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Resumo  

O eixo reflexivo deste artigo é o elevado número de alunos submetidos ao Conselho de Classe 
frequentemente ao longo do ano letivo e o trabalho da Equipe Pedagógica junto ao Conselho de 
Classe (antes e durante o ano letivo), como medida preventiva, com a finalidade de repensar a 
atuação da Equipe Pedagógica no âmbito escolar, na busca de melhoria da qualidade dos 
resultados do Conselho de Classe, o que vai refletir em melhor aproveitamento e nos resultados da 
aprovação ou reprovação dos alunos por merecimento. Buscar alternativas para a superação dos 
problemas de aprendizagem apresentados pelos alunos, porém não tem dado conta de modificar, 
bimestre após bimestre, o resultado de fracasso. Assim sendo, o artigo apresenta uma análise para 
redefinir as funções da Equipe Pedagógica, a sua atuação, a sua prática, frente aos resultados 
obtidos nas seções do Conselho de Classe ao longo do ano letivo e não somente no final do ano 
letivo - uma escola púbica do município de Rio Negro, Paraná - permeando o pensamento dos 
professores, alunos, pais, pedagogos alunos da escola pesquisada, como se dá o processo de 
intervenção e quais os resultados alcançados.    

 

Palavras chave: Conselho de Classe; Aprovação; Reprovação; Professores; 

Equipe Pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O elevado e frequente número de alunos submetidos à análise do Conselho 

de Classe sempre foi uma preocupação da Equipe Pedagógica, porque apesar de 

todas as medidas tomadas em conjunto, de forma prévia, essa situação não tem 

se revertido e não tem sido suficientes para evitar que os alunos sejam aprovados 

ou reprovados pelo Conselho de Classe ao final do ano letivo. Durante muito 

tempo os resultados não vêm sendo satisfatórios porque apenas um pequeno 

número deles é aprovado por merecimento. Assim sendo, o Colégio Estadual 

Barão de Antonina – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional – Rio 

Negro – PR busca refletir sobre o trabalho da Equipe Pedagógica junto ao 

Conselho de Classe, qual a concepção que permeia o pensamento dos 
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professores, pedagogos e alunos da escola pesquisada, para perceber como se 

dá o processo de intervenção e quais os resultados alcançados após cada 

Conselho de Classe. 

Elaboramos entrevistas curtas que foram feitas com alguns professores, 

colegas da Equipe Pedagógica, com alunos e pais, onde foram elencadas as 

dificuldades encontradas pelos professores, referentes ao trabalho e ao 

acompanhamento da Equipe Pedagógica sobre os temas e as ações a serem 

desenvolvidas e discutidas no coletivo.  

Obtemos dados sobre as dificuldades encontradas pelos professores 

quanto à participação no processo pedagógico. Investigando porque tantos alunos 

aprovados por Conselho de Classe.  

A partir dos resultados da pesquisa de investigação organizamos 

instrumentos que irão auxiliar o acompanhamento dos alunos e as suas principais 

dificuldades, dando continuidade nos temas que mais se evidenciaram em grau de 

importância nas pesquisas realizadas: falta de interesse dos alunos; preparo 

prévio das aulas por parte dos professores; rever e diversificar os instrumentos de 

avaliação e socializar com toda a escola estes dados levantados e em conjunto 

buscar soluções para poder atuar junto no processo pedagógico; dar suporte, 

subsídio para os professores com intencionalidade de promover encontros e 

debates sobre a atuação e acompanhamento do processo pedagógico e a busca 

de soluções para os problemas de aprendizagem evidenciados nesse processo, 

evitando que um grande número de alunos seja submetido ao Conselho de Classe 

final e diagnosticando revendo ações durante o ano letivo.  

Durante a pesquisa evidenciou-se a importância que a Equipe Pedagógica 

tem no acompanhamento e no suporte aos professores, que solicitaram que o foco 

das ações sejam os problemas de aprendizagem e não apenas de ordem 

administrativa e disciplinares o que vem ocorrendo diariamente no processo 

escolar evitando que as dificuldades dos alunos aumentem, se agravem e 

culminem no Conselho de Classe resultando na reprovação ou aprovação por 

conselho. Precisamos reverter à estrutura dos Conselhos de Classe, para que 

possamos reorganizar o trabalho pedagógico, concretizando a relação professor-



aluno, de forma educativa e didática. Para isso é necessário ir além, superar os 

limites, buscando as soluções para os conflitos entre professores e alunos e 

priorizando as reais possibilidades dos alunos.  

A escola é um espaço constituído por diversas dimensões: pedagógica, 

política, social, administrativa e humana, para tanto, a aprendizagem escolar 

precisa ser vista como um processo conjunto, compartilhado entre professores, 

Equipe Pedagógica alunos e pais, com a finalidade de levar todo o aprendiz- 

mediado pelo professor e por seus colegas a se mostrar progressivamente 

autônomo na realização de tarefas, na transformação e utilização das informações 

e conceitos em conhecimentos, na interpretação, na prática de determinadas 

iniciativas em múltiplos desafios.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Conselho de Classe e a Equipe Pedagógica são órgãos colegiados de 

gestão e dentro da organização do trabalho pedagógico se configura como espaço 

de análise da sua prática, frente aos resultados obtidos nas seções do Conselho 

de Classe ao longo do ano letivo. E de forma coletiva devemos propor ações de 

intervenções na busca de melhorias na aprendizagem dos alunos e da prática 

docente.  

Entretanto essa não tem sido a prática na maioria das escolas, precisando-

se rever e organizar o trabalho pedagógico, concretizando a relação aluno-

professor, de forma educativa e didática, não apenas como um momento de 

aprovação ou reprovação, considerando muitas vezes, práticas fragmentadas do 

trabalho pedagógico, porque durante o momento da discussão muitas são as 

análises feitas sobre as turmas e sobre o desempenho acadêmico dos alunos. 

Aprender na escola significa elaborar uma representação pessoal deste 

conteúdo, aproximando-se do mesmo com a finalidade de torná-lo próprio e, assim 

transformá-lo. Não se trata de uma apropriação do nada, mas a partir de 

experiências, interesses e conhecimentos prévios que possam dar sentido a essa 



apropriação, com a intencionalidade de modificar o conhecimento que já se 

possuía revê-lo e interpretá-lo de forma peculiar e apropriando-se do mesmo. 

Tornando-se necessário rever os conceitos e as concepções na práxis, para que 

planejamento e avaliação seja uma troca de experiência e haja maior interação 

entre aluno e professor, na busca do bem comum. 

Para que planejamento e avaliação se tornem um processo único, há 

necessidade de definição dos objetivos, escolha de conteúdos pertinentes e 

atualizados, seleção de estratégias viáveis e eficazes, a determinação de critérios 

capazes de embasar soluções contínuas e válidas no processo ensino-

aprendizagem.  

A Equipe Pedagógica precisa participar deste processo de tomada de 

decisões, durante o ano letivo, tendo como função subsidiar os professores, 

assessorar e colaborar no processo de ensino aprendizagem, propiciando 

momentos de debates e discussões.  

Contudo, apesar deste potencial e da minha experiência dentro da Equipe 

Pedagógica vem se constatando alguns problemas que desembocam e se 

revelam no Conselho de Classe, principalmente ao final do ano letivo, onde se 

evidenciam os resultados e são formuladas propostas para a superação dos 

problemas de aprendizagem, na busca de soluções e alternativas para as 

dificuldades que aparecem. Realimenta-se o planejamento, porém no próximo 

Conselho de Classe, novamente, os mesmos alunos apresentam os mesmos 

problemas como se os indicadores de resultados do Conselho de Classe anterior 

e suas decisões não tivessem subsidiado a condução do planejamento.  

Essa situação permanece até o final do ano letivo e a atuação da Equipe 

Pedagógica não tem sido suficiente, porque um número muito grande de alunos 

tem sido retido na série em que se encontram. Cabendo no Conselho de Classe, 

ao colegiado dar o veredito: aprovado, aprovado por Conselho de Classe, 

reprovado pelo Conselho de Classe. Esta prática está sedimentada em muitas 

escolas da rede pública de ensino.  

Este artigo propõe uma reflexão sobre o Conselho de Classe, seu conceito, 

objetivo, sua organização e seu caráter avaliativo voltado para o 



redimensionamento da ação pedagógica, na recuperação da aprendizagem do 

aluno, a fim de contribuir para que o resultado alcançado seja outro.  

A ideia do estudo deste tema surgiu da necessidade de compreender por 

que os Conselhos de Classe realizados bimestralmente não alteram os resultados 

finais dos alunos, apenas um pequeno número deles é aprovado por merecimento. 

O lócus da pesquisa se deteve no Colégio Estadual Barão de Antonina - Ensino 

Fundamental, Médio e profissional, do município de Rio negro – Paraná, no 

período de 2011 a 2013.  

Para a obtenção dos dados foram utilizadas entrevistas com professores, 

pais, pedagogos e alunos feitos à análise da ficha de acompanhamento bimestral, 

preenchida pelos professores da escola juntamente com o pedagogo. A pesquisa 

privilegiou técnicas qualitativas porque partiu do pressuposto de procurar 

explicações para os resultados finais da escola, a partir do alto índice de aluno 

reprovado ou aprovado por Conselho de Classe.  

A literatura relativa ao Conselho de Classe é escassa. Dentre os muitos 

temas que ocupam a atenção dos nossos teóricos educacionais, o Conselho de 

Classe não vem ocupando um lugar de destaque, porém o material pesquisado 

sobre o mesmo foi de suma importância para compreender a organização desta 

Instância Colegiada e o seu funcionamento.  

Uma vez que o Conselho de Classe tem uma função importante no 

processo avaliativo do aluno e que sua prática não tem alterado os resultados no 

final do ano letivo, fez-se necessário buscar informações para, assim fundamentar 

o estudo.  

À luz da teoria foi possível perceber a sua finalidade, e analisar os 

resultados para poder intervir no processo de ensino-aprendizagem, no decorrer 

do ano letivo, oferecendo aos alunos diferentes formas para que eles possam se 

apropriar dos conteúdos curriculares.  

Partindo desses pressupostos nos questionamos: Como tornar a Equipe 

Pedagógica mais presente no trabalho cotidiano junto aos professores? O que 

fazer para tornar a sua participação mais efetiva antes durante o Conselho de 

Classe? Como contribuir para a busca da qualidade e efetivação do processo 



ensino-aprendizagem dos alunos? Que ações de responsabilidades da Equipe 

Pedagógica poderiam contribuir para que os alunos sejam aprovados por mérito 

ao longo do ano e assim reduzir o grande número deles que é submetido ao 

Conselho de Classe? 

Mais do que identificar os problemas no cotidiano dos alunos, os processos 

envolvidos, vão além dos exames e testes, Diante do exposto a escola deveria ser 

um espaço de promoção e ascensão social pelo conhecimento, mas tem 

favorecido a exclusão, por sua prática e resultados obtidos.  

Diante do exposto, é preciso verificar se a Equipe Pedagógica, naquilo que 

é a sua principal função poderá contribuir para reverter ou mitigar essa situação, 

para tentar detectar as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos e suas 

principais causas. 

A escola é um espaço constituído por diversas dimensões: pedagógica, 

política, social, cultural, administrativa e humana. Este é um dos motivos pelos 

quais a construção realizada pelo aprendiz não pode ser efetuada solitariamente.  

A aprendizagem escolar precisa ser vista como um processo conjunto, 

compartilhado, onde a escola é um ambiente de busca, de troca do conhecimento 

e para se “construir uma escola democrática hoje significa assegurar as condições 

pedagógicas e organizacionais para se alcançar maior qualidade cognitiva, isto é, 

do desenvolvimento mental para todos os alunos” (LIBÂNEO, 2008, p. 9). 

O trabalho do professor na busca dessa qualidade é de suma importância, 

para isso se faz necessário uma Equipe Pedagógica forte e comprometida para 

dar suporte aos professores, fazendo com que eles busquem constantemente 

essa qualidade e que isso possa se refletir na aprendizagem dos alunos, como 

afirma Libâneo  

 (...) uma escola bem organizada e bem gerida é aquela que cria e 
assegura condições pedagógico-didáticas, organizacionais e 
operacionais que propiciam o bom desempenho dos professores em sala 
de aula, de modo que todos os seus alunos sejam bem sucedidos na 
aprendizagem escolar. (LIBÂNEO, 2008, p. 10). 

 

Devemos pensar os meios e os fins para alcançar nossos objetivos, o que 

possuímos de condições físicas que serão utilizados como meios para que esta 

aprendizagem se efetive.  



É preciso haver um melhor entendimento do espaço escolar, da atuação, da 

sua organização, o papel da Direção e da Equipe Pedagógica pode ser 

determinante para a melhoria da qualidade na aprendizagem dos alunos.  

A escola precisa de uma estrutura e organização, regras claras e definidas, 

produção de ideias no modo de agir, para a melhoria na prática dos professores 

revendo os instrumentos de avaliação, para poder contribuir e definir os objetivos 

na reformulação do projeto pedagógico-curricular, promovendo mudanças nas 

organizações e nas pessoas.  

 

 

O que é Conselho de Classe e qual a sua função? 

 

Iniciaremos pela conceituação. Rocha assim conceitua: 

O conselho de Classe é uma reunião dos professores da turma com 
múltiplos objetivos, entre outros destacamos: avaliar o aproveitamento 
dos alunos e da turma como um todo; chegar a um conhecimento mais 
profundo do aluno e promover a integração dos professores e de outros 
elementos da equipe da escola. (ROCHA, 1984, p.9) 
 

É nesse aspecto que Conselho de Classe ganha importância porque reúne 

informações que muitas vezes passam despercebidas por alguns e são 

fundamentais para o entendimento da situação escolar do educando.  

Sant’Anna define Conselho de Classe: 

É uma atividade que reúne um grupo de professores da mesma série 
visando em conjunto chegar a um conhecimento mais sistemático da 
turma, bem como acompanhar e avaliar cada aluno individualmente, 
através de reuniões periódicas. (SANT’ANNA, 1995, p. 88). 
 

As reuniões de Conselho de Classe devem ser entendidas como fonte de 

informações, como acréscimo de conhecimentos que auxiliarão o educado na 

compreensão do processo de aprendizagem.  

Cruz vai um pouco mais além, aproxima o conceito de Conselho ao 

conceito de avaliação. 

Assim, o conselho de classe: É o momento de uma avaliação diagnóstica 
de uma avaliação diagnóstica da ação pedagógica – educativa feito pelos 
professores e alunos (em momentos distintos, às vezes) à luz do Marco 
Operacional da Escola (CRUZ, 1995, p.117). 



 

O conceito apresentado por Cruz traduz dois momentos importantes, 

demonstrando no primeiro momento que Conselho de Classe é avaliar 

diagnosticamente o trabalho coletivo, partindo de um referencial e em tempo 

determinado.  

O segundo é que ele precisa subsidiar as ações e o Projeto Político 

Pedagógico, onde no Marco Operacional estão descritos os objetivos que se 

pretende alcançar, sendo uma reflexão conjunta da ação pedagógica na escola. 

Dalbem, com o maior referencial teórico assim conceitua: 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado, presente na organização 
escolar, em que vários professores das diversas disciplinas, juntamente 
com os coordenadores pedagógicos, ou mesmo os supervisores e 
orientadores educacionais, reúnem-se para refletir e avaliar o 
desempenho pedagógico dos alunos das diversas turmas, séries ou 
ciclos. (DALBEM, 2004, p.31). 
 

Segundo Vasconcellos (1994, p.72-3) os Conselhos de Classe podem ser 

importantes estratégias na busca de alternativas para a superação dos problemas 

pedagógicos, comunitários e administrativos da escola. São organizados através 

de reuniões durante o ano onde devem participar professores, pedagogos, 

direção, alunos ou seus representantes, auxiliares de disciplina e pais, a fim de ter 

uma visão de conjunto e o seu enfoque principal deve ser o processo educativo. 

Nessa reunião devem ser apontadas as necessidades de mudança em todos os 

aspectos da escola, devem ser tomadas providências, registradas e avaliadas no 

próximo Conselho de Classe. 

Embora o Conselho de Classe tenha surgido na França (Rocha, 1984) e 

sua implantação no Brasil, inicialmente ocorreu de forma voluntária e depois 

determinada por portarias e deliberações a fim de avaliar os resultados dos alunos 

de forma coletiva, nos dias atuais esse Conselho, deve-se servir a esse propósito, 

o que se observa é que ele se revela como um espaço legitimador dos alunos das 

classes populares da escola. Isso se pode observar ao analisarmos os gráficos e 

percebermos que estes resultados insatisfatórios da aprovação, pois se verifica 

que aprovação por Conselho de Classe e reprovação dos alunos, não era 

satisfatório, gerando-se uma “cultura”, por parte dos alunos que se não atingissem 

média poderiam ser aprovados por Conselho de Classe.  



A escola vem tendo muitas dificuldades em lidar com os problemas e com 

as necessidades dos alunos, a sua forma de organização e principalmente no que 

se refere à aprendizagem, porque ela não vem acontecendo de forma planejada, 

na busca de resultados.  

O que reafirma a problemática levantada na pesquisa, pois as percentagens 

da aprovação por merecimento e por Conselho de Classe estão muito próximas.  

A escola possui muitas dificuldades em lidar com os problemas e com as 

necessidades dos alunos, a sua forma de organização e a aprendizagem não vem 

acontecendo de forma planejada na busca de resultados.  

O Conselho de Classe, enquanto espaço de discussão e avaliação do 

aproveitamento dos alunos e da turma como um todo, tem como função buscar 

alternativas para a superação dos problemas de aprendizagem apresentados 

pelos alunos, porem não tem dado conta de modificar.  

O objetivo principal do Conselho de Classe é diagnosticar os problemas no 

que se refere aos alunos, também do corpo docente e o encaminhamento 

pedagógico, mas acaba-se avaliando apenas, notas e condutas disciplinares dos 

alunos. Como o Conselho de Classe não é bem conduzido é utilizado para discutir 

assuntos de disciplina, esquecendo-se de avaliar a prática educativa, pontuar 

melhorias e traçar metas coletivas para superá-las. 

A reprovação, a evasão e o baixo rendimento produzidos na escola caem 
sobre a culpa de professores por serem incompetentes, os professores 
acusam os alunos de falta de interesse e esse problema persiste. Se a 
escola tem responsabilidade por produtos, este só pode ser o resultado 
da apropriação do saber de seus alunos. Se não aprendem é que a 
escola não é produtiva. (PARO, 1997, p.90) 
 

Para que a escola cumpra o seu papel e que o aluno não seja foco de culpa 

e aspecto negativo, é preciso observar os aspectos negativos que envolvem as 

possibilidades do fracasso escolar, estabelecer estratégias comuns para superá-

las. É necessário que a discussão esteja voltada para avaliação do trabalho 

pedagógico, visando melhorias de ações de forma planejada, colaborando no 

processo ensino-aprendizagem, que conforme Paro: 

(..)Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a 

escola que temos ai. E a transformação dessa escola passa 

necessariamente por sua apropriação por parte das camadas 



trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados o 

sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior da 

escola. (PARO, 2001, p. 10) 

 

Reorganizar o Conselho de Classe, sempre que necessário, de modo a 

diminuir as contradições presentes na prática com vista na melhoria constante do 

trabalho pedagógico na escola. Dar continuidade aos retornos feitos às turmas, 

após o término do Conselho de Classe, para que haja maior interesse dos alunos 

na busca da melhoria do ensino e aprendizagem. Acompanhar de forma mais 

objetiva a recuperação paralela, junto aos professores e os resultados da 

aprendizagem e de que forma essas avaliações são feitas. 

É necessário que os educadores, como profissionais, avaliem e ampliem 

visões e conceitos sobre seus anseios, angustias e necessidades a nível 

pedagógico, porque estas questões são fundamentais, precisam ser aprofundadas 

e definidas para se desempenhar a função de ensinar tendo-se claro o tipo de 

cidadão que queremos formar, pois: 

(...) a transformação dessa escola passa pela gestão, a atividade do 
diretor e dos professores também tem que ser transformada, sua 
formação tem que ser melhorada desde a faculdade. É necessário que 
este diretor e este professor deixem de ser um intelectual para o Estado, 
e como um trabalhador como os demais membros dessa escola, volte a 
serem intelectuais para a sua classe, fazendo parte da comunidade 
escolar mais como um organizador do que um administrador 
representante do Estado. (PARO, 2001, p. 11). 
 

As transformações na escola perpassam a gestão democrática e o 

atrelamento com as Instituições Colegiadas. É importante que o Conselho de 

Classe esteja entrelaçado à Equipe Pedagógica e com o trabalho docente, 

levando-se em conta as sugestões dos alunos quanto aos seus anseios, partindo 

da realidade, sendo possível desenvolver um trabalho com mais qualidade e 

melhorando os índices.  

O que acontece no Conselho de Classe bimestralmente, isto é, ao final de 

cada bimestre, com o objetivo de sanar os problemas e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos verificados em sala de aula. 

Atualmente, no Paraná a deliberação 16/99, normatiza o Conselho de 

Classe presente nos Estabelecimentos de Ensino do Estado. E assim estabelece: 



Art. 30 - O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, com atuação restrita a cada 

classe, tendo por objetivo avaliar o processo ensino aprendizagem na relação 

professor-aluno e os procedimentos adequados a cada caso. 

 

Art. 31 – O Conselho de Classe tem por finalidade: 

- estudar e interpretar os dados da aprendizagem, na sua relação com o trabalho 

do professor, na direção do processo ensino-aprendizagem, proposto pelo plano 

curricular; 

- acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como 

diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor; 

- analisar os resultados da aprendizagem na relação com o desempenho da 

turma, com a organização dos conteúdos e com o encaminhamento metodológico; 

- utilizar procedimentos que assegurem a comparação com parâmetros indicados 

pelos conteúdos necessários de ensino, evitando a comparação dos alunos entre 

si; 

- responder a consultas feitas sobre assuntos didático-pedagógicos, restritas a 

cada turma deste estabelecimento de Ensino. 

 

Art. 32 – O Conselho de Classe é constituído pelo Diretor, pela Coordenação 

Pedagógica e por todos os Professores que atuam na mesma classe. 

Devemos perceber a importância do Conselho de Classe como Instância 

Colegiada que permite um olhar diferenciado em nossa prática pedagógica.  

O Conselho de Classe é um dos mais importantes espaços escolares, pois, 

tendo em vista seus objetivos, "é capaz de dinamizar o coletivo escolar pela via da 

gestão do processo de ensino, foco central do processo de escolarização. É o 

espaço prioritário da discussão pedagógica.” (DALBEN, 2004 p. 26) 

 

Funções e Atribuições da Equipe Pedagógica na Escola 

 

Percebemos a importância da Equipe Pedagógica como uma das principais 



Instâncias Colegiadas que fornecem e contribuem para a autonomia da escola. 

Conforme LDB: 

Art.12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino terão a incumbência de: 

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

 

Art.13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

A escola dispõe de autonomia no que se refere às atividades pedagógicas. 

Nesse campo, a autonomia da escola está assegurada no artigo 15 da 

LDB:  

Art.15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público.  

A função específica da Equipe Pedagógica, no que se refere ao 

funcionamento do Conselho de Classe é organizar as informações e dados 

coletados para serem analisados por essa instância, verificando se os objetivos, 

conteúdos e procedimentos metodológicos foram atingidos.  

O Conselho de Classe é um dos vários mecanismos que possibilitam a 

gestão democrática na escola; está prevista na LDB 9394/96 no artigo 14: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

A Equipe Pedagógica, enquanto Instância Colegiada deverá garantir que 



esse direito se efetive, promovendo ações e medidas para garantir ao aluno o 

acesso ao conhecimento. Para tanto a aprendizagem escolar deve ser vista como 

um processo conjunto, compartilhado entre professores, Equipe Pedagógica e 

alunos, com a finalidade de levar todo aprendiz- mediado pelo professor e por 

seus colegas – a se mostrar progressivamente autônomo na relação de tarefas, na 

transformação e utilização da informação e conceitos em conhecimento, na 

interpretação, na prática de determinadas iniciativas em múltiplos desafios.  

O trabalho pedagógico exige justamente isso: diagnóstico da realidade da 

aprendizagem, planejamento, ação, avaliação e replanejamento continuamente. A 

atividade pedagógica é uma roda viva, exige do profissional uma ação dinâmica 

sobre a aprendizagem do aluno a fim de superar as distâncias entre a cultura do 

aluno e o conhecimento. 

 

A escola em estudo: 

 

A escola pesquisada pertence à rede pública estadual. No contingente do 

Colégio, existem matriculados 994 alunos, do 6º ano do ensino fundamental até as 

séries e semestres finais de cursos técnicos nas modalidades médio e pós-médio.  

A faixa etária varia de dez anos até acima de cinquenta anos, sendo a 

grande maioria da clientela com idades entre doze e dezessete anos. Conta com 

12 turmas do Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, 09 turmas do Ensino Médio 

regular, 07 turmas do Curso Formação de Docentes, 06 turmas do Curso Técnico 

em Administração e 06 turmas do Curso Técnico em Informática, além de 02 

turmas de Espanhol Básico (CELEM) e 02 turmas de Sala de Recursos 

(Atendimento Educacional Especializado), (SERE 12/2011).  No seu quadro 

funcional, trabalham 27 funcionários (SAE, 20/01/20120) E 62 professores (SAE, 

10/04/2012)  

A escola está organizada da seguinte maneira: conselho escolar direção e 

direção auxiliar; professores e alunos conselho de classe e equipe pedagógica 

secretaria, auxiliar administrativo, biblioteca e serviços gerais; Associação de Pais 

e Mestres e funcionários (APMF).  



A distribuição de aulas segue classificação conforme Resolução da 

Secretaria de estado da Educação para atender a parte pedagógica há na escola 

uma demanda de cento e vinte horas divididas entre seis pedagogas (duas com 

apenas 75% de suas horas de trabalho na escola, no período da noite, por 

estarem participando do PDE), sendo três que atuam no período da manhã, duas 

à tarde e duas que atendem o período da noite. 

O planejamento executado pela escola é semestral, porém é realimentado 

após cada bimestre, após o Conselho de Classe considerando as intervenções 

propostas pelos professores durante o Conselho de Classe. Para o planejamento 

das aulas, estudo, leitura, o professor tem hora atividade e nesse momento ele 

planeja, estuda e desenvolve suas aulas partindo do plano semestral, na busca da 

qualidade, de métodos diferenciados na tentativa de despertar o interesse e a 

participação dos alunos, ainda que de forma individual em cada disciplina, muitas 

vezes sem clareza de uma linha teórica que a fundamente.  

Algumas tentativas em relação ao trabalho interdisciplinar acontecem em 

momentos pontuais, na mostra pedagógica que acontece próximo ao final do ano 

letivo (no mês de outubro).  

O sistema de avaliação proposto, de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico da escola é bimestral, onde o professor avalia o aluno, tendo como 

peso 10,0 o resultado de suas avaliações. E durante o bimestre são oferecidas 

recuperações paralelas aos alunos, com dificuldade de aprendizagem e que não 

atingiram a média mínima, 6,0 no bimestre.  

A escola mesmo sendo a maior fonte de cultura do município é pouco 

valorizada pela sociedade em geral, a começar pela própria família. A falta de 

conscientização de muitos pais na educação dos filhos, o desempenho e a falta de 

informação quanto às exigências dos seus direitos e cumprimento dos seus 

deveres são observados constantemente nos atendimento realizados pela direção, 

pedagogas e professores.  

O que pudemos constatar também durante a aplicação das entrevistas. 

Através do acompanhamento mensal da frequência feita pelas pedagogas e pelo 

comunicado aos pais, observa-se a necessidade de constantemente a escola ter 



que recorrer ao Conselho Tutelar para que interceda junto à família a fim de 

garantir o direito do aluno a frequência e o aproveitamento escolar. Mesmo assim 

é uma ação mais coerciva do que educativa e seu resultado é mínimo diante dos 

resultados de repetência e evasão. 

 

Os dados estatísticos dos Conselhos de Classe: 

As estatísticas do ano de 2011 evidenciaram um resultado preocupante. 

Verifica-se que dos 92 alunos que frequentaram o 6º ano (5º série em 2011), 39% 

foram aprovados por merecimento; 18% reprovados; 8% transferidos; 1% se 

evadiu da escola; 1% remanejados e 33% aprovados por conselho de classe. Dos 

70 alunos que frequentaram o 9º ano ( 8ª série em 2011 ) 33% foram aprovados 

por merecimento; 23%  reprovados;9%  transferidos; 1% se evadiram da escola; 

1% sem frequência; e 33%  aprovados por conselho de classe. E os 70 alunos que 

frequentaram a 3ª série em 2011, 20% foram aprovados por merecimento; 6% 

reprovados; 13% transferidos; 13% se evadiram; 4% sem frequência e 34% 

aprovados por conselho de classe, o que torna isso preocupante, pois o Conselho 

de Classe que deveria ser um recurso parece que se tornou a única alternativa 

para que um grande número de alunos possa seguir em frente.  

A aprovação se dá pelo cálculo de médias bimestrais atingidas pelo aluno 

ou por análise e definição do Conselho de classe. A ênfase para a aprovação está 

no crescimento pessoal do aluno e na busca do conhecimento.  

A realidade de cada turma, turno e formação do professor favorece a 

diferença de aprendizagem, as metodologias aplicadas e o emprego de 

instrumentos avaliativos diferenciados ajudam na consolidação dos pré-requisitos 

para a aprovação para a série seguinte.  

Faz-se necessário a conscientização dos pais, no acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos durante todo o ano letivo, não apenas ao final do 

ano letivo, para promover discussões na busca de alternativas e metodologias 

viáveis no processo de ensino aprendizagem dos seus filhos. 

O trabalho da Equipe Pedagógica deve servir como apoio pedagógico ao 



professor, em forma de reconhecimento das dificuldades dos alunos e das turmas, 

bem como do próprio trabalho do professor, através da reunião de informações 

dos alunos em relação ao processo de ensino-aprendizagem, durante o período 

letivo, envolvendo todos na busca de alternativas. 

 

METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

O questionário realizado para os professores era composto por três 

questões referentes ao conceito, organização, funcionalidade do Conselho de 

Classe e trabalho da Equipe Pedagógica. 

1- Em sua opinião qual a finalidade do Conselho de Classe? 

2-  O que você mudaria no Conselho de Classe? 

3- O que poderia ser feito pela equipe Pedagógica para contribuir na 

redução do número de alunos que são submetidos ao Conselho de 

Classe? 

 

Perguntas realizadas com a Equipe Pedagógica 

1- Diante do elevado número de alunos submetidos ao Conselho de 

Classe, em sua opinião, qual o papel que ele tem cumprido em relação 

à proposta original? 

2- Que encaminhamento pedagógico/metodológico é feito junto aos alunos 

que são constantemente submetidos ao Conselho de Classe? 

3- Que justificativas têm sido apresentadas para que esses alunos sejam 

submetidos ao Conselho de Classe? 

4- Você percebeu alguma contribuição ou mudança de comportamento por 

parte dos alunos que são submetidos ao Conselho de Classe no ano 

seguinte?   

Em linhas gerais os alunos entrevistados foram bastante coerentes nas 

respostas a estas perguntas: 

1- Que importância teve a tua passagem pelo Conselho de Classe no seu 



desempenho escolar? Você mudou sua postura no ano seguinte? 

2- Em sua opinião, por que você foi submetido ao Conselho de Classe? 

3- O que você acha que poderia ser feito ao longo do ano para evitar a sua 

ida e a de tantos alunos ao Conselho de Classe?  

 

Entrevista com os pais 

1- Em sua opinião, por que o seu filho foi aprovado somente no Conselho 

de Classe? 

2- Qual a responsabilidade da escola para esta situação ter acontecido? O 

que a escola poderia/deveria ter feito para evitar a ida do seu filho ao 

Conselho de Classe? 

3-  A aprovação do seu filho por Conselho de Classe trouxe alguma 

contribuição ou benefício para o aprendizado ou mudança de 

comportamento dele? 

4- Como a escola deveria proceder para evitar que os alunos fossem 

submetidos ao Conselho de Classe? 

As pedagogas entrevistadas mantiveram coerência em todas as perguntas, 

em sua opinião o Conselho de Classe é um espaço de decisões coletivas, com o 

desafio de construir um novo projeto para a escola por meio de relações 

compartilhadas, com intencionalidade e organização escolar.  

Para avaliar o rendimento escolar e as dificuldades na avaliação da escola, 

sendo útil na medida em que identifica dificuldades e define intervenções, quer 

sejam individuais ou coletivas no processo ensino aprendizagem. Entendem 

também que o pré-conselho adotado pela escola é importante porque ajuda a 

agilizar o Conselho de Classe e serve para embasar as conversas com os pais. 

Além de servir como parâmetro para o trabalho do professor.  

Quanto aos problemas que prejudicam o preenchimento da ficha citam o 

descomprometimento de alguns professores e a falta de conhecimento da 

realidade em que está inserido o aluno. Sabem que o Conselho ainda não atingiu 

totalmente seus objetivos, porque a sua prática não reflete o que foi acordado 

durante as reuniões, por desconhecimento, ou por descompromisso por parte de 



alguns professores.  

Essa falta de envolvimento compromete o sucesso das ações deste órgão 

colegiado. Os alunos da escola também foram ouvidos sobre o Conselho de 

Classe, foram entrevistados cinco alunos aprovados por Conselho de Classe, 

cinco por merecimento e cinco reprovados. Para fazer a seleção destes alunos 

considerei o ano de 2011 como referência 6º ano (5ª série-2011), 9º ano (8ª série 

em 2011) e 3ª série. Essa entrevista permitiu analisar através das respostas o 

quanto é importante e necessário dar voz aos alunos. 

 

GTR (Grupo de Trabalho em Rede)  

Dos quinze alunos inscritos no GTR, quatorze deles concluíram os 

trabalhos do GRT, participaram das atividades fazendo interações com os 

colegas, discutindo e debatendo o espaço escolar.  

As atividades desenvolvidas em cada uma das temáticas foram fórum, 

diário e acompanhamento das ações. Durante a realização das temáticas 

buscaram entender que teoria e prática são importantes aliados para um saber 

sistematizado e o uso da melhor forma desta levará a construção de um 

conhecimento com suporte, de modo a utilizar os conhecimentos produzidos pela 

sociedade, assim como selecionar os que dão suportes mais concretos e que se 

utilizarão deles para a vida (aprendizagem significativa).  

Durante o desenvolvimento dos trabalhos do GTR, os participantes em suas 

interações demonstraram a preocupação em relação ao Conselho de Classe, 

quanto ao tempo para os debates, com as questões metodológicas e na busca de 

soluções.  

Participante 1: “Somos e trabalhamos com seres subjetivos, e que isso nos 

angustia profundamente, e nem sempre conseguimos que essa reflexão, 

necessária, ocorra no Conselho de Classe, esse olhar diferenciado sobre a ação 

metodológica, em nós e em nossos alunos (principalmente). Vivemos num mundo 

muito rápido, colorido e cheio de informações. Será que entendemos como é que 

eles aprendem? E a forma como atuamos “. 

 



Participante 2: “A falta de tempo para ampliar  e aprofundar as discussões do 

trabalho pedagógico e as dificuldades em sala, torna de certa forma esse 

processo falho e ineficaz.” 

 

Participante 3: “O grande número de turmas e o tempo para discussões sobre 

cada uma é realmente um fator que me aflige. Sinto-me engessada a um sistema 

que cobra resultados e melhorias, mas não abre espaço para que a escola seja 

realmente democrática e autônoma em suas decisões. Sei que a nossa função é 

estar inteirado de todo processo de ensino e aprendizagem, mas isso é impossível 

de ser realizado apenas no Conselho de Classe, tornando-se um dos momentos 

mais estressantes do trabalho pedagógico.” 

A existência de espaços de participação na escola é uma necessidade, pois 

assim, seus diversos segmentos podem exercer a prática democrática. Sabe-se 

que essa democracia requer conhecimentos palpáveis, para que as ações 

educativas possam ser mediadores de conflitos no contexto escolar. 

Conclusão dos participantes no final do curso: ”Sabemos de todos os problemas 

que enfrentamos diariamente ao longo do ano letivo, as contribuições deste curso, 

as interações com os participantes nos fizeram pensar o espaço do Conselho de 

Classe, o papel da Equipe Pedagógica, buscando maior clareza, aprofundando os 

debates em relação à avaliação: Como? De que forma? E por que avaliar? Não 

basta aos professores desenvolverem saberes para dar boas aulas, se faz 

necessário que saibam por que são tomadas certas decisões na escola e como 

essas decisões podem expressar ideias sobre “que alunos pretendemos formar”.     

  

Como é Conselho de Classe da escola pesquisada? 

 

A escola em estudo realiza o pré-conselho de classe duas semanas antes 

do final do bimestre, durante as horas atividade de cada professor onde são 

levantados os dados que serão utilizados no Conselho de Classe.  

Nessa ficha são levantados dados quanto à frequência dos alunos, 

comprometimento/descomprometimento e dificuldades de aprendizagem dos 



alunos. Durante o Conselho de Classe é feita pela pedagoga a leitura desses 

dados, e do pré-conselho da turma, que também é realizada pelos alunos.  

Após essa leitura e discussão dos dados levantados a pedagoga anota os 

encaminhamentos pedagógicos que serão realizados. 

Após o Conselho de Classe é dado o retorno aos alunos, na turma e 

chamado individualmente os alunos e pais quando é necessário.   

 

O que pensam aluno, pais, pedagogos e alunos do Conselho de Classe? 

 

Para subsidiar essa reflexão foi feita uma pesquisa por amostragem entre 5 

professores,5 pedagogos, 5 pais e 5 alunos da escola pesquisada.100% dos 

questionários foram respondidos e devolvidos. 

O objetivo da pesquisa foi justamente verificar o trabalho da Equipe 

Pedagógica, o encaminhamento pedagógico/metodológico e a concepção de 

Conselho de Classe dos envolvidos no processo educacional no seu âmbito de 

competência, qual o seu papel, e se estão sendo o alcançando os objetivos e da 

forma como esse órgão colegiado está organizado. Ao analisar a primeira questão 

quanto a finalidade do Conselho de Classe percebe-se que a maioria dos 

professores entende que o Conselho de Classe é o momento mais apropriado 

para se avaliar o trabalho desenvolvido, buscando nas experiências dos outros a 

solução para as dificuldades apresentadas no decorrer do processo. 

Para esses professores o Conselho de Classe é o momento de debater os 

problemas, reunir informações inerentes aos alunos, ações pedagógicas e 

proposições para uma melhor desenvoltura. 

Quanto às mudanças que deveriam ser feitas os professores relatam a 

necessidade de envolver os alunos, rever os instrumentos utilizados no pré-

conselho, que serve como suporte ao Conselho de Classe, usar este espaço para 

clarear os métodos e alternativas que o professor deverá propor para sanar as 

dificuldades, sendo feita de forma conjunta. 

Professor 1 – “Debater os problemas inerentes aos alunos, ações pedagógicas e 

preposições.” 



Professor 2 – “Procuraria envolver os alunos, para que estes tivessem consciência 

que a sua prática diária é o reflexo de suas notas”. 

Professor 3 – “Conscientizar pais, alunos sobre a importância da educação, assim 

cobrar-se-ia mais durante todo o processo e não apenas no final do ano ou do 

bimestre”.   

Professor 4 – “A Equipe Pedagógica deve ser apoio ao professor”. 

Ao concluir a análise, muitos professores entendem que o Conselho de 

Classe é uma reunião importante com o intuito de avaliar o trabalho docente, com 

vistas na melhoria da aprendizagem do aluno, bem como a importância do apoio 

realizado pela Equipe Pedagógica durante o processo de ensino-aprendizagem.  

Os alunos entrevistados demonstraram que precisam ter maior 

comprometimento com o estudo, para eles o Conselho de Classe existe para 

avaliar os alunos e aceitam isso como uma simples norma da escola. “Que 

deveriam ter estudado mais”, um esforço maior e não achar que as notas viriam 

de “graça”. “Que tem que partir do aluno, que ele precisa se esmerar e fazer por 

merecer”. Que o professor também pode auxiliar tornando as aulas mais práticas 

envolvendo os conteúdos. Alguns também demonstraram conformismo e tem 

plena consciência de que a causa está na falta de dedicação, nas notas baixas 

durante o período, na falta de estudar e na disciplina.   

Na opinião dos pais os seus filhos são submetidos ao Conselho de Classe 

por suas dificuldades em determinadas disciplinas que envolvem o raciocínio 

lógico, principalmente a matemática.  

Quanto à responsabilidade da escola para esta situação ter acontecido e as 

medidas que deveriam ser tomadas pela escola para evitar esta situação eles 

enfatizam a importância da comunicação escola/família alertando os pais sempre 

que esta dificuldade for diagnosticada. Reafirmam a importância da recuperação 

paralela e as aulas de reforço. Desenvolver uma proposta de intervenção é 

essencial quando há uma problemática e essa problemática está interferindo na 

qualidade da produção da aprendizagem. 

No decorrer da pesquisa os professores e pedagogos participaram de um 

estudo como referencial teórico o caderno pedagógico. Este caderno pedagógico 



foi organizado em quatro unidades.  

A lógica para o aprofundamento do estudo teve como ponto de partida na 

unidade 1 uma entrevista curta que foram feitas com alguns professores, colegas 

da equipe pedagógica, com alguns alunos e com um pequeno grupo de pais.  

Na unidade 2 foram disponibilizados os resultados das entrevistas com os 

diversos segmentos, discutidos os principais problemas e os encaminhamentos 

pedagógicos.  

Na unidade 3, foi proposta uma turma piloto do Ensino Fundamental (6º 

ano) com metodologias e ações coletivas por parte dos alunos, pais, professores e 

Equipe Pedagógica, para em conjunto trabalhar com metodologias, 

encaminhamentos pedagógicos diferenciados, grupos de estudos que serão 

realizados nas horas atividades onde farão a tomada de decisões e correções de 

encaminhamentos sempre que houver necessidade.  

A unidade 4 é a conclusão do projeto, nesse momento pensar em pontuar 

alternativas que possam ser trabalhadas na escola. O estudo do caderno 

pedagógico ao longo do ano de 2013 ofereceu momentos de reflexões, 

aprofundamentos teóricos sobre os temas Conselho de Classe, avaliação e o 

trabalho da Equipe Pedagógica, para que a avaliação e planejamento se tornem 

um processo único, há necessidade de definição dos objetivos, escolha de 

conteúdos pertinentes e atualizados, seleção de estratégias viáveis e eficazes, a 

determinação de critérios capazes de embasar análises contínuas e válidas no 

processo ensino-aprendizagem. 

A leitura reflexão de cada unidade aconteceu durante cada encontro 

pedagógico previsto em calendário, nas horas atividades e nos momentos em que 

a escola disponibilizou para que estes encontros acontecessem.  

Durante os encontros houve oportunidade do estudo em relação à 

avaliação, onde fizemos uma revisão de conceitos, análise de dados e 

repensamos os instrumentos de avaliação.  

Quando questionados sobre suas experiências com avaliação tanto no 

Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio muitos relataram que não houve 

muitos avanços nos instrumentos avaliativos, que permanecem os mesmos. 



Relataram que tem sido um grande esforço com leituras acerca de avaliação e o 

seu caráter punitivo e classificatório.  

A avaliação deveria ser um sinalizador para a melhoria no trabalho docente 

com vistas na melhoria da aprendizagem dos alunos.  

As transformações da escola perpassam a gestão democrática e o 

atrelamento com as Instâncias Colegiadas. É importante que o Conselho de 

Classe esteja entrelaçado à Equipe Pedagógica, com o trabalho docente, com a 

participação de pais e alunos levando-se em conta as sugestões dos alunos 

quanto aos anseios, partindo da sua realidade, sendo possível desenvolver um 

trabalho com mais qualidade e melhorando os índices de desempenho escolar. 

O retorno do que se ensina é que se classifica em aprovação e reprovação, 

por isso se faz necessário cuidado na hora de avaliar e repensar a ação avaliativa 

e trabalhar a favor da aprovação. O conhecimento da realidade na qual a escola 

está inserida é condição preliminar de qualquer atividade docente envolvendo as 

temáticas aqui apresentadas. Os professores precisam ter claro qual a concepção 

de avaliação presente tanto no regimento da escola quanto nas diretrizes para 

desenvolver um trabalho coerente.  

Todos concordaram durante as discussões que o professor deve considerar 

a legislação para que a partir da mesma rever suas ações e garantir a 

aprendizagem. O que ainda causa polêmica foi fazer uma reflexão sobre a 

recuperação de estudos previsto na deliberação nº 007/99. Porque eles não têm 

clareza sobre o que é recuperar, e como recuperar algo que não foi construído. 

Em educação significa garantir o que não foi aprendido e a recuperação deveria 

ser parte integrante no processo de conhecimento e serem criadas novas 

situações de aprendizagem, garantindo a superação de dificuldades 

diagnosticadas pela avaliação. 

Para concluir o estudo apresentaram como plano de ação propostas 

práticas para que as intervenções propostas no Conselho de Classe aconteçam 

no dia a dia da sala de aula levando os alunos a superarem as suas dificuldades. 

De qualquer modo o importante é o enriquecimento do estudo e da reflexão 

possibilitado pela análise, leitura, discussão e planejamento de ações. 



 

 

REVISÃO DA LITERATURA  

 

Esta pesquisa surgiu de uma preocupação com o grande número de alunos 

reprovados, aprovados por Conselho de Classe e a função específica da Equipe 

Pedagógica, no que se refere ao funcionamento do Conselho de Classe no 

sentido de organizar as informações dados coletados para serem analisados por 

essa Instância, verificando-se os objetivos, conteúdos e procedimentos 

metodológicos foram atingidos, pois uma proporção muito grande de alunos de 

determinadas disciplinas é submetida a avaliação do Conselho de Classe ao final 

de cada bimestre e essa situação permanece até o final do ano letivo.  

A atuação da Equipe Pedagógica não tem sido suficiente, porque um 

número muito grande de alunos tem sido retido na série em que se encontram 

esses resultados não são satisfatórios, porque um pequeno número de alunos é 

aprovado por merecimento. E quando eles não atingem a média mínima exigida 

para ser promovido para a série seguinte, o professor os submete à análise do 

Conselho de Classe, onde ele é promovido para a série seguinte, apesar de não 

ter atingido a média mínima para ser aprovado, “se aprova por Conselho de 

Classe”. Esse recurso vem se tornando uma rotina em nossa escola, dificultando a 

relação professor/aluno.  

Durante a exposição dos gráficos os professores se mostraram 

preocupados com esta situação, pois todos sabem que isso vem sendo uma 

prática constante em nossa escola e que precisa ser revertido o mais rápido 

possível.  

Na sequência da reunião aprofundamos discussões com base em vídeos 

sobre avaliação e fracasso escolar. Algumas ações foram definidas neste dia, 

encontros entre áreas comuns e as possíveis soluções dos problemas mais 

urgentes. Pré-conselho de classe, onde serão tratados individualmente os 

problemas dos alunos e discutidas as possíveis soluções, antes do encerramento 

do bimestre. No Conselho de Classe serão organizadas as ações coletivas e o 



compromisso do grupo de professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a implementação do projeto e com as metodologias aplicadas 

(encontros em momentos pontuais nas horas atividades em reuniões para discutir 

a avaliação e os instrumentos de avaliação utilizados) percebemos que já houve 

mudanças de comportamento por parte dos professores, que definiram o número 

de avaliações por bimestre e os instrumentos que seriam utilizados pelo grupo, 

estão repensando o espaço escolar e a sua prática, que vem ao encontro de 

nossas expectativas enquanto Equipe Pedagógica, porque a partir da quebra de 

resistência no ambiente escolar poderemos em conjunto realizar outras tomadas 

de decisões e ações que irão melhorar a aprendizagem dos alunos e 

consequentemente a aprovação por merecimento.    

A existência de espaços de participação na escola é uma necessidade, 

para que as ações educativas possam ser mediadas, garantindo um ambiente 

efetivamente democrático na escola. Penso que os agentes educacionais 

envolvidos no processo ensino aprendizagem devam fazer algumas perguntas e 

refletir antes de realizar algumas ações, direcionadas, por exemplo, às relações de 

poder, a participação popular nas decisões da comunidade e suas influências, 

quais os problemas e as possíveis decisões, a principal função do Conselho de 

Classe, o que avaliar na prática educativa, quem ensina e quem aprende e como 

tornar as transparentes as ações. Essas reflexões podem propiciar um espaço de 

discussões. É necessário que os educadores, pais alunos e Equipe Pedagógica, 

como profissionais, avaliem e ampliem visões e conceitos sobre seus anseios, 

angústias e necessidades a nível pedagógico, porque estas questões são 

fundamentais, precisam ser aprofundadas e definidas para se desempenhar a 

função. 

Sendo a escola um espaço coletivo onde participam do mesmo todos os 

professores, pedagogos e direção é nosso dever dividir as responsabilidades e 

assumir o papel que lhe cabe. Para que isso aconteça os educadores devem ter 



clareza para conduzir o trabalho pedagógico, a definição dos objetivos até a sua 

execução.Estabelecer no coletivo meio para a superação das dificuldades quer 

sejam de aprendizagem, de relacionamento, entre outros. A seriedade do trabalho 

do professor, o envolvimento da Equipe Pedagógica contribui para o real 

desenvolvimento do aluno e da sua aprendizagem. 

Continuar buscando melhorias - porque não existe uma receita pronta - 

acreditar no trabalho a se empenhar para um bom resultado é objetivo que devem 

nortear sempre o trabalho de todos os professores. Essa conscientização exige 

esforço de todos no sentido de estarem continuamente avaliando o processo de 

aprendizagem dos alunos.  
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