
Por que criar e como criar um 
Fórum Municipal de Educação



Importância e relevância do Fórum

Além de organizar conferência de educação, o Fórum deve representar os mais
diferentes segmentos da sociedade, ser o canal de comunicação entre a população e
o poder público, coordenar a elaboração participativa do Plano de Educação e, após
sua aprovação, ser o responsável pelo monitoramento de suas metas.



● Mapeamento dos órgãos colegiados, movimentos e organizações sociais: Conselhos, 
Comissões, Fóruns.

● Movimentos e organizações sociais (associações de pais e mães, professores(as), 
sindicatos, dentre outros (na área de educação).

Formalização da criação do Fórum

● Criar por portaria(1), decreto(2), ou lei municipal(3), publicada no Diário Oficial (DO)
para instalar formalmente o processo.
Obs: 1 e 2 - Responsabilidade do Executivo / 3 - Responsabilidade da Câmara de Vereadores

● No documento legal (portaria, decreto ou lei), também pode constar a convocatória de
uma audiência pública para constituição do Fórum que coordenará o processo
participativo. Deve-se decidir em conjunto quais serão os procedimentos necessários
para regularização formal do Fórum.



Quem pode compor o Fórum de Educação?

Devem garantir a participação de todas(os) os interessados, podendo debater suas regras de
composição e funcionamento no momento de elaboração de seu regimento interno.
Considerar a participação de grupos organizados, pois o Fórum é permanente, portanto a
representação é institucional.

● Pode-se criar Fóruns Regionais de Educação, que contemplem dois ou mais municípios.
Para isso, os órgão de educação envolvidos precisam pactuar a composição, de modo que
contemplem a diversidade de interesses.

● Realizar audiência pública com os interessados



Quem pode compor o Fórum de Educação?

O Fórum deve ser composto pelos vários segmentos sociais que estão direta ou
indiretamente relacionados com a educação, tais como: poder público, sindicatos,
movimentos sociais e redes da sociedade civil, familiares e cidadãos interessados na
temática, estudantes e juventude, universidades. Conselho Municipal de Educação é
indispensável.

Garantir outros segmentos como gestores, sociedade civil, comunidade escolar, além de
profissionais e usuários de demais áreas, como da assistência social, saúde, cultura e
meio ambiente, por serem voltados às políticas de Estado.

Garantir à participação de todas as representações que abrangem o serviço educacional
no município, tanto na esfera pública quanto privada.

Garantir uma composição que mantenha o diálogo entre município, Estado, União e
sociedade civil, para que o processo esteja voltado à construção de uma política de
Estado.



Elaboração e aprovação do regimento interno
Pode ser na primeira reunião do Fórum.
Definir regras de coordenação, composição e funcionamento pelos membros do Fórum,

como periodicidade das reuniões, como as reuniões são convocadas, formas de
divulgação dos seus atos e demais questões relevantes para os grupos.

Prever escolha e mandato do coordenador, os critérios para a entrada de novos
membros, as regras de funcionamento do Fórum, como: periodicidade das reuniões,
de que maneira as reuniões são convocadas, quais as formas de divulgação dos atos
e demais questões relevantes para o grupo.

Referência: De olho nos planos.

Formalização da composição do Fórum
● Após a audiência pública, é importante formalizar a composição do Fórum, com a

publicação de um documento legal divulgado por meio do Diário Oficial (DO) do
município.


