
 
 

Creio então que posso dar a minha contribuição nessa instância coletiva, a partir 

de certa experiência que vivenciamos, seja no espaço do IF Sertão PE desde de 2009, 

como em outros espaços institucionais educativos desde 2007, no estado de 

Pernambuco e na rede privada de Petrolina. Assim também, como no município de 

Juazeiro-BA, onde também fui servidor, mas em outra atividade que não a educacional, 

Tenho em mente que qualquer representação, principalmente numa instância 

como este conselho, deve primar por ações reflexivas com os representados, na busca de 

consensos mínimos entre os pares, sua base, mesmo diante das possíveis divergências. 

Essas ações devem permitir levar aos outros conselheiros, como pensam e como votam 

os docentes na operacionalização das ações 

Dessa forma, como um dos meus campos de atuação como professor-

pesquisador é a formação continuada, penso ser relevante nos aprofundarmos sobre esse 

tema, que deve ser do interesse de todos os servidores, e com esse intuito sugiro alguns 

textos para consulta: 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/saibamais_4.p

df 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_gen.pdf 

http://www.ppe.uem.br/semanadepedagogia/2013/PDF/T-05/05.pdf 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/genuin_bordignon.pdf 

O conselho escolar deve ser o espaço onde se discutem as questões educativas e 

seus desdobramentos na prática político-pedagógica da escola. Nesse sentido, os 

conselhos escolares têm as seguintes funções: deliberativa, consultiva, fiscal e 

mobilizadora. 

Nesse ínterim, apresento minhas intenções em representá-los por esse canal, 

tendo em vista que estou afastado para finalização da dissertação e produto educacional 

do mestrado, licença essa que finaliza em 02/08/2017, como também a minha 

impossibilidade nesse momento em conversar pessoalmente com os colegas. Porém, 

creio que o trabalho, as posturas e a forma de proceder desde minha chegada em julho 

de 2016 ao Campus St. Maria, proporcionam igualdade de condições com os outros 

colegas postulantes para elencar meu nome para a avaliação. 

Em todo caso, penso que esse escrutínio não é de um candidato contra o outro, e 

sim de todos em favor das melhorias, dos avanços e da boa governança pública do 

Campus St. Maria. Qualquer que sejam os colegas que forem escolhidos como 

representantes titulares, tenho absoluta certeza que o farão com o melhor de si e para o 

bem da coletividade. 

Estou à disposição de vocês para conversar via email, fcebook ou telefone. 

 

Um forte abraço e ótima eleição para todos nós! 

 

Fábio Porto  

Professor de História e Disciplinas Pedagógicas 

IF Sertão PE Campus Santa Maria da Boa Vista 

Prezados Colegas Docentes 

 

Venho por meio deste, colocar meu nome à disposição para 

avaliação dos colegas, no sentido de fazer parte do Conselho do 

nosso Campus como representante dos docentes. Penso que essa 

ação foi resultado de uma pressão intensa de alguns servidores, 

desde o ano passado, quando levantamos essa necessidade ainda na 

reunião geral de outubro de 2016, e é uma conquista nossa, seja 

quais forem os colegas que sejam eleitos como representantes de 

seus respectivos segmentos. 
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