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O c   

O QUE É   

O conselho de classe é uma das poucas oportunidades em que é possível 
reunir os docentes das diversas disciplinas de um mesmo ano com o 
objetivo de analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob 
múltiplas perspectivas. Quando as discussões são bem conduzidas, elas 
favorecem aspectos como a análise do currículo, da metodologia adotada 
e do sistema de avaliação da instituição. Dessa forma, possibilitam aos 
professores uma interessante experiência formativa, permitindo a 
reavaliação da prática didática. 

Entretanto, se o conselho é mal planejado, ele se transforma em um 
desabafo coletivo e em uma cascata de queixas, que mais se assemelha a 
um tribunal onde o aluno é o réu. Infelizmente, em vez de deter a análise 
sobre o que o estudante produz, muitas vezes as discussões giram em 
torno daquilo que ele não faz - não realiza as lições de casa, não traz o 
material, falta em muitas aulas, não entrega as atividades - ou que faz 
inadequadamente - conversa muito durante as aulas, copia o trabalho dos 
colegas, é desrespeitoso com o professor. 

A função do conselho - que deve contar, sempre que possível, com a 
participação do diretor, do coordenador pedagógico e do orientador 
educacional, além dos professores - não é julgar o comportamento dos 
alunos, mas compreender a relação que eles desenvolvem com o 
conhecimento e como gerenciam a vida escolar para, quando necessário, 
propor as intervenções adequadas. 

Para tanto, a contribuição do orientador educacional é essencial, visto que 
ele pode ajudar a equipe a compreender como questões cognitivas, 
afetivas e sociais afetam a aprendizagem. Juntos, o orientador e os 
docentes devem definir os encaminhamentos que levem à melhoria da 
qualidade da produção dos estudantes. Nesse sentido, é fundamental o 
grupo socializar práticas bem-sucedidas que possam ser replicadas - 
considerando que, muitas vezes, os bons resultados na aprendizagem 
aparecem apenas após a mudança nas estratégias de ensino.  
 

Para esses momentos se tornarem produtivos, é fundamental que os 
professores tenham clareza das finalidades de cada reunião. Muitas 
escolas organizam pré-conselhos durante o ano para a divulgação dos 
resultados parciais das avaliações. Já o encontro do fim do ano tem o 
objetivo de decidir sobre aprovações ou retenções. O responsável pela 
organização desse evento - geralmente o orientador educacional ou 
alguém da equipe gestora - deve definir previamente com o grupo quais 
alunos apresentam maiores problemas e, por isso, terão as suas produções 
analisadas. Assim, ao longo dos meses ou das semanas que antecedem o 
encontro, os professores podem se preparar, observando o trabalho 
desses estudantes e identificando a natureza de suas dificuldades. Essas 
são informações preciosas a serem compartilhadas e discutidas com os 
demais docentes. Posteriormente, cabe ao orientador comunicar aos 
alunos e suas famílias o que foi discutido durante a reunião. 

Tudo isso só será possível se os gestores planejarem um conselho de classe 
que ajude os docentes a ampliar o olhar sobre o desempenho da turma e a 

própria prática, propiciando assim a melhoria da qualidade do ensino. 

O Conselho de Classe constitui-se em um espaço de reflexão pedagógica 
na qual vários profissionais discutem opções e propõe ações educativas 
eficazes a fim de resolver necessidades ou dificuldades mencionadas no 
processo de aprendizagem. Nesse sentido Libâneo define Conselho de 
Classe como:  

(…) Um órgão colegiado composto pelos professores 
da classe, por representantes dos alunos e em alguns 
casos, dos pais. É a instância que permite 
acompanhamento dos alunos, visando um 
conhecimento mais minucioso da turma e de cada um 
e análise do desempenho do professor com base nos 
resultados alcançados. Tem a responsabilidade de 
formular propostas referentes à ação educativa, 
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facilitar e ampliar as ações mutuas entre professores, 
pais e alunos, e incentivar projetos de investigação. 

 
E o processo de avaliação está presente no Regimento Comum das Etecs 
no CAPÍTULO VII - Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem que em 
Artigo 66:  

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem 
tem por objetivos:  
I - diagnosticar competências prévias e adquiridas, as 
dificuldades e o rendimento dos alunos;  
II - orientar o aluno para superar as suas dificuldades 
de aprendizagem;  
III - subsidiar a reorganização do trabalho docente; 
 IV - subsidiar as decisões do Conselho de Classe para 
promoção, retenção ou reclassificação de alunos. 

 
E ainda em Artigo 72 - Os professores reunir-se-ão para estudo e reflexão 
do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, por classe, 
série/módulo ou área, durante o semestre letivo, conforme previsto em 
calendário escolar. 
 
Referência Bibliográfica 
LIBÂNEO, José C. Organização e Gestão da escola. Teoria e Prática. Sed. 
Revista e ampliada. Goiânia. Ed. Alternativa, 2004. 

 
 

FILME ENTRE OS MUROS DA ESCOLA 

 
 

 
SINOPSE  
François Marin (François Bégaudeau) trabalha como professor de língua 
francesa em uma escola de ensino médio, localizada na periferia de Paris. 
Ele e seus colegas de ensino buscam apoio mútuo na difícil tarefa de fazer 
com que os alunos aprendam algo ao longo do ano letivo. François busca 
estimular seus alunos, mas o descaso e a falta de educação são grandes 
complicadores. 
 
DETALHES  
 
O filme retrata uma escola pública na periferia de Paris e as relações entre 
os sujeitos da escola nas mais diversas situações: sala dos professores, 
conselho de classe, conselho disciplinar, pátio, reunião de pais e mestres 
e, especialmente, na sala de aula da sétima série nas aulas de língua 
francesa do professor Marin (François Bégaudeau). 

Já no início do filme, que é o próprio início do ano letivo, os professores 
veteranos apresentam-se aos novos professores da escola, e alguns 
pontos importantes da relação professor-aluno ficam evidentes. O 
primeiro deles é o desgaste emocional da profissão. Essa questão pode ser 
vista quando um professor que está para se aposentar deseja “muita 
coragem” aos mais novos.  

A escola em que se passa o filme, por exemplo, tem como característica 
marcante a diversidade étnica e social. Os alunos são de origens muito 
diversas e, em se tratando de um país em que a escola pública é 
frequentada por diferentes classes sociais, possuem experiências sociais 

também muito diversas. Há famílias, por exemplo, que não dominam a 
língua francesa, como é o caso da família do aluno Wey, que é chinesa; ou 
não falam francês de forma alguma, como é o caso da mãe do aluno malês 
Souleymane. 

Dentre as muitas questões importantes que o filme desperta, uma há que 
é fundamental: as desigualdades sociais não se anulam dentro da escola 

 

TRECHO QUE FAZ UMA REFLEXÃO SOBRE CONSELHO DE CLASSE 

Disponível no link  https://youtu.be/DQq2Oj28OAI  

O trecho do filme "Entre os Muros da Escola" apresenta o conselho de 
classe dos professores com a participação das alunas representantes da 
turma. O trecho permite refletir a respeito das práticas no conselho de 
classe, bem como as atitudes tomadas pelos professores no combate à 
indisciplina e à recuperação dos alunos. 

 

REFLEXÃO 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho 
original” 

Albert Einstein 

“Acreditava-se, em épocas anteriores, que o educando poderia deixar a 

condição de ser humano único para tornar-se um ser “aprendente”; 

raramente eram consideradas as diferenças existenciais e acreditava-se na 

possibilidade de todos apresentarem o mesmo desempenho, num 

processo de nivelamento em que o professor ensinava os alunos e depois 

cobrava independentemente das condições biológicas e ambientais das 

quais estava inserido. Há algum tempo, a literatura vem falando do 

professor e das características que o tornam importante na vida e na 

memória de seus alunos.  

 

Para isso, é preciso que o professor conheça o educando, o que ele já sabe 

e sente para sua própria busca. É preciso entender as diferenças 

individuais, como a personalidade, o grau de interesse pelo estudo, o 

amadurecimento emocional, entre outros. Essas diferenças devem ser 

consideradas em sua totalidade, pois cada um possui a sua história, sendo, 

portanto, fruto dela. As características que se tornam marcantes nos 

professores são a profunda inter-relação entre aspectos profissionais e 

pessoais, entre as quais podemos destacar aqueles que “amam o que 

fazem”, que “valorizam o aluno”, que “sabem explicar muito bem a 

matéria”, que “motivam as aulas”, que “são seres humanos ímpares”. 

 

É aquele professor que geralmente alia características positivas do 

domínio afetivo às do domínio cognitivo. Ele estimula a independência dos 

alunos, é cordial e amistoso em classe, cria condições para uma visão 

crítica da sociedade e da profissão, estimula a participação, valorizando o 

diálogo, organiza o ensino sem se considerar o “dono do saber”.  

 

Enfim, é autêntico e verdadeiro. É aquele mestre que cujas palavras 

repercutem positivamente no aluno, inspirando a inteligência, levando a 

enfrentar seus desafios e não apenas a ter cultura informativa. 
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