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RESUMO  

A partir de uma pesquisa, o questionário, foi utilizando como instrumento para a 
observação participante, foi elaborado para efetivar os propósitos do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, visando o desempenho dos professores e 
dos alunos do 3º Ano do Ensino Médio, diurno e noturno, prestes, portanto, a 
ingressar no Ensino Superior. Torna- se necessário  portanto, que as escolas 
construam um planejamento mais específico, contemplando,   em seu Projeto 
Pedagógico, uma prática de ensino que, além das diversas metas que devem 
compor um processo de ensino/aprendizagem de qualidade, envolva, também, 
a preocupação com o desempenho dos alunos nas provas do ENEM, (Exame 
Nacional do Ensino Médio) para a obtenção de resultados mais satisfatórios. O 
objetivo geral do presente estudo, no Colégio Estadual Iria Borges de Macedo 
é propor a construção de um planejamento para o 3º Ano do Ensino Médio 
embasado nos conteúdos que serão avaliados no ENEM, e o repensar da 
prática pedagógica, ação coletiva de todos                                                                                     
os atores envolvidos no processo, em especial, dos professores de todas as 
disciplinas, os quais, coletivamente, por meio do Conselho de Classe, poderão, 
mediante a análise e avaliação dos alunos, criar um planejamento que priorize 
o processo de ensino/aprendizagem.  Desenvolver um conjunto de ações para 
melhorar o processo de planejamento, onde professores sob a orientação da 
equipe pedagógica, tenham informações necessárias, materiais didáticos para 
leituras complementares e discussões em grupos. É necessário que enquanto 
os alunos têm seu desenvolvimento avaliado, os professores também reflitam 
sobre a necessidade de reformular as práticas educativas a fim de levar 
sugestões para somar às reflexões que serão realizadas durante o Conselho 
de Classe.    

Palavras- chave: Conselho de Classe – ENEM – Democratização 

ABSTRACT 

From a research, the questionnaire was used as a tool for a participant 
observation was designed to accomplish the purpose of the School Pedagogical 
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Intervention Project, aiming the teachers and 3
rd grade of High School students 

performance, day and night, ready to join Higher Education. It’s necessary that 
the schools set up an specific planning, contemplating, their pedagogical 
project, a teaching practice that, beyond many goals that should make a 
process of teaching/learning quality, involve too, the concern about students 
performance at ENEM(National High Schools Tests) for better results. 

The general objective of this report, at Iria Borges de Macedo State School, its 
propose an elaboration of planning for the 3rd grade of High School based on 
the ENEM contents and rethink the pedagogical practice, collective action of all 
actors involved in the process, in particular for the teachers of all disciplines 
which, collectively by class counsel, may, by analyzing and students evaluation 
make a planning that prioritizes the teaching/learning process. Develop a group 
of actions to improve the process of planning, where teachers, under the 
medical equip orientation, have necessary information, teaching materials for 
additional readings and group discussions. It’s necessary that while students 
are assessed for their development, the teachers reflect on the need to reform 
educational practices in order to bring suggestions to add the reflections that 
will be held during the class council. 

Keyword: Class council – ENEM – Democratization 

 

INTRODUÇÃO  

O tema abordado no presente estudo parte da necessidade em 

promover o Conselho de Classe Participativo, e nestes momentos, direção, 

equipe pedagógica, o corpo docente e discente, participem e efetivem o 

processo ensino/aprendizagem de forma democrática. A proposta é utilizar 

estes momentos, previstos em calendário escolar, para que além das tomadas 

de decisões durante o Conselho de Classe, aproveitem este momento para 

(re)planejar, discutir estratégias e metodologias, para uma educação de 

qualidade. Neste momento em que todo o colegiado está reunido, é o momento 

em que as pedagogas formalizem o planejamento de todas as disciplinas do 3º 

Ano do Ensino Médio, contemplando os assuntos abordados na prova do 

ENEM. Utilizando os recursos para estudos e pesquisas disponíveis no site da 

Secretaria de Estado da Educação. Proporcionando assim aos alunos que não 

podem frequentar um curso preparatório, para prestar o Exame Nacional do 

Ensino Médio, para o ingresso nas universidades. Um dos aspectos mais 

discutidos, hoje, nesta fase da formação do aluno é, justamente, o nível de 

conhecimento das disciplinas que a escola disponibiliza o aproveitamento do 
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aluno em termos de aprendizado e as exigências requeridas para que estes 

alunos obtenham um desempenho adequado nas provas do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), requisito formal para sua admissão no Ensino 

Superior.  

Entende-se como necessário, portanto, que as escolas construam um 

planejamento mais específico, contemplando, em seu Projeto Pedagógico, e 

Planejamentos, uma prática de ensino que, além das diversas metas que 

devem compor um processo de ensino/aprendizagem de qualidade, envolva, 

também, a preocupação com o desempenho dos alunos nas provas do ENEM, 

de forma a prepará-los para a obtenção de resultados mais satisfatórios.    

OBJETIVO GERAL 

Elaborar o Projeto Político Pedagógico e os planejamentos de todas as 

disciplinas para o 3º Ano do Ensino Médio, embasado nos conteúdos que 

serão avaliados no ENEM, de forma a identificar os fatores que interferem nos 

resultados e aqueles que podem contribuir para a melhoria dos índices de 

aprovação.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver referencial teórico capaz de fundamentar as discussões e 

análises que se propõem sobre o tema; 

- Identificar de que forma o Conselho de Classe pode contribuir para o 

planejamento que atenda as necessidades. 

- Identificar fatores que interferem nos resultados dos alunos no ENEM. 

- Identificar estratégias que podem contribuir para o melhor desempenho da 

Escola e do aluno.   

JUSTIFICATIVA 

As questões vinculadas à qualidade do ensino, no Brasil, se tornou mais 

presente na agenda da política nacional a partir dos anos 90, em função da 

valorização da educação como pré-requisito para inserção no mercado de 
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trabalho, que passou a ser mais competitivo. Reforçou-se, também, a relação 

avaliação – qualidade do sistema educacional, como forma de controle e/ou 

verificação da qualidade da educação. 

Este enfoque na qualidade e na avaliação determinou, em grande parte, 

a criação de sistemas que permitissem aferir os níveis de qualidade do 

processo educativo e o desempenho dos alunos, sobretudo a partir do Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM, cujas notas são consideradas para 

admissão dos alunos no Ensino Superior, bem como para obtenção de vagas 

nas universidades.  

 

 

 

 

 

O sistema educacional necessita adequar-se a estas novas 

possibilidades, preparando os alunos de forma mais eficiente para que estes 

possam conquistar o almejado espaço no Ensino Superior. Para tal, a estrutura 

na qual se fundamenta o processo de ensino/aprendizagem, o Projeto Político 

Pedagógico das escolas, deve, necessariamente ser repensado coletivamente. 

Com a união dos Conselhos de Classe, da Comunidade Escolar e dos demais 

atores envolvidos no processo, em torno de soluções que atendam às reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos do 3º ano do Ensino Médio. Nesse 

sentido afirma Gadotti,  

 

  

 

 

A participação na gestão da escola proporcionará um melhor 

conhecimento do funcionamento da escola e de todos os seus 

atores. (Gadotti, 1977, p. 15) 

 

Assim, não se pode falar em dicotomia entre administrativo e 

pedagógico, na escola, posto que, do ponto de vista da administração 

como mediação, não há nada mais autenticamente administrativo do 

que o pedagógico, pois é por seu intermédio que o fim da educação se 

realiza. (Paro, 2003, p.4). 
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Fala-se, portanto, de uma revisão das práticas pedagógicas visando a 

construção de um planejamento. Atividades que propiciem a estes alunos o 

preparo adequado para obtenção de melhores índices nas provas do ENEM, 

ampliando suas chances de ingressar no Ensino Superior. Cabe ao Diretor, 

orientar, estimular, propor ao corpo docente, o empenho de todos os 

envolvidos, a terem como meta, para os alunos do 3º Ano do Ensino Médio, a 

reformulação da cosntrução do planejamento, a apresentação dos conteúdos a 

serem estudados na série referida, abordando assuntos, que serão avaliados 

no ENEM. Ao corpo docente, utilizar os materiais didáticos oferecidos pela 

Secretaria de Educação, estimular aos alunos nas participações, nos 

simulados, e em pesquisas em processos anteriores, leitura, realização das 

questões, coletivamente e individual. A familiarização com o processo, 

tornando o aluno mais confiante em participar e obter assim, um melhor 

desempenho, para o seu ingresso no Ensino Superior. 

 Baseado em (PARO, 2000), os momentos destinados a realizar os 

Conselhos de Classe é uma oportunidade de reunir os professores com o 

objetivo de refletir sobre a aprendizagem dos alunos e o processo de ensino. 

LOCAL DE APLICAÇÃO 

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Iria Borges de Macedo, 

pertencente à Área Metropolitana Norte, situado na Cidade de Campo Magro.  

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

Quais práticas pedagógicas podem contribuir para melhorar os 

indicadores de resultados das provas do ENEM para alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

As políticas educativas, no Brasil, conceituam o Conselho de 

Classe como uma das atividades do processo educativo.  
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Sob a ótica da participação, ele constitui- se em um trabalho colaborativo 

entre os sujeitos que constituem o espaço escolar de forma a torná- lo um 

instrumento para a avaliação de todos os segmentos da organização escolar, 

desde a atuação dos professores e da equipe administrativa, até o 

desempenho docente e discente, envolvimento dos pais, conteúdos, recursos, 

etc. (LORENZONI et al.,2012, p. 2). Torna- se, portanto, um espaço de reflexão 

pedagógica no qual pais, alunos e professores, ao situar- se no processo 

educativo, auxiliam na reorientação da ação pedagógica fundamentando- se 

nas avaliações e nas metas delineadas no Projeto Político Pedagógico da 

escola. 

Cabe aos Conselhos de Classe a tarefa de verificar se os objetivos, 

conteúdos, procedimentos metodológicos e avaliativos estão, de fato, sendo 

cumpridos de maneira coerente com o Projeto Político Pedagógico da escola 

(PARANÁ, 2008, p. 14). Desta forma, estes Conselhos podem ser 

considerados como importante estratégia na busca de alternativas para superar 

problemas pedagógicos e administrativos, uma vez que com a participação 

coletiva podem ser construídas propostas que atendam às necessidades do 

Conselho de Classe participativo, durante o processo.  

Seu objetivo é favorecer uma avaliação mais completa do estudante e 

do próprio trabalho docente.  

O Projeto Político Pedagógico é construído coletivamente, e vivenciado 

por todos os envolvidos no processo.  É um compromisso assumido 

coletivamente.  A dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza 

enquanto prática especificamente pedagógica. (Saviani, 1983, p. 93). 

 

 

 

 

 

Os Conselhos de Classe, por exemplo, não  podem continuar sendo 

instâncias meramente burocráticas, onde se preocupa apenas 

justificar   o baixo  rendimento do aluno, colocando a culpa em 

fatores externos à escola. (Paro, 2000, p. 81).   



7 

 

Conselho de Classe vai além de uma reunião pedagógica. É um momento para 

rever as práticas pedagógicas, oportunizar diferentes formas de ensino, que 

venha a garantir aos alunos a aprendizagem. 

 APLICAÇÃO  

A aplicação será no Colégio Estadual Professora Iria Borges de Macedo, a 

coleta de dados será através de reuniões, com os alunos e professores do 3º 

Ano do Ensino Médio, utilizando questionários específicos a cada segmento.   

Levantamento dos dois últimos anos, dos alunos inscritos no ENEM, e o 

total dos que obtiveram média para ingressar no Ensino Superior. E o número 

de alunos que realmente ingressaram no ensino superior, nas instituições  

públicas e privadas.  

 

 

 

O acompanhamento da pesquisa foi estabelecido relações comunicativas 

entre os participantes, grupos. A identificação com valores e os 

comportamentos que são necessários para a sua aceitação, neste caso, os 

professores e os alunos do Colégio Estadual Professora Iria Borges de 

Macedo. 

Segundo (Thiollent, 1996, p. 16), “pesquisas nas quais as pessoas 

implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se trata de simples 

levantamento de dados ou relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-

ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria 

realidade dos fatos observados”. 

Neste trabalho pontuou- se de plano e que foi adaptado de acordo com as 

necessidades dos participantes: reuniões, textos, GTR, (grupo de trabalho em 

rede), questionários e entrevistas.  

 

Para que não haja ambiguidade, uma pesquisa pode ser 

qualificada de pesquisa-ação quando houver realmente uma ação 

por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob 

observação. (Thiollent, 1996, p. 15) 
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RESULTADOS E ANÁLISE  

O instrumento utilizado indagava o vínculo empregatício junto a SEED, 

carga horária, nível de formação, disciplina que atua, corresponde a sua 

formação acadêmica, o planejamento das aulas, incluir os conteúdos que serão 

avaliados no ENEM, durante a realização dos Conselhos de Classe, comenta 

com os demais professores e pedagogos sobre o rendimento pedagógico dos 

alunos, notas abaixo da média, e propõe metodologias diferenciadas para 

promover o conhecimento. 

Os dados analisados,  foi utilizado o método do Discurso do Sujeito 

Coletivo (LÉFEVRE E LÉFEVRE, 2008, s/p), que busca “refletir sobre as 

possibilidades oferecidas para expressar, empiricamente, a opinião ou 

pensamento coletivo” 

A seguir, apresenta- se a reflexão sobre as respostas. 

 A primeira questão foi analisado o vínculo com a SEED. Do total dos 

professores,dez são contratados pelo processo de seleção simplificado – 

PSS.E os demais, total de dezessete professores, pertencem ao Quadro 

Próprio do Magistério (QPM). 

Na segunda questão, sobre a carga horária exercida, obteve- se as 

seguintes respostas: todos tem carga horária de quarenta horas aula, sendo 

que no referido colégio, a carga horária exercida é de vinte horas aula. 

Na terceira questão, foi possível perceber que os todos os professores são 

pós- graduados, e nenhum cursou ou está cursando Mestrado. 

Na quarta questão, a pergunta refere- se à disciplina que o professor 

ministra as suas aulas, se é da sua área de formação acadêmica, todos os 

docentes afirmaram que atuam na disciplina da sua formação.  

A quinta questão indagava o planejar das aulas para os alunos do 3º Ano 

do Ensino Médio, você tem a preocupação em abordar os conteúdos que serão 

avaliados no ENEM, dois professores responderam que não tinham planejado 

suas aulas com tal abordagem. 
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Na sexta questão perguntou- se sobre os Conselhos de Classe, comenta 

como os demais professores, sobre os alunos, o fracasso, nota abaixo da 

média, ou propõe metodologias diferenciadas para promover o conhecimento, 

e todos responderam que preocupam- se com o rendimento escolar baixo 

apresentado por alguns alunos, discutem metodologias diferenciadas, e de 

uma forma ou de outra, promovem o conhecimento aos discentes. 

Segundo (GUERRA, 2006, p. 146), no Conselho de Classe, o papel do 

coordenador pedagógico é de propiciar e fomentar as reflexões acerca da 

avaliação dos alunos, ou seja, fazer dessas avaliações, os conteúdos de 

processos reflexivos sobre a sua prática.   

A proposta em utilizar os momentos destinados a realização dos Conselhos 

de Classe, e concomitantemente, propor, discutir estratégias e metodologias 

para a abordagem dos conteúdos avaliados no ENEM, foi bem aceita pelos 

Professores, Direção e Pedagogos. 

Segundo Cruz (2005, p.225), “Não convém, portanto, criticar a postura do 

docente, mas sim buscar caminhos alternativos que levem à melhoria do 

processo, o qual é longo”. 

Segundo momento, foi apresentada a proposta de pesquisa aos alunos, 

todos já estavam conscientes e decididos a realizarem o Exame Nacional do 

Ensino Médio, (ENEM), os que ainda apresentavam algumas dúvidas, dois (02) 

alunos, do período noturno, ao longo da apresentação, foram sanadas as 

dúvidas. 

No decorrer do primeiro bimestre, foi aplicado um questionário aos alunos, 

e no decorrer do processo, foram esclarecidos questionamentos e dúvidas a 

respeito do ENEM aos alunos.   

Na primeira questão, perguntou- se se os alunos pretendem dar 

continuidade aos seus estudos, os alunos da manhã, responderam que sim, 

irão continuar os estudos, e dois (02) alunos do período noturno, responderam 

que não irão dar continuidade aos seus estudos, não apresentam interesse em 

ingressar no ensino superior.  
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Foi abordado na segunda questão, se os alunos conhecem e acessam o 

site, disponível pela Secretaria de Estado da Educação, aos alunos, para que 

realizem leituras, simulados, e propostas de temas para a redação, para 

aprimorar o estudo para realizar a avaliação do ENEM, todos os alunos 

responderam que desconhecem e não sabiam que o site disponibiliza tais 

recursos. 

Na terceira questão, a pergunta foi sobre leituras complementares, fora do 

horário escolar, todos os alunos do período da manhã, responderam que sim, 

mas os alunos do período noturno, devido à carga horária de trabalho, 

realizada durante o dia, apresentam dificuldades em realizar leituras, 

pesquisas. Apresentam todos, dificuldades em conciliar trabalho versus 

estudos. 

Na quarta questão, foi perguntado que se você fosse convidado a participar 

dos Conselhos de Classe, junto com os seus professores, pedagogos e a 

direção, você aceitaria? Três alunos do período da manhã, responderam que 

não gostariam. Os demais, responderam que sim, seria muito interessante, 

saber o que é discutido durante um Conselho de Classe. Os alunos do período 

noturno, não mostraram interesse, salvo uma aluna, que respondeu que seria 

um momento interessante para ouvir e propor mudanças junto aos professores, 

exercendo assim, a democracia no colégio onde estuda.   

A partir da pesquisa de campo, elaborado coletivamente uma Proposta em 

compor, gradativamente, os Conselhos de Classe Participativos. 

Neste ano, no segundo trimestre, após a pesquisa, realizou- se um pré- 

conselho com a participação dos alunos e as pedagogas responsáveis pelo 

turno que atua.  Iniciou- se com os alunos do 3º Ano do Ensino Médio. 

Experiência positiva, onde os alunos gostaram de participar ouvindo as 

pedagogas relatando o desempenho de cada turma, e dos alunos. Promover o 

conhecimento e despertar interesse em participar do ENEM, foi realizado. O 

que propõe a pesquisa é que nos momentos destinados a realizar os 

Conselhos de Classe, todo o colegiado e os alunos realizem intervenções 

pedagógicas para melhorar o desempenho de todos os envolvidos, e no final 
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do processo, tenhamos uma educação com qualidade e participação de toda a 

comunidade escolar. 

Segundo Cruz, (2008, p. 15), “Como processo auxiliar de aprendizagem, o 

Conselho deve refletir a ação pedagógica- educativa e não apenas ater- se a 

notas, conceitos ou problemas de determinados alunos”.  

A proposta será a de promover para o próximo ano letivo os seguintes 

conjuntos de ações para melhorar o processo de planejamento:  

- Reuniões de conscientização; 

- Ações de preparo para o ENEM; 

- Pesquisa, leitura de materiais didáticos, discussões com o colegiado sobre o 

que diz respeito ao ENEM; 

- Simulados, utilizando o que está disponível no site da SEED; 

- Participação dos alunos nos Conselhos de Classe. 

A escola tem autonomia para organizar e realizar reuniões pedagógicas ao 

longo do ano, desde que previstas em calendário. Cabe a Equipe Pedagógica, 

promover para as reuniões, propostas, materiais complementares, informações 

para o corpo docente ter subsídios necessários para contemplar no 

planejamento de suas aulas os conteúdos que serão avaliados no ENEM. 

Oportunizando conhecimento e conscientizando assim os alunos a participarem 

do processo avaliativo, o ENEM, podendo o aluno dar continuidade a sua 

formação acadêmica no Ensino Superior.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O corpo docente deve ter em mente que o processo de avaliar possui, 

basicamente, três passos: 

- Conhecer o nível de desempenho inicial do aluno (constatação da realidade); 

- Analisar o progresso do aluno comparando seu nível inicial de desempenho 

com o nível atual, considerando o que é essencial e importante de ser 
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aprendido e desenvolvido ao longo do processo educativo (qualificação da 

aprendizagem); 

- Tomar decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. É 

fundamental ter consciência de que só se pode avaliar o que foi ensinado e que 

a evolução do aluno, seu progresso entre o nível inicial e atual, é o que 

importa. Desta forma, é necessário que enquanto os alunos têm seu 

desenvolvimento avaliado, os professores também reflitam sobre a 

necessidade de reformular as práticas educativas a fim de levar sugestões para 

somar às reflexões que serão realizadas durante o Conselho de Classe. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 01 - PROFESSORES DO 3º ANO DO 

ENSINO MÉDIO 

 Você está sendo convidado (a) a participar do Projeto de 

Implementação, respondendo as perguntas deste questionário. O 

preenchimento do mesmo, não representará qualquer risco de ordem 

psicológica para você. Todas as informações fornecidas serão confidenciais e 

de conhecimento apenas do pesquisador responsável. Os professores 

participantes não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados deste estudo forem divulgados. 

1- Qual seu vínculo com a SEED? 

( ) QPM                            ( ) PSS  

2- Sua carga horária................................ horas 

3- Qual seu nível de formação? 

( ) Ensino Superior/ Graduação 

( )  Pós- Graduação 

( ) Mestrado 

( ) Cursando o Ensino Superior 

4- No Colégio, você atua na disciplina da sua área? 

 ( ) Sim                     ( ) Não 

5- Se não, em qual atua?.............................................................................. 

6- Ao planejar suas aulas para os alunos do 3º Ano do Ensino Médio, você 

tem a preocupação em abordar os conteúdos que serão avaliados no 

ENEM? Por que? ..................................................................................... 

 ( ) Sim                        ( ) Não 
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7- Nos Conselhos de Classe, você comenta com os demais, sobre o(s) 

aluno(s):               

 (   ) o fracasso, nota abaixo da média  

 ( )propõe metodologias diferenciadas para promover o 

conhecimento.  

QUESTIONÁRIO 02- DIAGNÓSTICO PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DO                                         

ENSINO MÉDIO. 

 Você está sendo convidado (a) a participar do Projeto de 

Implementação, respondendo as perguntas deste questionário. O 

preenchimento do mesmo, não representará qualquer risco de ordem 

psicológica para você. Todas as informações fornecidas serão confidenciais e 

de conhecimento apenas do pesquisador responsável. Os professores 

participantes não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados deste estudo forem divulgados. 

1- Você continuará seus estudos? 

 ( ) Sim             ( ) Não 

Por que? .......................................................................................................... 

2- Você conhece os recursos oferecidos gratuitamente pela Secretaria de 

Estado da Educação, disponíveis no site, para realizar o ENEM, ( Exame 

Nacional do Ensino Médio)? 

 (  ) Sim                    ( ) Não 

Por que? ......................................................................................................... 

3- Você realiza leituras complementares, fora do horário escolar? 

 ( ) Sim                ( ) Não 

Por que? .............................................................................................................. 
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4- Se você fosse convidado a participar dos Conselhos de Classe, junto 

com seus professores, pedagogos e direção, você aceitaria? 

 ( ) Sim                 ( ) Não 

Porque? ................................................................................................................ 


