
PROJETO GESTÃO 
DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO

www.educacao.sp.gov.br/gestaodemocratica



OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Ampliar a cultura democrática no cotidiano

das escolas públicas paulistas e de suas

comunidades.



ETAPA DIAGNÓSTICO – CONTRIBUIÇÕES 

1.412 

contribuições 

recebidas

53 entidades

convidadas 



ETAPAS DO PROJETO

DIAGNÓSTICO LOCAL REGIONAL ESTADUAL

Agosto/2016 a 
Janeiro/2017 Fevereiro a 

Junho/2017 Agosto a 
Setembro/2017

Outubro/2017
a 1º sem/2018



 Identificamos a percepção da comunidade escolar a respeito da

efetividade dos espaços de participação já existentes por meio de

um questionário, que foi aplicado em todas as escolas.

Ações:

Grupos de 
Escuta

Questionário online

ETAPA DIAGNÓSTICO



ETAPA DIAGNÓSTICO – GRUPOS DE ESCUTA

30 Facilitadores 

capacitados 
(2 por polo)

105 Grupos 

de Escuta

2.700 participantes 

(estudantes, 

responsáveis, 

servidores/professores

/gestores)

225 

municípios

1.500 

escolas



Quase 

MEIO MILHÃO 
de participações!

ETAPA DIAGNÓSTICO – QUESTIONÁRIO



ETAPA LOCAL

 Devolutiva à comunidade escolar sobre os resultados do

diagnóstico, identificação de desafios e construção de propostas

para a escola, diretoria de ensino e Secretaria da Educação.

Ações:

93% das escolas 

realizaram os 

Encontros



ETAPA REGIONAL

 Construção de propostas regionais a partir dos resultados dos

Encontros Locais e com a participação efetiva da comunidade

escolar. A ideia é abrir uma nova oportunidade para discussão no

âmbito das diretorias de ensino.

Ações:

Construção de 

Propostas nas 91 

Diretorias de Ensino



ETAPA ESTADUAL

 As propostas regionais servirão de base para o Encontro Estadual,

que terá como foco consolidar propostas para elaboração de um

projeto de lei e para ações pedagógicas e de gestão voltadas a

fortalecer valores e práticas da democracia nas escolas e na rede.

Ações:

Encontro 

Estadual Projeto 

de Lei

Ações Pedagógicas 

e de Gestão



CONCURSO DE DESENHO DA MASCOTE

 7.926 desenhos produzidos;

 15.717 estudantes participantes, inclusive de EJA, classes

prisionais e com deficiência visual;

 164 desenhos escolhidos pelas DEs;

 10 finalistas disponíveis para votação online:

https://sed.educacao.sp.gov.br/VotacaoOnline/ProjetoGestaoDemo

cratica;

 Divulgação dos vencedores (3 mais votados) dia 31/08 em evento

na Secretaria.

https://sed.educacao.sp.gov.br/VotacaoOnline/ProjetoGestaoDemocratica


CONCURSO DE DESENHO DA MASCOTE -
VENCEDORA



Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Educação


