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LEITURA PRELIMINAR 

A Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza dispõe de alternativas para o 

acompanhamento sistemático de apoio à gestão escolar, das quais a tecnologia 

educacional cumpre papel fundamental na articulação da implementação de políticas 

públicas educacionais no município, em especial para troca de informações, 

acompanhamento e apoio às ações desenvolvidas pelas escolas.  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), assim como a Constituição Federal 

(CF/88), nutre a ideia de uma gestão democrática que envolva todos os agentes da 

comunidade escolar na construção da proposta da escola igualitária, sem espaço para 

privilégios. A Constituição Federal, a LDB e o Plano Nacional de Educação (PNE), 

estabelecem no rol de seus objetivos a democratização da gestão do ensino público 

enfatizando a participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico e a participação da Comunidade Escolar em conselhos escolares ou 

equivalentes. Estabelecem, ainda, a descentralização da Gestão Educacional, com 

fortalecimento da autonomia da escola, esta que, segundo Freire (1996), “vai se 

construindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas”, 

garantindo a participação da sociedade na gestão da educação.  

Como afirma Teixeira (1932), “[...] Só existirá democracia no Brasil, no dia em 

que se montar no país uma máquina que prepara para as democracias. Essa máquina é a 

escola pública”.  

 

É imprescindível que se compreenda que a implementação de práticas sociais 

igualitárias e a abertura de espaços de participação para tomada de decisões políticas, 

são desafiadoras diante do nosso contexto histórico.  

Nossa proposta, implementada em setembro de 2016, denominada de 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO AOS ORGANISMOS COLEGIADOS tem o 

objetivo de contribuir com os processos de democratização das ações da Gestão Escolar. 

Com isto se espera estabelecer pontes de diálogos entre secretaria municipal de 

educação, distritos e as escolas. O cerne deste trabalho se nutre do objetivo de fortalecer 

os Organismos Colegiados regulamentados pela lei municipal 169/2014. O Conselho 



 

Escolar, Unidade Executora, Conselho Fiscal e Grêmio Estudantil se estabelecem, 

então, fortalecidos pela parceria da escola com a comunidade em seu cotidiano. 

Nesse contexto surge a importância da formação dos membros que compõem a 

comunidade escolar, a fim de que  a tecnologia  seja utilizada além dos muros da escola, 

em benefício da comunidade. 

A utilização da linguagem tecnológica na escola contribuirá para promover 

mudanças de atitudes e culturas. Por isso, faz-se necessário que a formação dos 

membros dos organismos se dê em conjunto com os demais membros da comunidade 

escolar para que se estabeleça uma gestão participativa do processo da gestão escolar. 

 

I. DO ACESSO AO SISTEMA 

a) Acessar colegiados.fortaleza.sme.ce.gov.br;  

b) Inserir usuario e senha. 

 

II. DO USUARIO E SENHA 

a) Usuário e senha serão os mesmos cadastrados no  SGP (Sistema de Gestao de Pessoas) 

b) Usuários não cadastrados (presidente do conselho, secretário e coordenador pedagógico),  

serão incluídos pelo presidente da unidade executora. 

c) O presidente da unidade executora deverá solicitar habilitação de usuário através de e-mail 

encaminhado para: controle.social@sme.fortaleza.ce.gov.br. 
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III.  TELA INICIAL DO SISTEMA 

 

IV. DO CADASTRO DE USUÁRIOS 

 

a) Clicar em opções/usuários; 

b) No quadro PESQUISA DE USUARIOS, inserir o nome do usuário que deseja 

consultar; 



 

 

c) Em seguida, clicar no ícone CONSULTAR; 

 

d) Uma vez identificado o nome do usuário, clicar no ícone EDITAR e indicar a qual  

grupo o usuário pertence; 

e) Não esquecer de atualizar todos os procedimentos executados. 

 

 

 

 



 

 

 

V. DA CRIAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS: 

a) Clicar em OPÇOES / USUÁRIOS; 

b) Clicar no ícone NOVO; 

c) Nesta etapa serão inseridos como dados obrigatórios: unidade de trabalho, nome, login, e-

mail, CPF, nascimento, sexo e grupos; 

d) O LOGIN deverá ser sugerido pelo próprio usuário; 

e) Após a confirmação dos dados, o Sistema enviará uma senha de acesso para o e-mail do 

usuário. 

 

 



 

VI. DO GRUPO DE USUÁRIOS 

 

VII.  DOS ORGANISMOS COLEGIADOS 

 

 



 

 

a) A inserção de dados dar-se-á por GRUPO DE USUÁRIOS; 

b) Estarão habilitados para inserção de dados apenas os usuários cadastrados no Sistema; 

c) A inserção de dados do organismo CONSELHO ESCOLAR é imprescindível para o 

preenchimento do organismo unidade executora. 

 

VIII. DA AGENDA DE REUNIÕES 

a) A agenda estará disponível após a inserção dos dados referentes ao Conselho Escolar; 

b) O organismo colegiado deverá informar o calendário das reuniões ordinárias. 


