
   

 

Conselho Municipal de Educação de 

Sobradinho 

 

 

apresenta 

 

Cartilha Explicativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que o município de Sobradinho - RS já é Sistema 

Municipal de Ensino? 

- Não!! 

Então te convido a ler esta Cartilha e ficar por dentro! 

Vem com a gente! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“A Educação é sem dúvida, a mais importante 

prestação para o ser humano, isto é, o cidadão tem 

direito a reivindicar, a exigir do Estado. É por 

meio dela que adquirimos os conhecimentos 

necessários para transformar nossas vidas e a vida 

de toda comunidade na qual nos inserimos”. 

 

Joaquim Barbosa 

 

 

 

 

 

 



 

O que é Sistema Municipal de Ensino? 

“Sistema de Ensino são o conjunto de campos de 

competências e atribuições voltadas para o desenvolvimento da 

educação escolar que se materializam em instituições, órgãos 

executivos e normativos, recursos e meios articulados pelo poder 

público competente, abertos ao regime de colaboração e 

respeitadas às normas gerais vigentes”. 

PARECER DO CNE no30/2000 -CEB 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRADINHO 

Os conselhos municipais de Educação ajudam a estabelecer 

um maior controle da gestão municipal de ensino e, se bem 

conduzidos, podem ser um importante pilar de uma gestão 

democrática, com a participação da sociedade civil nas decisões 

políticas relacionadas à Educação. 

É o órgão do sistema responsável pela legislação 

educacional, que regulamenta, fiscaliza e propõe medidas para 

melhoria das políticas educacionais. É também um instrumento de 

ação social atendendo as demandas da sociedade quanto à 

transparência no uso dos recursos e a qualificação dos serviços 

públicos educacionais. A sociedade, representada no conselho, 



torna-se vigilante na defesa do direito de todos à educação de 

qualidade e na observância dos regulamentos e leis federais. 

 O Conselho Municipal, em sintonia com as políticas 

nacionais e estaduais, deve estar aberto à participação das 

diversas tendências educacionais, o que o torna representativo 

entre os habitantes do município e perante os demais órgãos do 

poder. O Conselho deve dividir com a população a preocupação 

com a educação municipal na busca de alternativas para os 

problemas existentes, evitando vínculo com partidos políticos. 

Os conselhos funcionam como mediadores e articuladores 

da relação entre a sociedade e os gestores da Educação 

municipal. Destacam-se cinco funções do órgão: 

Normatizar: elaborar as regras que adaptam para o 

município as determinações das leis federais e/ou estaduais e 

que as complementem, quando necessário. 

Deliberar: autorizar ou não o funcionamento das escolas 

públicas municipais e da rede privada de ensino. Legalizar cursos 

e deliberar sobre o currículo da rede municipal de ensino. 

Assessorar: responder aos questionamentos e dúvidas do 

poder público e da sociedade. As respostas do órgão são 

consolidadas por meio de pareceres. 

Fiscalizar: acompanhar a execução das políticas públicas e 

monitorar os resultados educacionais do sistema municipal. 



O Conselho Municipal de Educação de Sobradinho Criado 

Pela Lei Nº. 1360 De 10/04/1992 – Alterado Pela Lei Nº 4.488, 

06/11/2018, possui 26 membros de diversos segmentos da 

sociedade, com mandato de Quatro anos (2018-2021), e tem 

como Presidente Catiele Bonelli, Vice Presidente Sinara de 

Freitas de Nardi, Secretaria Amanda Greient e Juliana Cella 

Rodrigues e Assessora Técnica Fabiane Limberger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
 

 

Catiele Henker Mergen Bonelli- titular 

Marivana Cristina de Freitas de Franceschi– suplente  

Luciana Zuchetto Peil – Titular   

Claudia Aparecida Winkelmann - Suplente 

Ingrid Hermes - Titular 

Victor Luciano Luchese - Suplente  

Amanda Luisa Greinert – titular  

Alexandre Fardin - suplente  

Scheila Simone Secretti- Titular  

Jocelaine Maieron – Suplente  

Claúdio Antônio Westphalen – titular  

Mara Lucia Calheiro- Suplente 

Sahra Carolina Mainardi Costa – titular  

Adriana Marisa Capeleti de Souza – suplente  

Sinara Nardi de Freitas – Titular 

Gracieli Montagner - Suplente 

Marelú Aparecida Rachor Colombelli – titular  

Kélen Piazza Moraes- suplente  

Juliana Cella Rodrigues – titular  

Glória Janini de Pelegrin - Suplente 

Joelma Antônia Vieira – titular  

Angélica Marisa Michel- suplente  

Ivanei de Fátima Ribeiro – titular  

Giasque Angela Fontoura Tremea de Oliveira – Suplente  

Katiusa Centa da Rosa Antunes – titular 

Paulo Moraes – Suplente 

 

 



 

Qual é a importância do Conselho Municipal de Educação? 

• atuar na defesa dos direitos educacionais assegurados nas 

leis vigentes; 

• sensibilizar os poderes públicos municipais quanto às 

responsabilidades no atendimento das demandas dos segmentos, 

em conformidade com as políticas públicas da educação; 

• procurar formas de parcerias que defendam o direito de 

todos à educação de qualidade; 

• municipalizar a preocupação na resolução dos problemas 

educacionais; 

• participar da formulação, implantação, supervisão e 

avaliação da política educacional; 

• estabelecer um elo interlocutor entre a sociedade e o 

poder público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Você sabia que o Conselho Escolar da escola de seu filho 

(a) tem uma grande importância na tomada de decisões 

da escola? 

Você conhece a função do Conselho Escolar? 

 

 

 

 

 

Vem com a gente e descubra... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de 

decisões realizadas no interior de uma escola. Este é formado 

pela representação de todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar, como: alunos, professores, pais ou 

responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade 

externa. 

Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas através 

do seu próprio Estatuto, que normatiza a quantidade de 

membros, formas de convocação para as reuniões ordinárias e 

extraordinárias, como é realizado o processo de renovação dos 

conselheiros, dentre outros assuntos que competem a essa 

instância.  

Neste sentido, cabe aos conselhos escolares: 

 Deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da 

escola; 

 Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico; 

 Analisar e aprovar o Calendário Escolar no início de cada 

ano letivo; 

 Analisar as questões encaminhadas pelos diversos 

segmentos da escola, propondo sugestões; 

 Acompanhar a execução das ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras da escola e; 



 Mobilizar a comunidade escolar e local para a 

participação em atividades em prol da melhoria da qualidade 

da educação, como prevê a legislação. 

 

 Você já se informou conosco, então é hora de acompanhar o 

trabalho dos Conselhos Escolares e do Conselho Municipal de 

Educação. É hora de cobrar por melhorias na qualidade da 

educação de seu município e também participar cada dia mais 

deste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E AGORA É HORA DE CONHECER QUEM VOCÊ VAI 

PROCURAR NOS CASOS DE DÚVIDA, SUGESTÕES E 

DENÚNCIAS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º PASSO 

DIREÇÃO E SUPERVISÃO DA ESCOLA 

2º PASSO 

CONSELHO ESCOLAR 

3º PASSO 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

4º PASSO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 



 

 

Conselho Municipal de Educação 

Contato pelo fone: 51 37421098 – 

Educação 

Página no Facebook: 

https://www.facebook.com/cme.sho.rs/?

ref=bookmarks; 

Atendimento: Segundas às Sextas das 

7:30 às 11:30, 13h às 17h. 


