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RESUMO 

 

Este texto analisa o trabalho desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE – oportunizado pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. O tema proposto 

foi a implantação do Conselho de Classe Participativo na instituição de ensino de atuação. Este 

modelo de conselho possibilita a gestão participativa e democrática na escola, e está prevista na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 9394/96 em seu artigo 12. Em uma gestão 

participativa e democrática envolve a avaliação discente e docente, a avaliação da instituição de 

ensino, a autoavaliação docente a partir das suas práticas pedagógicas, visando diagnosticar as 

falhas que ocorreram durante o processo da ensinagem, e apontam as correções que devem ser 

praticadas coletivamente, intencionando rever os planos de trabalho docente, a avaliação escolar, a 

metodologia aplicada, e apontar as falhas e as dificuldades do processo visando mudanças 

necessárias nos encaminhamentos pedagógicos para superá-las. O objetivo foi de estudar, entender 

e realizar conselhos de classes democráticos e emancipadores, no interior da escola. O estudo 

realizou-se por meio de Oficinas Pedagógicas envolvendo todos os membros da comunidade 

escolar e foram desenvolvidas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ministradas por 

docentes daquela instituição. Os resultados obtidos foram extremamente significativos, porque os 

participantes das oficinas se sentiram empoderados e sujeitos das ações  educativa 

participativa e democrática. O envolvimento com os trabalhos realizados nas oficinas possibilitou a 

leitura, o estudo e o debate das questões que envolvem o planejamento participativo, o conselho de 

classe participativo e a avaliação participativa, como tripé necessário à conquista da gestão 

democrática e emancipatória, na escola. Os resultados imediatos das oficinas revelaram-se no 

cotidiano escolar, onde o grupo de participantes estendeu a discussão para os intervalos de recreio, 

nos momentos de hora atividade, e principalmente na realização dos conselhos de classe do 1º, 2º, 

3º e 4º bimestres com a participação de alunos, funcionários e pais, juntamente com o corpo 

docente e a coordenação 

pedagógica do colégio. Outro importante resultado foi a reação das mães que participaram dos 

Conselhos de Classe Participativo, que puderam demonstrar maior reconhecimento e valorização 

do corpo docente, e o acompanhamento dos estudos dos filhos em casa, com um maior 

envolvimento da família. Para a coordenação pedagógica, ficou evidente a queda da evasão escolar, 

o retorno de alguns alunos quase desistentes e a presença espontânea dos pais ou responsáveis na 

escola. 
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INTRODUÇÃO 

  

Na introdução é necessário apresentar o tema, o contexto e os objetivos do estudo. Indique 

a metodologia utilizada e como analisou os resultados. Deixe a base teórica para o item 2, 

desenvolvimento. Separe as informações no texto, elas estão muito misturadas: primeiro a proposta 

de estudo com os objetivos, depois como foi desenvolvido; em terceiro lugar a referência teórica; 

apresente os resultados e as considerações finais. Deixe o texto simples para quem o lê. 

O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE me oportuniza escrever esse artigo, 

que é o resultado das reflexões produzidas a partir da aplicação e da Produção Didático-Pedagógica 

voltada para a instância colegiada que considero a mais importante na composição da Gestão 

Compartilhada. O Conselho de Classe – órgão colegiado de natureza consultiva em assuntos 

didático pedagógicos e fundamentado no Projeto Político Pedagógico da escola e no Regimento 

Escolar – tem a responsabilidade de analisar as práticas pedagógicas, indicando alternativas que 

busquem garantir a efetivação do processo ensino e aprendizagem. 

O tema desenvolvido foi: “Conselho de Classe Participativo para a Melhoria das Práticas 

Pedagógicas”. E a escolha se deu, em função de uma necessidade de transformação dessa instância 

que é uma das mais importantes da instituição de ensino, e que se apresentava retrógada e já não 

respondia aos anseios para uma gestão democrática e participativa defendida na escola. A 

metodologia utilizada envolveu toda a comunidade escolar por meio de reuniões, encontros 

pedagógicos para estudos e discussão da temática, seleção dos temas para as oficinas pedagógicas e 

a realização das oficinas. Cada oficina pedagógica contemplou um tema didático voltado para as 

necessidades básicas de sala de aula. Ao final dos estudos que aconteceram nas dependências da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os participantes receberam certificação para elevação 

de nível na carreira. Os resultados obtidos foram analisados de acordo com cada etapa realizada e a 

partir da observação, da comunicação com os participantes, por meio de atividades desenvolvidas 

nas oficinas pedagógicas e relatório escrito pelos envolvidos. 

Optei pelo tema Conselho de Classe, por ser uma instância muito polêmica, visto que 

constitui um espaço pedagógico onde todos os envolvidos no processo de ensinagem- professores, 

alunos, pais de alunos, funcionários, comunidade escolar, devem participar para refletirem sobre a 

aprendizagem dos estudantes, o desempenho dos docentes, os resultados das metodologias e 

estratégias empregados ao longo do período de ensino, os ajustes necessários, a organização 

curricular e os demais aspectos que sejam relevantes ao processo, com a finalidade maior de avaliá-

lo coletivamente. 

A tarefa é difícil, uma vez que as escolas em sua maioria, não adota o trabalho coletivo, 

podendo ocorrer resistências entre os profissionais, que quase sempre, cada qual delimita seu 

espaço, dificultando a implantação de novas ideias.  



 
 

A atividade proposta tinha como objetivo estudar, debater, analisar, compreender e 

transformar o conselho de classe desenvolvido na escola, em Conselho de Classe Participativo, 

visando à melhoria das práticas pedagógicas.  

Tive, infelizmente, uma situação de resistência por parte de uma docente, que não se 

envolveu em nenhuma das atividades propostas durante o desenvolvimento do projeto e tentou 

“boicotar” a realização do conselho de classe participativo do primeiro bimestre. Essa atitude 

antiética e desrespeitosa gerou um clima desconfortável para a professora. O gestor da escola 

propôs um diálogo franco e aberto, e assim aconteceu, onde foram retomadas todas as explicações 

sobre o que é o PDE, suas finalidades, objetivos, dimensão social na instituição de ensino e os 

resultados esperados após a sua aplicabilidade. 

 

O PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Objetivos  

 

 Compreender as funções do conselho de classe participativo; 

 Analisar os resultados levados para o conselho de classe; 

 Desenvolver estratégias e metodologias visando à correção dos rumos pedagógicos; 

 Participar das oficinas pedagógicas para estudar, debater e discutir, a partir dos textos selecionados 

a questão do conselho de classe participativo; 

 Realizar Conselho de Classe Participativo. 

 

Metodologia  

 

 Foi utilizado um pequeno questionário para os alunos, visando à pesquisa para o pré-conselho de 

classe; 

 Oficinas temáticas para trabalhar dificuldades sentidas pelo corpo docente, visando à superação das 

mesmas. 

 

A respeito do questionário que o aluno respondeu, cada docente recebeu uma cópia para 

cada aluno, e antes de se dirigirem para suas salas de aulas, foram orientados de como deveriam 

conduzir essa tarefa. Foi um momento interessante, porque cada professor pode expor sua opinião 

sobre as questões elaboradas. O questionário revelou como cada estudante “se vê” em sua função, 

como analisa sua escola, e quais suas expectativas a respeito do conselho de classe participativo. 

O questionário compõe-se de três questões diversificadas, sendo uma para marcar S (sim) 

N (não), outra para responder livremente e uma última, para marcar “x”. 



 
 

As questões para respostas livres questionam sobre o que o estudante entende a respeito do 

conselho de classe, para que serve, e se deve ter a participação do aluno nessa reunião. 

Ao analisar as respostas, a maioria absoluta dos estudantes entende que a participação dos 

alunos é importante para saber o que é conversado sobre cada estudante e sua turma, e em que 

precisam melhorar e de que forma poderão resolver seus problemas de aprendizagem. Entendem 

também, que o conselho de classe é uma reunião onde os professores da mesma série se reúnem 

com a coordenação pedagógica e a direção da escola, para discutirem os progressos e os fracassos 

daquela turma. 

 

Sobre as Oficinas Pedagógicas 

 

As oficinas aconteceram em três momentos, sendo a primeira no dia 23 de março, a 

segunda em 10 de abril e a terceira ocorreu no dia 25 de maio. 

Cada oficina trabalhou uma temática diferente, sendo: 

 Unidade I- Planejamento Participativo; 

 Unidade II- Avaliação Participativa; 

 Unidade III- Conselho de Classe Participativo. 

Após vários encontros com a participação de todos os membros da comunidade escolar, 

focando em explicações práticas sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 

sempre com a presença da direção da escola, partimos para a elaboração do calendário próprio para 

a realização das oficinas pedagógicas. O calendário foi homologado pelo diretor e aprovado pelo 

Núcleo Área Norte. 

A primeira oficina pedagógica tratou do planejamento participativo, uma vez que esse 

campo é promissor para pensar a realidade e faz com que as pessoas se inclinem para ações mais 

concretas, para políticas e estratégias mais consistentes. Mesmo porque a concepção de 

planejamento que se firma e que tem sentido e é eficiente é a que considera o planejamento como 

metodologia científica para construir a realidade. 

O processo de planejamento mesmo antes de ser participativo, precisa, ser científico. De 

fato, qualquer pessoa e qualquer grupo procura entender como é o mundo, tanto o natural, como o 

humano e o transcendente. Por isso, planejar é construir a realidade desejada. Não é organizar a 

realidade existente e mantê-la em funcionamento, mas é transformar essa realidade, construindo 

uma nova. 

Se a escola efetivamente quiser atingir o educando plenamente terá que aproveitar da 

melhor forma o espaço- tempo de sala de aula. Um bom planejamento certamente tem repercussão 

na disciplina, uma vez que as necessidades dos alunos estão sendo levadas em conta e o professor 

tem maior convicção daquilo que está propondo. 



 
 

A segunda oficina pedagógica teve como temática a avaliação participativa, que deve 

estar a serviço das funções sociais da escola, dos objetivos de ensino, do projeto político 

pedagógico da escola, do currículo, das metodologias. Além disso, ele se assenta no respeito ao 

direito de todos os alunos se usufruírem de um ensino de qualidade. Foram abordadas questões que 

envolvem a avaliação educacional, o projeto político pedagógico da escola, a organização escolar, 

os planos de ensino, a aprendizagem propriamente dita, a avaliação institucional interna, a 

qualidade dos serviços da escola e o aperfeiçoamento de recursos humanos por meio da formação 

continuada. 

Também a avaliação do aluno pelos professores precisa ter o caráter diagnóstico. Ela 

precisa ajudar a identificar disciplinas ou outros aspectos em que o aluno apresenta maiores 

dificuldades, como aparecem as defasagens e, especialmente, por que elas aparecem. 

A tendência nas práticas de avaliação, numa perspectiva de educação emancipatória, é 

garantir cada vez mais nas escolas o caráter educativo da avaliação: meio de revisão das ações 

docentes- práticas de ensino, interação com os estudantes – a fim de que tome decisões com maior 

conhecimento de causa.  

E finalmente, a terceira oficina pedagógica abordou profundamente o conselho de classe 

participativo, que é o momento privilegiado para uma reflexão coletiva sobre a prática escolar, 

propiciando o fortalecimento do comprometimento com a mudança e com a melhoria do processo 

do ensino e da aprendizagem. Não podem ser espaços para “acertos de contas”, nem de exportação 

de preconceitos, ao contrário, de busca de alternativas, por meio da visão em conjunto, que 

permitam outros olhares e a inauguração de outras possibilidades para o enfrentamento das 

dificuldades (individuais e coletivas) apresentadas. 

Os conselhos de classe participativos são importantes estratégias na busca de alternativas 

para a superação dos problemas pedagógicos, especialmente quando seus articuladores apresentam 

a habilidade de gerenciar a contradição inerente a esse colegiado. Uma instância colegiada que, de 

um lado se reduz em grande parte a um mecanismo de reforço das tensões e dos conflitos, com 

vistas à manutenção da estrutura vigente, tornando-se peça chave para o fortalecimento da 

fragmentação e da burocratização do processo de trabalho pedagógico; e, por outro lado, pode ser 

concebido como uma instância colegiada que, ao buscar a superação da organização prescritiva e 

burocrática, se preocupa com os processos avaliativos capazes de reconfigurar o conhecimento, de 

rever as relações pedagógicas alternativas e contribuir para alterar a própria organização do 

trabalho pedagógico. 

Para tanto, o conselho de classe participativo é o momento de refletir “como acompanhar e 

aperfeiçoar o processo da ensinagem, bem como diagnosticar os resultados e atribuir-lhes valor”. 

Analisando individualmente, cada oficina pedagógica, a percepção que se tem, é que cada 

docente, tem muita clareza sobre o seu trabalho individual. De seus compromissos com a 

elaboração e aplicação do seu Plano de Trabalho Docente, em realizar corretamente os registros no 



 
 

livro registro de classe, em elaborar as avaliações de seus alunos, corrigi-las e lançá-las em seus 

registros e apresentar todos os resultados da aprendizagem, à coordenação pedagógica, que os 

reunirá na grande reunião do conselho de classe. 

Não há uma consciência sobre a necessidade e importância da realização do Planejamento 

Participativo como ação promissora para pensar a realidade, porque planejar coletivamente é 

construir a realidade desejada. Não é só organizar a realidade existente e mantê-la em 

funcionamento, mas é transformar esta realidade, construindo uma nova. É bom insistir que o 

planejamento não é só fazer a planta e administrar recursos, mas é, antes de tudo, esclarecer o ideal, 

o sonho, o que sempre envolve a discussão de valores e de hierarquia. 

Quanto à avaliação, a oficina pedagógica reportou-se e proporcionou algumas medidas que 

levaram os participantes ao enfrentamento dos problemas que envolvem o processo avaliativo no 

interior da escola, por meio de provocações e reflexões conjuntas, os docentes puderam expor sobre 

suas dificuldades e preocupações na sala de aula, com os alunos que apresentam maiores 

dificuldades de aprendizagem, e os fatores que prejudicam o bom andamento das aulas; puderam 

também, ligar a “teoria” sobre avaliação com o “saber- fazer” a avaliação; e definir com clareza as 

competências do professor e saberes necessários para diagnosticar, compreender e atacar as causas 

dos insucessos escolares. 

A tendência nas práticas avaliativas, numa perspectiva de educação emancipatória, é 

garantir cada vez mais nas escolas o caráter educativo da avaliação: meio de revisão das ações 

docentes- práticas de ensino, interação com os estudantes - a fim de que tome decisões com maior 

conhecimento de causa. E isso tudo envolve a avaliação como compreensiva e global do processo 

de ensino e de aprendizagem; a avaliação democrática em que os resultados avaliados são 

discutidos, analisados e negociados entre a comunidade escolar; e por fim, a autoavaliação, 

mediante um processo reflexivo rigoroso de planejamento-observação-análise-reflexão-

planejamento, em que o docente é também um investigador. 

Sobre o conselho de classe participativo, a oficina pedagógica revelou que a maioria dos 

docentes encontra-se despreparada para esse novo modelo democrático de ação pedagógica, porém, 

os professores participantes, demonstraram grande interesse em entender essa nova proposta, diante 

da possibilidade de experimentarmos desenvolver o conselho de classe participativo envolvendo 

todos os segmentos da comunidade escolar. O grande desafio em realizar o conselho de classe 

centralizando as discussões, não para as notas ou para o comportamento dos estudantes, mas sim 

para a qualidade do ensino e da aprendizagem como um todo? Como tornar as reuniões do 

conselho de classe para favorecer e promover as trocas de experiências, para tomadas de decisões 

em busca da melhoria das práticas pedagógicas e do processo ensino-aprendizagem? Como 

conduzir esses encontros para reorientar a prática pedagógica docente? E que levem às mudanças 

de um novo fazer pedagógico?  



 
 

A função social da escola é fortemente marcada por ações pedagógicas que buscam 

soluções de forma participativa e emancipatória na comunidade escolar, pois referendam o clima da 

organização escolar e seus direcionamentos em favor da promoção integral do educando. 

Quanto à realização das oficinas pedagógicas, é possível afirmar que seus objetivos foram 

atingidos com maior intensidade em alguns aspectos e com menor, em outros, sendo que o aspecto 

presença deixou a desejar, uma vez que foram inscritos trinta e nove participantes, que na primeira 

oficina participaram dezessete, na segunda, quatorze, e na última, treze pessoas. Tivemos a 

participação nas três oficinas de sete pessoas convidadas de outras escolas. 

Entendo que esse fato (a pouca presença) reflete a falta de engajamento por parte da gestão 

escolar, que infelizmente se fez presente em apenas uma oficina. 

O envolvimento dos participantes, esse objetivo foi amplamente atingido, porque houve um 

comprometimento muito grande por parte das pessoas, que participaram ativamente das leituras, 

debates, discussões, reflexões em todas as oficinas. 

Quanto aos ministrantes das oficinas, foi de extrema competência, dedicação e de muito 

conhecimento a atuação de cada docente no desenvolvimento da proposta pedagógica. Os eventos 

aconteceram nas salas de aulas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e foram utilizados 

diversos recursos didáticos, como  multimídia, quadro de giz, dinâmicas de grupos, rodas de 

conversas e de debates, apresentações de temas previamente trabalhados em grupos, textos e 

gravuras.  

O enfoque dado foi para a formação continuada, porque a formação, a profissionalização e 

o desenvolvimento profissional docente são também, propósitos importantes dessa intervenção 

pedagógica.  

 

Para tanto, consideramos que: a) a formação continuada do professor é condição 

fundamental para uma atuação que atenda as demandas sociais vigentes; b) o 

desenvolvimento contínuo do professor faz parte da natureza do seu trabalho, e 

c) os processos formativos durante a formação inicial e continuada possibilitam 

que o professor compreenda, analise e reorganize seu trabalho; considerando que 

o papel do docente é vital para entender como o ensino poderia contribuir com a 

qualidade da educação e com a aprendizagem do estudante (MARCELO; 

PRYJMA, 2013, p.37). 

A citação acima vem ao encontro ao grande objetivo da formação continuada, uma vez que 

“a autoridade docente historicamente alicerçada no domínio do conhecimento disciplinar 

específico, precisa ampliar essa legitimidade pela base dos conhecimentos pedagógicos que 

caracterizam a profissão de professor. Se os desafios para os docentes e seus alunos são muitos e de 

diferentes naturezas, o mesmo acontece com as instituições.” Cunha (2008, p.475) 

As oficinas pedagógicas promoveram a reflexão, o debate, o aprendizado e a transformação 

aos participantes, porque  

 



 
 

o processo de formação acontece em diferentes lugares, meios e formas e 

se trata de um processo de socialização que, para tanto, necessita o outro 

como elemento construtivo. Ele é constituído histórica e socialmente e, 

obrigatoriamente, é um ato político porque envolve a relação com o 

outro. No entanto, o processo de conscientização é um processo 

individual e a formação docente perpassa uma reflexão individual dentro 

de um contexto político. Obviamente, o contexto sócio, cultural, político 

e econômico contribui para que essa formação ocorra de forma mais 

amena, mais conturbada ou que não ocorra (MARCELO; PRYJMA, 

2013, p.39) 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

O Programa de Desenvolvimento Educação- PDE me oportunizou estudar por meio de 

muitas leituras e de diversos autores, muitas aulas ministradas por inúmeros professores ao longo 

do ano de dois mil e doze, e assistindo a diversas palestras de formação continuada. Foram 960 

horas de estudos, reflexões, debates e discussões, até a escrita do Projeto de Intervenção 

Pedagógica. E 96 horas de orientação com a minha experiente e dedicada orientadora Professora 

Doutora Marielda Ferreira Pryjma. O título: “Conselho de Classe Participativo para a Melhoria das 

Práticas Pedagógicas, vem de muito tempo, e eu pensava que fosse apenas um sonho. E antes do 

PDE, sempre foi uma grande luta no interior da escola. Luta com muitos engajados e também, por 

muitos desprezada. Mas nunca desisti, e por meio do programa, pude  me aprofundar à luz de 

diversas leituras e implantar a proposta no Colégio Estadual Lindamir Alberti, em Colombo e tudo 

foi elaborado dentro de uma linha crítico-reflexiva e sempre de encontro com as prerrogativas da 

Gestão Participativa Democrática e Emancipatória. 

Compreendo a importância em abordar profundamente a temática do Conselho de Classe, 

em função de ser Pedagoga na instituição escolar e ser extremamente comprometida com a ação da 

ensinagem em todo o seu complexo processo, e também, movida pela necessidade de fazer cumprir 

a função social da escola na promoção integral do educando, utilizando-se de todos os recursos que 

a escola possa oferecer, entre elas, a instância colegiada chamada Conselho de Classe. 

Pensar Conselho de Classe Participativo implica pensar a gestão democrática e nos demais 

órgãos colegiados de sua formação e que a consolidam. Como ocorre com a maioria das escolas, 

neste colégio esse processo está “engatinhando”, e enquanto membro da coordenação pedagógica, 

encontrei um pouco de dificuldade para desenvolver o projeto. Entendo que toda mudança pode 

gerar conflitos, mal entendidos, e alguns temores pela insegurança diante do novo. O processo de 

preparação e de construção foi intenso e extenso. Ocorreram várias reuniões preparatórias, muitas 

conversas durante os recreios dos professores, momentos de reflexão nos dias de formação 

pedagógica interna da escola, e a escolha dos temas foi feita pelos docentes, de acordo com a 

realidade escolar e de suas necessidades profissionais. Até chegarmos às Oficinas Pedagógicas 



 
 

ministradas por docentes da UTFPR, que certificou os participantes para elevação de nível na 

carreira do magistério. 

Ao analisar criticamente os resultados da Implementação Pedagógica, sinto que valeu a 

pena, apesar de ter enfrentado com sabedoria as dificuldades encontradas ao longo do processo. 

Para: Carlos Marcelo e Denise Vaillant,” os atos de ensino fazem parte da atividade humana 

cotidiana. De forma consciente ou inconsciente desenvolvemos como adultos milhares de atos nos 

quais ajudamos a outros (adultos ou não) a aprender. Ao ensinar, podemos atuar de forma intuitiva, 

empregando nosso sentido comum para ensinar algo a outros. Mas também podemos atuar com 

certa racionalidade e método. De qualquer das formas que o façamos, o que é certo é que esses atos 

de ensino podem ter a capacidade de deixar marcas na memória e na biografia das pessoas. Não é 

preciso que sejamos docentes profissionais para que isso aconteça. 

Isso acontece com os futuros docentes. Trazem consigo uma série de crenças e imagens, 

baseadas em suas experiências prévias, que influem na forma como enfrentam a complexa tarefa da 

sala de aula. Eles realizaram variadas aprendizagens “informais” em sua prolongada permanência 

em escolas e centros de educação média. Os docentes desenvolvem padrões mentais e crenças 

sobre o ensino a partir desse tão prolongado período de observação que experimentam como 

estudantes ao longo de toda a sua vida escolar. 

As crenças são subjacentes a todo tipo de conhecimento, tanto conceitual quanto 

procedimental, e são muito difíceis de modificar. Eles marcaram o estilo de ensino de cada docente 

que surge dos conhecimentos implícitos e explícitos que ele tem sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. A socialização do futuro docente resulta de um grupo de fatores entre os quais a 

experiência escolar da primeira infância, o ascendente de seus companheiros, a influência de seus 

avaliadores, e o peso dos agentes socializadores não profissionais (amigos e familiares), a 

importância da subcultura dos docentes e da estrutura burocrática da escola.” 

Para que o conselho de classe participativo seja implantado e aceito na comunidade escolar 

como prática pedagógica, é preciso a sensibilidade e a conscientização de que tudo será 

conquistado com muito trabalho, dedicação, abertura democrática, paciência, diálogo, transparência 

e total honestidade entre os pares, na construção de uma escola inclusiva, democrática e 

emancipadora. 

Acredito que por meio da Implementação Pedagógica na escola, pudemos superar as 

primeiras barreiras do “medo do desconhecido”, ou seja, foi possível realizarmos o conselho de 

classe participativo, sendo primeiramente com os alunos, previamente preparados e selecionados 

pelo colegiado das turmas, num segundo momento com alguns funcionários e os dois últimos 

conselhos, com a participação dos pais de alunos. Portanto, os resultados estão sendo atingidos, e 

aos poucos estamos de fato fazendo acontecer a gestão democrática e participativa envolvendo 

professores, coordenação pedagógica, direção da escola, alunos, funcionários e pais de alunos, e 



 
 

estamos cumprindo a função maior da escola, que é ensinar, trocar conhecimentos e formar 

cidadãos para um mundo melhor. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CRUZ, Carlos Henrique Carrilho. Conselho de Classe. espaço de diagnóstico da prática educativa 

escolar. 2. ed. Campinas: Loyola, 2011. 

 

CUNHA, Maria Isabel da. (org). Formatos avaliativos e concepção de docência. Campinas, SP, 

Autores associados, 2005. 

 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo. 20. ed. São Paulo: Edições Loyola. 

 

HENGEMUHLE, Adelar. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2011. 

 

LIBÂNIO, JC. Organização e gestão da escola. Teoria e prática. 5. ed. Goiânia. MF Livros, 2008. 

 

LIBÂNIO, José C. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: a teoria histórico-cultural 

da atividade e a contribuição de Vasili Davydov. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, 

v. 27, n, 27, p, 1-19, 2004. 

 

MINISTÉRIO da EDUCAÇÃO. Coletânea de textos do Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores – PROFA -. Brasília. DF, 2001. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividades docentes. 8. ed. São Paulo: Cortez, 

2012. 

 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da aprendizagem: prática de mudanças. Por uma 

práxis transformadora. São Paulo: Libertad, 2003. 

 

_____. Avaliação. Concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar. 15. ed. São 

Paulo: Libertad, 2005 (Cadernos Pedagógicos do Libertad, v,3). 

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Projeto Político pedagógico da escola: uma construção 

possível. Campinas: Papirus, 1995. 

 

VAILLANT, Denise; MARCELO, Carlos. Ensinando a Ensinar: As  quatro etapas de uma 

aprendizagem. Curitiba: Editora da  UTFPR, 2012 


