido ao grande número de acessos simultâneos         

por parte daqueles que acessam somente nos últimos dias indicados no           

cronograma, sobrecarregando o sistema. Caso haja sobrecarga no sistema,         

sua atividade pode não ser registrada, ocasionando a perda da certificação no            

curso. 

Bons estudos! 

 

COORDENAÇÃO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS E AÇÕES PARA A 

JUVENTUDE (CICAJ) / DGE/Seed-PR 

e 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E WEB (CEaD WEB) / 
DPTE/Seed-PR  
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