MOÇÃO Nº 14
MOÇÃO DE APOIO A CRIAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS
ESCOLARES

À Presidência da República e ao Ministério da Educação
Nós, entidades de âmbito nacional representadas na II Conferência Nacional
de Educação (CONAE 2014: O PNE na articulação do sistema Nacional de Educação.
A Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração), reunidos
em Brasília (DF) no CICB, de 19 a 23 de novembro de 2014, vimos manifestar o nosso
apoio a criação do Fórum Nacional dos Conselhos Escolares.
Há dez anos, o país vem experimentando diferentes formas de ampliação do
exercício da participação e da democracia. Em relação á educação básica, muitas
conquistas pudemos presenciar. Uma delas merece destaque: a criação do Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Vimos acompanhando os
Encontros Nacionais de Fortalecimento dos Conselhos Escolares e todas as iniciativas
do Programa para incentivar a implantação dos Conselhos Escolares nas redes
municipais, bem como a elaboração de material didático específico e a oferta de
formação. Além disso, as orientações para criação de fóruns de conselhos escolares
no país todo, tal como estão detalhadas no caderno intitulado Conselho Escolar e sua
organização em fórum, de número 12 da coleção do Programa.
No contexto da primeira CONAE, como resultado da articulação dos
Conselheiros Escolares e, coerentemente, com as orientações do Próprio Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, foi apresentada a proposta de
criação do Fórum Nacional dos Conselhos Escolares, bem como o reconhecimento
institucional dos fóruns municipais e estaduais de conselheiros escolares, solicitando
que se dê aos mesmos, necessária funcionalidade estrutural e financeira.
Entendemos que, em 2014, no contexto da segunda edição da CONAE, que
elege como tema central O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação:
Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração, tendo, no

EIXO V, reiterado a valorização e o reconhecimento da importância da Gestão
Democrática, da participação popular e controle social, há terreno fértil para avançar
na criação e institucionalização do Fórum Nacional de Conselheiros Escolares, o que,
no nosso entendimento, trará relevantes contribuições pra a conquista da educação de
qualidade social com a qual sonhamos, a qual, sem participação efetiva de todos os
segmentos escolares, ficará ameaçada.
Acreditamos que podemos fazer a diferença na consolidação da educação com
qualidade social, que inclui, que democratiza, que forma cidadãos críticos e sujeitos da
sua história, que exercem plenamente sua cidadania. Por isso, estamos aqui
reivindicando a criação do Fórum Nacional dos Conselhos Escolares, bem como a
garantia das condições para sua efetiva atuação, agregando e, também, contribuindo
para o fortalecimento dos fóruns municipais e estaduais de conselheiros escolares.

Brasília, 23 de novembro, 2014.

Proponente: CRECE – Conselho dos representantes dos conselhos de escola
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CONTEE, UNDIME, ABGLT, INSTITUTO PAULO FREIRE, PROIFES, ANFOPE,
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