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AÇÕES SIGNIFICATIVAS NA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

O Seminário Gestão em Foco 2018 abordou a temática “Avaliação 

Educacional” como um dos eixos de trabalho nas Oficinas desenvolvidas para 

e pelos Diretores das escolas da Rede Pública Estadual do Paraná.  

Durante o evento foram realizadas apresentações de Ações 

Significativas desenvolvidas pelas escolas da Rede Pública Estadual do 

Paraná, promovendo reflexões e troca de experiências acerca das práticas 

pedagógicas relacionadas ao tema. 

 As discussões e reflexões voltadas à Avaliação Educacional tiveram 

como objetivos principais o compartilhamento de ações que foram 

desenvolvidas nas escolas relativas ao acompanhamento das avaliações de 

aprendizagem, práticas de Conselho de Classe, análise dos resultados do 

rendimento escolar dos estudantes, bem como das avaliações externas e 

avaliação institucional. 

É importante evidenciar que a Avaliação Educacional é uma ação 

educativa, e por sua vez, é organizadora de atividades e práticas 

desenvolvidas nas escolas, sendo um diagnóstico fundamental para fornecer 

informações quanto à organização do trabalho pedagógico, implicando 

posteriormente em uma tomada de decisão, para que os objetivos 

estabelecidos quanto à formação dos estudantes sejam alcançados. 

Nessa perspectiva, as ações significativas sobre Avaliação Educacional 

apresentadas no Seminário Gestão em Foco, oportunizaram reflexões sobre a 

prática avaliativa, evidenciando avanços na compreensão da avaliação como 

uma ação contínua do processo ensino-aprendizagem, visando o caráter 

formativo dos estudantes. Constatou-se também a necessidade de ampliação 

da discussão dos resultados do rendimento escolar e das avaliações externas 

com a comunidade escolar, principalmente junto aos estudantes e famílias. 
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DESCRIÇÃO DA  AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

NRE:  APUCARANA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Escola Estadual Humberto de Alencar 
Castelo Branco- Ensino Fundamental. 

MUNICÍPIO:  Borrazópolis 

DIRETOR (A):  Lisandra Labegalini Maltempe Câmara 

E-MAIL DA ESCOLA: bzihumbertobranco@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Lisandra Labegalini Maltempe Câmara 

TEMA: Avaliação  Educacional 

TÍTULO:   Plano de Trabalho Docente e avaliação da aprendizagem: uma 

articulação necessária. 

INTRODUÇÃO:  

A Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco – Ensino 

Fundamental, do Município de Borrazópolis, Estado do Paraná, 

atualmente atende 367 alunos, no período da manhã e tarde, no ensino 

fundamental anos finais e neste ano de 2018 participa do Seminário 

“GESTÃO EM FOCO”, apresentando ações significativas sobre o 

processo de avaliação educacional realizado nesta escola. 

Através da união e comprometimento da direção, equipe 

pedagógica, professores e agentes educacionais, nossa escola vem 

realizando um trabalho, a fim de contribuir para a melhoria da 

aprendizagem dos estudantes, a prática do professor e consequentemente 



os resultados das  avaliações realizadas.  

Nosso trabalho é permeado por quatro eixos:  

1. Conhecimento e disseminação dos documentos oficiais 

(Diretrizes Curriculares Orientadoras do Estado do Paraná, Caderno de 

Expectativas da aprendizagem/SEED, Cadernos temáticos, Regimento 

Escolar e  Projeto Político Pedagógico); 

2. Conhecimento do processo de avaliação realizado na escola 

(construção da Proposta Pedagógica Curricular e Plano de Trabalho 

Docente); 

3. Acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos; 

4.  Conhecimento, compreensão e uso dos indicadores oficiais de 

avaliação da escola e das redes de ensino. 

 A partir daí várias ações foram realizadas, sendo hoje apresentada 

como uma das mais significativas a construção de um Plano de trabalho 

docente que contemple adaptação curricular, ou seja, pensar no aluno na 

sua individualidade, vislumbrando assim, possibilidades para que todos 

os estudantes aprendam, tendo os mesmos  dificuldades de aprendizagem 

e laudos médicos ou não. 

JUSTIFICATIVA:  

A avaliação é um tema muito estudado pela educação. Passamos 

todos os anos buscando textos, conhecimentos e alternativas que auxiliem 

a escola e o professor desenvolverem uma prática de avaliação que 

colabore com o processo de ensino e aprendizagem, primando 

principalmente para que esta aprendizagem seja significativa para o 

desenvolvimento integral  dos estudantes. 

Porém, a receita não vem pronta, pois a avaliação envolve pessoas 

diferentes em momentos diferentes e para se tornar significativa deve ser 

processual, diagnóstica, somativa e não estática. 

A partir desta compreensão o coletivo escolar em todas as 

reuniões pedagógicas, conselho de classe, reunião de pais e formação 

continuada, foram estudando e discutindo ações que pudessem enriquecer 

e melhorar este processo. A mais significativa foi a construção e execução 

de um Plano de trabalho docente que contemplasse adaptações 

curriculares que pudessem auxiliar o professor na avaliação dos alunos 

tanto com dificuldades de aprendizagem e baixo rendimento escolar, 



quanto alunos com laudo médico. 

OBJETIVO:  

- Acompanhar o processo de ensino aprendizagem, verificando 

continuamente os avanços e as dificuldades a serem retomadas, para que 

a aprendizagem ocorra de forma significativa; 

- Disseminar o processo de avaliação adotado pela escola, aos pais e 

estudantes, a fim de  aumentar o interesse dos estudantes,  pelos estudos; 

- Construir um Plano de Trabalho Docente que seja um documento 

funcional, que seja realmente praticado no dia a dia na sala de aula; 

- Possibilitar a execução da avaliação diagnóstica e formativa, para que 

esta seja realmente inclusiva, minimizando assim o possível caráter 

excludente da avaliação; 

- Prezar para que o processo de ensino aprendizagem siga o que está 

proposto no Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica Curricular 

e Plano de Trabalho Docente; 

- Trabalhar de forma coletiva na organização do trabalho pedagógico, a 

fim de melhorar as práticas pedagógicas inclusivas, por meio da 

adaptação curricular, sempre que necessário. 

ENCAMINHAMENTOS:  

Num primeiro momento durante o planejamento, foi reapresentado os 

documentos norteadores da prática pedagógica aos professores, seguido 

de estudos e reflexões sobre o tema avaliação da aprendizagem. Ficou 

claro neste momento o quanto é importante “revisitar” os documentos 

norteadores para retomar conceitos e ampliar conhecimentos. 

Foram realizadas também palestras e estudos sobre adaptações 

curriculares e diferentes tipos de necessidades especiais, sempre em 

parceria com as professoras da Sala de Recursos Multifuncional. 

Após a compreensão sobre os temas, avançamos para a elaboração do 

Plano de trabalho docente, organizado por turma, sempre orientado pela 

equipe pedagógica e professoras da sala de recursos. Aqui o diferencial é 

que as professoras da educação especial elaboraram também um plano de 

trabalho sobre cada aluno da sala de recursos, esse plano serve como 

orientação para os professores da sala regular, pois nele consta 

características do aluno, informações sobre quais as suas necessidades 



especiais, quais as práticas pedagógicas que favorecem o seu 

desenvolvimento e quais as práticas pedagógicas que devem ser evitadas. 

Além disso, foi sugeridos tipos de instrumentos de avaliação/ 

recuperação. O plano do professor da sala regular consta com os nomes 

dos alunos que são da sala de recursos, e as adaptações necessárias,  

houve também um trabalho com os professores de todas as disciplinas, 

sobre os descritores da prova SAEP, de língua portuguesa e matemática, 

em diferentes momentos, contemplando-os no PTD de cada turma, 

visando  reforçar os conteúdos os quais estavam com um percentual 

menor de acertos.  

RESULTADOS:  

A melhoria do processo de elaboração e execução do Plano de Trabalho 

Docente, possibilitando práticas de adaptações curriculares, ampliando a 

comunicação entre os professores da sala regular  e sala de recursos. 

Com o tempo pudemos perceber no dia a dia escolar mudanças de 

comportamentos em relação ao olhar diferenciado para os alunos com 

dificuldades de aprendizagem e/ou necessidades especiais, assim como a 

melhoria na elaboração dos instrumentos de avaliação com práticas 

significativas a todos os estudantes. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:   Área Metropolitana Norte 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Princesa Isabel 

MUNICÍPIO:  Cerro Azul  

DIRETOR (A):  Jonival Ignez Desplanches 

E-MAIL DA ESCOLA: crzisabel@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Jonival Ignez Desplanches 

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: NEM UM A MENOS 

INTRODUÇÃO:  O Colégio Estadual Princesa Isabel, Área Metropolitana 

Norte, apresenta no seu quadro institucional, apresenta 65 professores, 26 

Funcionários, 10 componentes da equipe pedagógica, sendo o diretor o 

Senhor Jonival Ignez Desplanches e as diretoras Auxiliares Senhora Marcia do 

Rocio Coutinho Agne e a Senhora Mislaine Maria de Souza. Localiza-se no 

centro da cidade de Cerro Azul, atende 1477 Alunos, distribuídos nos turnos 

matutinos (alunos do centro e da periferia), no período vespertino (alunos da 

zona rural) e no período noturno (alunos trabalhadores). A missão da escola e 

formar alunos críticos e formadores da sociedade em que vivem, para tanto a 

educação apoia-se na concepção histórico crítica, tendo o trabalho, a pesquisa 

e o projeto como princípios educacionais. 



Oferece o ensino fundamental - séries iniciais e o ensino médio nos períodos 

matutino, vespertino e noturno. Educação de Jovens e Adultos no período 

noturno. O projeto ‘NEM UM A MENOS’, surgiu em 2016 como uma forma de 

enfrentamento do alto índice de reprovação apresentado no ano de 2015. Por 

esse motivo houve uma restruturação no trabalho da equipe pedagógica, no 

sentido de atuar diretamente no processo de ensino aprendizagem, por meio 

da atuação dos pedagogos cotidianamente na sala de aula buscando 

acompanhar o desempenho escolar do aluno e a pratica pedagógica do 

professor. Neste interim foi traçado diversas ações, envolvendo o coletivo da 

escola com a finalidade de diminuir a reprovação escolar. 

JUSTIFICATIVA: No ano de 2016 o C.E.P.I, enfrentava diversas problemáticas 

educacionais, porém a que mais interferia diretamente na questão do 

desempenho escolar era a entrega de trabalhos e a não realização de provas. 

O resultado do conselho de classe indicava que esse era o fator principal das 

notas abaixo da média. Frente a essa problemática discutiu-se a necessidade 

de traçar ações para o seu enfrentamento, pois percebemos que da forma 

como estávamos abordando avaliação, estava mais para um fim do que um 

meio. 

OBJETIVO: Compreender o ato avaliativo como um meio de diagnosticar o 

desempenho do trabalho pedagógico da escola, procurando provocar uma 

mudança de postura dos envolvidos com a avaliação escolar e institucional, 

buscando desenvolver ações coletivas e cotidiana para diminuir o índice de 

reprovação.  

ENCAMINHAMENTOS:  

Algumas ações realizadas pela equipe pedagógica: Divisão das turmas por 

pedagogos; Adoção de um livro ata para cada turma, como instrumento de 

comunicação entre professores, alunos, pais e pedagogos; Hora atividade 

dirigida: o professor realizava uma hora atividade quinzenalmente com o 

pedagogo discutindo estratégias e metodologias, revendo o plano de trabalho 

docente entre outras atribuições; o professor comunicava o pedagogo de 



turma, via livro ata as avaliações que o aluno não havia realizado estipulando 

novo prazo para entrega, sendo que cabia a este fazer primeiramente um 

atendimento individualizado com o aluno e posteriormente entrar em contato 

com os pais para informar e solicitar que este atendesse o aluno na realização 

do trabalhos; Maior atuação do pedagogo em sala de aula, assistindo as aulas 

e observando o desenvolvimento do aluno cotidianamente; Mudança de 

postura frente ao pré-conselho, sendo este feito a partir das ocorrências 

diárias de sala de aula e não mais como um momento estanque no final do 

bimestre quando o professor apresenta apenas o resultado da avaliação. 

Algumas ações realizadas com os pais: Entrega de boletins acompanhada 

pelos professores da turma; Reunião com os pais durante todo o bimestre para 

comunica-los sobre o desempenho escolar do aluno, enfatizando os trabalhos 

não entregues e as avaliações não realizadas com a finalidade de estabelecer 

uma ação conjunta para atingir os objetivos. 

Algumas ações realizadas pelos estudantes: Realização de um pré-

conselho com as turmas do ensino médio mediante um formulário de 

questões; Participação de um representante turma no conselho de classe, 

fazendo os apontamentos levantados pela turma. 

RESULTADOS:  

Atuação do pedagogo diretamente no processo de ensino e aprendizagem e 

não mais “apagando incêndio” na escola; participação dos alunos conselhos 

de classe; maior comprometimento dos professores, pais, pedagogos e alunos 

no processo de ensino e aprendizagem; mudanças na metodologia de ensino; 

maior participação dos pais no desempenho escolar dos estudantes; 

diminuição significativa nas notas abaixo da média, e consequentemente, 

menor índice de reprovação. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  Área Metropolitana Sul 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Col Est Des Jorge Andriguetto 

MUNICÍPIO:  Fazenda Rio Grande 

DIRETOR (A):  Fábio Luiz de Melo 

E-MAIL DA ESCOLA: jorge.andriguetto@gmail.com 

 

AUTOR (ES): Fábio Luiz de Melo 

Rosiane dos Anjos 

Thierre Andre Monaro 

TEMA: Avaliação escolar 

TÍTULO: Diagnóstico da avaliação institucional na perspectiva de obter 

melhores resultados na avaliação escolar 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Desembargador Jorge Andriguetto 

localiza-se no Município de Fazenda Rio Grande – PR. Atualmente atende 

1545 alunos distribuídos nos três períodos, nos níveis de ensino  

fundamental e médio. Nossa equipe de trabalho é composta por 95 

professores e mais 29 funcionários.  O processo da análise das condições 

institucionais da escola ocorreu no mérito de nos auxiliar no entendimento 

dos resultados da avaliação da aprendizagem. Tais indicadores também 

visaram maior envolvimento de todos(as) no trabalho coletivo da escola 



JUSTIFICATIVA: A perspectiva da gestão democrática indiciada pela nova 

equipe diretiva (gestão 2016 – 2019) propiciou maior participação dos 

segmentos de trabalho no reconhecimento e apontamento dos pontos 

positivos e pontos negativos resultantes das ações encaminhadas no ano 

letivo de 2016.  

OBJETIVO: A avaliação das ações desenvolvidas em cada segmento da 

escola se demonstrou como melhor encaminhamento na busca de melhores 

resultados educacionais. Além disso, buscou monitorar a qualidade e a 

igualdade de oportunidades disponíveis aos estudantes, contribuindo no 

processos de tomada de decisões no contexto da instituição. 

ENCAMINHAMENTOS: A avaliação da instituição foi baseada em alguns 

indicadores da performance escolar de cada setor.  Um questionário foi 

elaborado via “formulário do google” e os links disponibilizados por tempo 

determinado para todos os membros das equipes de trabalho.  

RESULTADOS: Os resultados foram automaticamente tabulados e 

expressos graficamente. Houve a exposição e análise junto aos grupos 

durante a semana pedagógica (fevereiro de 2017). 

 



MODELO DE FORMULÁRIO DE INCRIÇÃO 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

NRE AM- Sul 

Instituição de Ensino  Colégio Estadual Barão de Antonina 

Município Rio Negro 

Diretora Laugenice Aparecida Gerber 

E-mail do colégio antoninarn@gmail.com 

Autores Direção, equipe pedagógica, corpo docente 

 

2 – DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NRE AM- Sul 

Instituição de Ensino  Colégio Estadual Barão de Antonina 

Município Rio Negro 

Diretora Laugenice Aparecida Gerber 

E-mail do colégio antoninarn@gmail.com 

Autores Direção, equipe pedagógica, corpo docente 

 

TÍTULO: Avaliação Educacional 
 

INTRODUÇÃO: A escola consta atualmente com 809 alunos, sendo estes de 
ensino fundamental, médio e profissional. Começamos a perceber em 2011, 
um grande número de alunos sendo retidos na série em que se encontravam 
e o aumento dos alunos submetidos ao conselho de classe (apesar de não 
atingir a média mínima). Percebemos que apenas um pequeno número 
estava sendo aprovado por merecimento. Esse recurso se tornou uma rotina 
em nossa escola, dificultando a relação professor/aluno, principalmente no 
que se refere a aprendizagem, porque ela não acontece de forma planejada, 
na busca de resultados. 
 
 
 
 

  

 

JUSTIFICATIVA: 
Refletir sobre o trabalho da direção, equipe pedagógica, professores, durante   
o ano letivo, na busca de qualidade e melhor aproveitamento, evitando a 
aprovação por conselho de classe e reprovação. 
Entende-se que teoria e prática necessitam ser uma troca de experiência, 
com maior interação entre aluno e professor, na busca do bem comum. 
Aprender na escola significa elaborar uma representação pessoal deste 
conteúdo e transformá-lo, apropriando-se do mesmo. 
 

OBJETIVO:  



 Aprofundar estudos sobre a avaliação e fracasso escolar; 

 Elaborar procedimentos mais apropriados e efetivos de avaliação que 
contribuam para melhorar a qualidade da aprendizagem; 

 Contribuir para uma atuação adequada no que se refere a 
aprendizagem dos alunos e na relação com os professores, seu 
envolvimento e a busca de qualidade do processo ensino–
aprendizagem. 

ENCAMINHAMENTOS: 
Estudar e interpretar os dados relativos a aprendizagem, a relação como 
trabalho do professor na direção do processo ensino-aprendizagem, proposto 
pelo plano curricular. 
Acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem, organizando os 
conteúdos e o encaminhamento metodológico. 
Analisar os resultados e intervir no processo ensino- aprendizagem, no 
decorrer do ano letivo, oferecendo aos alunos diferentes formas para que 
eles possam se apropriar dos conteúdos curriculares. 
 
 

RESULTADOS: 
Diminuição drástica dos alunos aprovados por conselho e reprovados, 
aumentando consequentemente o número de aprovados por mérito. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Assis Chateaubriand 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Getúlio Vargas – EF e M 

MUNICÍPIO:  Iracema do Oeste 

DIRETOR (A):  Maria Helena Zago Bragueto Moreira 

E-MAIL DA ESCOLA: ioegetulio@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Maria Helena Zago Bragueto Moreira 

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: “DE MÃOS DADAS” 

INTRODUÇÃO:  

Ser educador é ter nas mãos a importante tarefa de transformar a 
realidade da sociedade de hoje numa sociedade mais justa, mais solidária e 
igualitária, que reside no ideário dos profissionais da educação. O grande 
desafio desta tarefa é reconhecer que só se mudará o mundo quando 
conseguir mudar o ser humano que passa pelas mãos dos educadores 
durante o processo educacional. 

Através da autoridade, da responsabilidade, da decisão, da disciplina e 
da iniciativa, o gestor escolar pode buscar o equilíbrio entre os aspectos 
pedagógicos e administrativos, na convicção de que o primeiro constitui-se 
na essência de seu trabalho, sempre privilegiando a qualidade, dessa forma, 
interferindo diretamente no resultado da formação dos alunos e o segundo 
deve dar condições necessárias para o desenvolvimento pedagógico. 

O Gestor de uma instituição de ensino é o articulador das ações que 



conduzirão ao cumprimento desta missão, tem nas mãos a responsabilidade 
de liderar a construção de uma escola que cumpra seu papel social através 
da ação coletiva, promovendo a criação e a sustentação de um ambiente 
propício à participação plena no processo social escolar, dos seus 
profissionais, dos seus alunos e de seus pais, uma vez que se entende que é 
por essa participação que os mesmos desenvolvem consciência social crítica 
e sentido de cidadania. 

JUSTIFICATIVA:  

Considerando que o estudante é o centro de toda ação educativa, se 
estabeleceu como prioridade, no plano de ação da gestão, participar do 
acompanhando da aprendizagem e dos resultados avaliativos, 
diagnosticando causas que interferem no processo educativo, promovendo a 
reflexão da prática pedagógica, reorientando ações e intervenções docentes 
e discentes a partir da análise das questões vividas cotidianamente na sala 
de aula. Portanto, realizamos um acompanhamento constante de cada aluno, 
sua origem familiar, seu desenvolvimento na aprendizagem, sua conduta, 
possíveis dificuldades, compartilhando com professores e buscando parceria 
com os pais ou responsáveis sempre que necessário. 

OBJETIVO: 

  Melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos, diagnosticando as 
dificuldades no processo, bem como, promover alinhamento das ações entre 
os professores, em consonância com o Projeto Político Pedagógico. 

• Estabelecer uma articulação e parceria fortalecida com os pais dos alunos; 

• Promover, com os alunos, um espaço de debate e autoavaliação de sua 
aprendizagem, apontado dificuldades e problemas, bem como, as relações 
interpessoais estabelecidas na sala de aula. 

•Garantir o cumprimento da Proposta Pedagógica Curricular em vigor. 

ENCAMINHAMENTOS:  

• Acompanhamento e participação contínua da ação didático-pedagógica e do 
sistema de avaliação, no decorrer de todo o trimestre, proporcionando 
momentos com os professores (hora atividade e conselho de classe) para 
refletir e reavaliar os conceitos, os procedimentos e instrumentos com que se 
verificam os produtos da aprendizagem. 

• Orientação para os alunos no dia a dia. 

• Monitoramento da aprendizagem do aluno e sua recuperação. 

• Articulação com a família sempre que necessário. 

• Monitoramento e repasse de informações aos/dos professores nas primeiras 
semanas de aula e no decorrer do ano letivo, conversas com os pais, 
reorientação de ações pedagógicas e encaminhamentos, quando necessário, 



para profissionais especializados. 

• Presença constante da Direção nos Conselhos de Classe. 

Organização das Ações 

• Pré-Conselho com os Professores (realizado nas horas atividade); 

• Conselho de Classe; 

• Reunião com os estudantes, por turma, com a participação da Direção, 
Professora Pedagoga e alguns Professores, onde são apresentados seus  
resultados avaliativos, bem como, o perfil da turma e dificuldades 
apresentadas e definidas possíveis ações para superação das mesmas. 

• Auto avaliação; 

• Apontamentos feitos pelos alunos sobre o trabalho pedagógico e relações 
interpessoais em sala de aula. 

• Reuniões de Pais realizadas separadamente por turmas com repasse de 
informações gerais e conversa com cada responsável em particular. 

• Devolutiva aos Professores sobre os apontamentos dos estudantes. 

RESULTADOS:  

 Melhoria nos problemas de indisciplina, bem como, no respeito às regras 
regimentares; 

• Melhoria no trabalho docente e, consequente melhoria na qualidade do 
ensino; 

• Maior envolvimento e comprometimento dos professores com a 
aprendizagem dos alunos. 

• Melhoria na participação dos pais. 

 

Tamanho máximo do documento: 10 MB. 

Salvar o arquivo em formato (.doc) 
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TEMA:     Avaliação Educacional 
 

TÍTULO:  LEITURA ESCRITA E PROBLEMATIZAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual 29 de Novembro – EFM está localizado no município de 

Araruna Noroeste do Paraná, pertencente ao Núcleo Regional de Educação 

de Campo Mourão. O colégio atende aproximadamente  800 alunos nas 

modalidades Ensino Fundamental Anos Finais nos períodos matutino e 

Educação de Jovens e Adultos – EJA no período noturno. 

 Movida pela inquietude com os resultados dos índices das avaliações 

institucionais, a equipe da Área de Ensino do NRE de Campo Mourão 

realizou, no ano de 2013, encontros com pedagogos, professores de Língua 

Portuguesa e Matemática, propondo às escolas o “Projeto de Leitura Escrita 

e Problematização” em todas as disciplinas do currículo. 

 No ano de 2014 o Colégio 29 decidiu participar efetivamente do 

projeto, foi escolhido o “6 ano C”  com 30 alunos, como turma piloto do 



projeto, pois foi constatado que era uma turma com sérios problemas de 

aprendizagem. 

 Em 2015 a ação teve continuidade na mesma turma, agora como “7 

ano C”,  houve nitidamente um progresso no aprendizado da turma,  no 

mesmo ano o projeto foi implantado em todos os sextos anos. 

 Devido as ações pedagógicas implementadas pelos professores 

participantes do Projeto Leitura, Escrita e Problematização apresentarem  

resultados relevantes, em 2016 o mesmo foi implantado em todas as turmas 

do ensino regular, também foram afixados em todas as salas de aula um 

banner com as principais ações do projeto a serem seguidas pelos alunos no 

dia a dia escolar em todas as disciplinas.  

 O resultado do SAEP 2017 veio ratificar os resultados já observados 

do Projeto Leitura Escrita e Problematização, com a evolução dos alunos do 

6 ano C em 2014 e ao termino de sua jornada como 9 ano C, é importante 

ressaltar que as professoras de Língua Portuguesa e de Matemática 

acompanharam a turma do 6 ao 9 ano. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A partir da necessidade de intensificar o trabalho com a produção escrita em 

todas as áreas do conhecimento, uma vez, que todas se utilizam da leitura e 

da a escrita de textos como unidade de ensino, aprendizagem e avaliação. 

Diante das dificuldades que os alunos têm demonstrado em organizar o 

registro escrito, torna-se necessário buscar estratégias de produção de 

respostas completas de 6º ao 8º ano e de respostas argumentativas a partir 

do 9º ano até o Ensino Médio. 

A escolha dos referidos instrumentos de produção justifica se por serem 

inerentes a todas as disciplinas. 

OBJETIVO:  

Objetivo geral: 
 
- Produzir respostas completas em todas as disciplinas de 6º a 8º ano e 

respostas argumentativas a partir do 9º ano até o Ensino Médio, atendendo 

às especificidades de cada disciplina, dessa forma o aluno retoma os 

conceitos abordados no conteúdo aplicando em diversos contextos. 



Objetivos específicos: 
 

 Conhecer e compreender a estrutura composicional da resposta 
completa e do gênero resposta argumentativa a ser ensinada e 
discutida nas aulas de Língua Portuguesa; 

 Conhecer e compreender o conceito de períodos curtos e longos, a 
fim de utilizá-los de acordo com a necessidade enunciativa; 

 Ler as perguntas propostas e identificar as informações principais; 

 Produzir a resposta articulando as informações principais ao contexto 
exigido; 

 Ler a resposta produzida e verificar se há coesão e coerência entre as 
ideias articuladas; 

 Reescrever a resposta a fim de atender às características 
composicionais necessárias. 

 

ENCAMINHAMENTOS:  

Em um primeiro momento, durante as aulas de Língua Portuguesa, o 
professor criou situações enunciativas a fim de instrumentalizar o aluno no 
que se refere ao conceito de períodos curtos e longos, bem como à estrutura 
composicional de respostas completas e do gênero resposta argumentativa. 
O conteúdo de todas as disciplinas foi abordado de forma a criar situações 
comunicativas que oportunizaram  o raciocínio, a análise e o registro escrito 
desse processo. 
Os alunos foram orientados por meio de exemplos que subsidiaram a 
estruturação da resposta completa bem como do gênero resposta 
argumentativa. 
A linguagem utilizada foi exposta para atender às necessidades e às 
especificidades de cada disciplina, respeitando os diferentes níveis de 
aprendizagem nos quais os alunos se encontram. 
Caso o registro escrito não atenda às necessidades da disciplina, o aluno 
seria orientado a reescrevê-la. 
As avaliações foram contínuas e diagnósticas, observando se o aluno 
identificou as informações principais do texto e do enunciado, se produziu a 
resposta, articulando as informações principais ao contexto e se verificou a 
coesão e coerência das ideias selecionadas, utilizando períodos curtos e 
longos conforme a necessidade. É indispensável ressaltar a importância de 
retomar os conteúdos e estimular a reescrita quando necessário.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para tanto, serão avaliados os seguintes critérios:  
 

01. Produzir textos com título. 

02. Respeitar as margens da folha. 

03. Produzir textos em formato “justificado”. 

04. Produzir textos divididos em parágrafos. 

05. Produzir parágrafos com “recuo”. 

06. Usar letra maiúscula após os pontos de interrogação, exclamação e final. 

07. Iniciar os parágrafos com letra maiúscula. 

08. Utilizar períodos curtos. 

09. Utilizar períodos longos. 

10. Separar, corretamente, as palavras em sílabas, ao final da linha. 

11. Acentuar as palavras. 

12. Usar a pontuação. 

13. Usar as vírgulas. 

14. Organizar, no texto, a introdução (tema + tese). 

15. Dividir o texto em parágrafos, de acordo com as ideias secundárias que 

argumentam a tese (coerência). 

16. Atender, na elaboração do texto, ao tema proposto. 

17. Usar conectivos entre parágrafos e períodos (coesão). 

18. Produzir textos claros e objetivos (clareza). 

 

RESULTADOS:  

A produção de respostas completas e a utilização de períodos curtos em 

todas as disciplinas exigiu do aluno recursos textuais que ele não usaria caso 

não tivesse essa preocupação. Na disciplina de matemática, ele precisou 

buscar diferentes representações matemáticas para atender às 

características composicionais das respostas completas e argumentativas. 

Além disso, houve uma apreensão mais significativa de conceitos que antes 

eram facilmente esquecidos, uma vez que a retomada de elementos do 

enunciado da pergunta na elaboração da resposta, faz com que o aluno 

relacione as situações apresentadas com o conteúdo abordado, 



oportunizando uma melhor compressão do mesmo. 

Todas as disciplinas perceberam uma melhora significativa na leitura e na 

produção textual. 

Resultado do SAEP 2017 em Matemática 

 

 

Resultado de SAEP 2017 em Língua Portuguesa 
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TÍTULO: Fortalecimento do Conselho de Classe 

INTRODUÇÃO:  

O Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto tem como 

principal característica a diversidade na composição do corpo discente, bem 

como do corpo docente e cursos ofertados. Tal aspecto é responsável por 

fazer com que a cada semestre uma nova configuração da comunidade 

escolar seja estabelecida. São atendidos aproximadamente dois mil e 

trezentos alunos, advindos de vinte municípios da região, havendo uma 

grande rotatividade de discentes na escola. Esta Instituição de Ensino oferta 

seis Cursos Técnicos na forma Integrada e oito Cursos Técnicos na forma 

Subsequente: Administração, Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, 

Enfermagem, Informática, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Além 

disso, também são ofertados quatro cursos de Língua Estrangeira 

Moderna/CELEM: Alemão, Espanhol, Inglês e Italiano. Atualmente, o número 

de disciplinas é de mais de cento e setenta disciplinas diferentes. O Estágio 



Supervisionado Obrigatório compõe a matriz curricular de cinco cursos e 

todos possibilitam a realização do Estágio Remunerado. A Equipe Pedagógica 

é constituída de quinze pedagogas e dezenove coordenadores de curso; o 

quadro de profissionais se amplia com, aproximadamente,  cinquenta 

funcionários e duzentos professores, os quais têm formação acadêmica em 

diversas áreas, tais como: doze com licenciaturas da Base Nacional Comum e 

vinte um bacharéis (Enfermeiros, Advogados, Administradores, Contadores, 

Economistas, Arquitetos, Psicólogos, Tecnólogos em eletromecânica, Ciência 

da Computação, Engenheiros de Automação, Elétrico, de Segurança, 

Telecomunicações, Florestal, Civil, entre outros). O número de quinze 

professores atuam como suporte técnico, sete como coordenadores de 

estágio e vinte e cinco como professores supervisor de estágio. O CEEP tem 

onze mil metros de área construída, os espaços físicos tanto pedagógicos, 

quanto os administrativos, foram organizados de forma a favorecer o processo 

de ensino e aprendizagem, dispondo de Laboratórios, Central de Estágio, 

Central de Materiais e Equipamentos e outros. Toda essa diversidade exige 

uma organização pedagógica que tenha como foco a “Construção da Unidade 

Pedagógica do CEEP”. 

JUSTIFICATIVA:  

O CEEP avaliou e reconstruiu toda a sua organização pedagógica. Assim 

sendo, a partir de dois mil e doze (2012), iniciou-se um movimento de 

reconstrução pedagógica, na qual o foco do Projeto Político Pedagógico foi 

a Construção da Unidade Pedagógica do CEEP, sempre tendo como 

premissa o olhar para o pedagógico e a formação humana, que atualmente 

está alicerçado em “Eixos Pedagógicos Norteadores”, cada qual composto por 

objetivos e práticas pedagógicas. São eles: 1º EIXO - “Planejamento 

Integrador”: é o conjunto de práticas que fazem parte do processo de 

planejar as ações e os resultados desejados, são atividades de constante 

reflexão e ação e, por sua vez, de tomada de decisões. 2º EIXO - 

“Construção da Identidade do Curso”: são práticas pedagógicas 

desenvolvidas para que os alunos reconheçam o seu curso a partir do perfil 

de formação profissional, configuram-se como atividades que despertam o 

interesse pelo curso com o objetivo de estabelecer a relação teoria e prática 

interdisciplinar e proporcionar a vivência do aluno com o setor produtivo da 

área do seu curso, bem como fazer a integração entre professores e alunos. 

3º EIXO - “Fortalecimento dos Conselhos de Classe”: o Conselho de 

Classe representa o momento mais importante na instituição, é o espaço de 

integração entre docentes e equipe pedagógica, de discussão coletiva das 

práxis educativas, constituindo-se em espaço de análise diagnóstica e tomada 

de decisões coletivas. Tem como objetivo realizar uma avaliação global do 

aluno no processo de ensino-aprendizagem e propor a realização de 



intervenções pedagógicas envolvendo todo contexto educativo. 4º EIXO - 

“Práticas Pedagógicas Complementares à Aprendizagem” são práticas 

desenvolvidas em forma de projetos com o objetivo de criar o hábito de 

estudos, sanar defasagens de conhecimentos, ampliar o universo cultural, 

enriquecendo o processo educativo e fomentando ações interdisciplinares. 5º 

EIXO -  “EXPOCEEP e Iniciação Científica”: a EXPOCEEP constitui-se na 

exposição dos trabalhos resultantes de práticas pedagógicas como “Trabalhos 

de Pesquisa Escolar” e “Trabalhos de Iniciação Científica”, realizadas por 

alunos e professores no decorrer do ano letivo, envolvendo todos os cursos 

ofertados na Instituição; o Grupo de Iniciação Científica consiste em grupos 

de alunos e de professores que se dedicam à pesquisa,  à iniciação científica 

e a participação em feiras de tecnologia nacionais e internacionais. 6º EIXO - 

“Atendimento Pedagógico” acontece com Alunos, Responsáveis e 

Professores, são procedimentos pedagógicos de suporte ao ensino e à 

aprendizagem, desenvolvidos pela equipe de pedagogos, coordenadores e 

direção, os quais acontecem em momentos diversos no decorrer do ano 

letivo, quer seja por meio de convocações e/ou procura espontânea das 

partes envolvidas. 7º EIXO PEDAGÓGICO – “Possibilidades 

Interdisciplinares”: a interdisciplinaridade pressupõe trabalhar os conteúdos 

a partir do contexto do curso relacionando-os com as vivências dos alunos. 

Parte-se dos conhecimentos empíricos e das experiências de vida dos alunos 

para a construção e produção do conhecimento científico. Trabalhar de forma 

interdisciplinar tem o objetivo de desenvolver uma aprendizagem significativa 

e contextualizada, isto é, que o aluno perceba que os conhecimentos podem 

ser aplicados no cotidiano, no decorrer da sua atuação profissional, 

transformando a realidade na qual ele se insere e conferindo-lhe maior 

autonomia no mundo do trabalho. 8º EIXO -  “Ações que Emanam de 

Políticas Públicas Educacionais”: são práticas pedagógicas da esfera 

Federal e Estadual. Estão elencadas a partir das informações disponíveis nos 

sites oficiais do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED). São práticas pedagógicas que têm o objetivo 

de apoiar o processo de ensinar e de aprender. 9º EIXO - “Escrituração das 

Práticas Pedagógicas”: é a construção e preservação da memória das 

práticas pedagógicas desenvolvidas na Instituição, que se constitui no registro 

das práticas pedagógicas. Acontece por meio da organização e da compilação 

dos dados do processo educativo da Instituição. 

OBJETIVO: 

Tornar o Conselho de Classe, enquanto instância colegiada, como uma 

prática pedagógica que realmente atenda sua função de diagnosticar e 

deliberar intervenções pedagógicas necessárias. Deste modo, no conselho de 

classe pretende-se construir o perfil de desenvolvimento da turma quanto à 

aprendizagem: analisar o conhecimento da leitura, da interpretação, da 



argumentação, da produção escrita, do cálculo e da resolução de situações 

problemas; refletir quanto às possibilidades interdisciplinares, analisando se 

os alunos conseguem relacionar os conhecimentos às diversas áreas, séries, 

semestres e cursos ou se dependem da mediação dos professores para isso;  

verificar a participação do aluno nas aulas e os focos de indisciplina; discutir e 

buscar meios para assegurar a assiduidade os alunos, analisando as causas 

da evasão na educação profissional e meios para combatê-la; debater quanto 

ao perfil de formação na área do curso, levando em consideração as aulas 

práticas, visitas técnicas, palestras e outras metodologias sobre assuntos 

voltados à área do curso (campo de atuação, salário, concursos e formação 

superior, etc.); apresentar encaminhamentos metodológicos e intervenções 

pedagógicas que foram realizadas com resultados positivos buscando a 

valorização do trabalho docente e da equipe pedagógica; verificar o 

desempenho individual do aluno, fazendo o levantamento de questões que 

interferem na sua aprendizagem e no desempenho em avaliações internas e 

externas; fazer o levantamento das Intervenções Pedagógicas indicadas pela 

equipe de professores, pela equipe pedagógica e pela direção para sanar 

situações problemas identificadas no Conselho de Classe. 

ENCAMINHAMENTOS 

 

AÇÕES REALIZADAS ANTES DO CONSELHO DE CLASSE 

São desenvolvidas ações como: Comunicado On-line Disciplinar do Aluno: 

o professor faz os registros na ficha on-line de situações problemas como 

atrasos, excesso de conversas, falta de assiduidade, não realização de 

atividades avaliativas e tarefas, uso inadequado do celular durante as aulas, 

etc., toda segunda-feira os dados são compilados por aluno e seus registros 

são impressos. A equipe pedagógica chama o aluno para orientações sobre 

os problemas e os responsáveis são comunicados (via lista de transmissão do 

WhatsApp ou telefonema). O registro deste histórico é transcrito nas fichas de 

acompanhamento pedagógico do aluno; Conselho Participativo com 

Alunos: a equipe pedagógica reúne-se com a turma para realizar um 

diagnóstico junto aos alunos sobre as dificuldades enfrentadas ou situações 

positivas vivenciadas por eles na escola; os alunos respondem questões 

sobre o conteúdo, o encaminhamento metodológico, a avaliação e a relação 

professor-aluno. A partir destes dados é construído o gráfico de cada 

professor e feita a análise pela equipe pedagógica, a qual define algumas 

intervenções pedagógicas necessárias com os professores; apresenta-se os 

resultados gerais ao corpo docente no conselho de classe e, quando 

necessário, orienta-se ao professor de forma individual; Compreendendo a 

presença do docente no Conselho de Classe essencial para o 

desenvolvimento do mesmo e, de forma a não interferir no calendário letivo, 

paralelamente ao Conselho de Classe é realizado o Ciclo de Práticas 



Pedagógicas, é necessário, antecipadamente, fazer o cronograma 

convidando instituições parceiras, que são IES, Ongs e Empresas. Em cada 

conselho trimestral são agendadas em torno de cinquenta atividades. Dessa 

forma, Ciclo de Práticas Pedagógicas: é um conjunto de práticas como 

oficinas, teatros, palestras, aulas práticas em laboratórios, visitas técnicas e 

outras que acontecem concomitantes aos Conselhos de Classe e com as 

Reuniões de Colegiado. O objetivo é integrar diferentes práticas pedagógicas, 

proporcionando aos alunos conhecimento de assuntos de formação específica 

e integral, bem como realizar a interação com o setor produtivo, ao mesmo 

tempo em que a equipe docente, pedagógica e de direção se reúne. Nesta 

prática é necessário fazer o cronograma antecipado e entrar em contato com 

os parceiros que são IES, Ongs, Empresas, Profissionais Liberais, etc. para a 

realização destas atividades. Em cada conselho trimestral são agendadas em 

torno de cinquenta atividades; Projeto Resgate do Conteúdo: acontece com 

as 1ª séries a partir de um diagnóstico inicial dos conhecimentos básicos dos 

alunos. É aplicada uma prova diagnóstica de Matemática e Língua 

Portuguesa com os conteúdos dos Anos Finais do Ensino Fundamental. A 

partir da correção feita são construídos gráficos dos resultados. Em seguida, é 

agendada uma Reunião de Colegiado por curso para a análise dos gráficos, 

identificação dos problemas, coleta de sugestões de práticas pedagógicas 

para sanar os problemas e planejamento coletivo de ações.  Neste momento, 

são definidas estratégias diferentes, sendo de dez a quinze por turma para se 

efetivarem no 1º trimestre. A lista das estratégias é encaminhada para os 

professores por e-mail e WhatsApp; Identificação dos Alunos para o 

Conselho de Classe: os alunos são fotografados, o coordenador de curso 

passa no multimídia a foto individual ou é feita uma cópia com as fotos dos 

alunos e entregue para cada professor; Planilha de Notas é impressa uma 

planilha de notas, o coordenador relata as notas no conselho para que sejam 

analisados os problemas que levaram o aluno ter as referidas notas; 

Reuniões Pedagógicas Semanais com a Equipe Pedagógica1, organiza 

todo o processo  do conselho de classe. Plano de Ação Anual do Curso2, na 

elaboração do plano é necessário prever o conselho e analisar seus objetivos 

                                                           
1  É a reunião que faz parte do 1º Eixo Pedagógico Norteador, da qual participam 
coordenadores de curso e pedagogos, coordenada pela direção, acontece semanalmente e é 
realizada nos três períodos. O objetivo é organizar o trabalho pedagógico, desenvolver o 
trabalho coletivo, capacitar a Equipe Pedagógica, repassar informações, abrir espaço para 
discussões, sanar dúvidas, propor reflexões, pensar encaminhamentos, organizar e avaliar os 
eventos, deliberar ações, conhecer o todo e as especificidades da instituição. A reunião 
perpassa por todas as relações pedagógicas, administrativas, estrutura física, recursos 
humanos e financeiros do mais simples ao mais complexo. 
2  O Plano de Ação do Curso, faz parte do 1º Eixo Pedagógico Norteador, é o 
planejamento anual do curso e tem como objetivos efetivar os princípios e fins previstos para 
cada habilitação técnica, organizar as práticas permitindo fluidez ao trabalho administrativo e 
pedagógico da equipe, ao mesmo tempo que orienta a tomada de decisões no decorrer do ano 
letivo, evitando improvisos.  



e ações a serem desenvolvidas. 

 

CONSELHO DE CLASSE POR TURMA 

 

O Conselho de classe é agendado por curso e realizado por turma, 

geralmente, o tempo para as primeiras séries/semestres3 é de duas horas e 

trinta minutos, nas segundas séries/semestres e terceiras e quartas 

séries/semestres, uma hora e trinta minutos, sendo assim, na maioria das 

vezes levamos mais de quatro horas e trinta minutos por curso. Concomitante 

ao conselho, acontece o Ciclo de Práticas Pedagógicas (palestras oficinas, 

visitas técnicas sobre assuntos identificados em Conselhos de Classe 

anteriores e em Reuniões de Colegiado4), no qual os alunos permanecem 

em atividades, enquanto os professores participam do conselho. 

 

1ª ETAPA DO CONSELHO – CONSTRUÇÃO DO PERFIL DA TURMA 

A Direção elaborou uma ficha, a qual contém uma série de perguntas que faz 

para os professores sobre a turma. As questões do PERFIL DA TURMA NO 

1º TRIMESTRE são: Número de alunos matriculados? Transferidos? 

Remanejados? Frequentando? Quanto à aprendizagem, há na turma 

defasagem de conhecimento como, por exemplo: Na leitura apresentaram 

dificuldades em ler com relativa fluência, entonação e ritmo? Na 

interpretação tiveram dificuldades em localizar informações explícitas ou 

implícitas e identificar as informações principais ou secundárias dos textos? 

Na argumentação faltou consistência argumentativa que atende aos objetivos 

do texto e aos do interlocutor? Na produção escrita demonstram dificuldades 

em atender à proposta de produção textual, na paragrafação, coesão, 

coerência e concordância? Em cálculo percebeu-se dificuldades em 

conceitos básicos necessários para a resolução dos cálculos? Na resolução 

de situações-problemas, apresentaram iniciativa, autonomia e desenvoltura 

para resolvê-las em sala de aula ou laboratório? Quanto às possibilidades 

interdisciplinares, os alunos conseguiram relacionar os conhecimentos das 

aulas? Em quais disciplinas ou conteúdo? Ou professor fez o link, isto é, a 

mediação relacionando os conhecimentos? Em quais disciplinas ou 

conteúdo? Quanto à participação nas aulas, os alunos: Fizeram 

questionamentos sobre o conteúdo que o professor trabalhou? Concentraram-

se durante as explicações e na realização dos exercícios? Trouxeram o 

                                                           
3  Séries/semestre, indica séries para os cursos do Integrado e semestres nos cursos 
Subsequente ao Ensino Médio. 
4  As Reuniões de Colegiado fazem parte do 1º Eixo Pedagógico Norteador, é a reunião 
de professores, suporte técnico, coordenador de curso, pedagoga, coordenador de estágio e 
supervisor de estágio para discutir e deliberar sobre o curso.  
 



material solicitado pelo professor para o desenvolvimento das atividades em 

sala de aula ou laboratório (livros, apostilas, EPI, jaleco, uniforme adequado 

ou outros)? Quanto à Disciplina/Indisciplina, os alunos: Atrapalharam as 

aulas com conversas e brincadeiras? Fizeram uso de celular durante ou 

instrumentos alheios às aulas? Houve atitudes de desrespeito com os colegas 

ou com professores? A indisciplina atrapalhou a realização das atividades 

cotidianas em sala? Quanto à assiduidade, os alunos: Faltaram muito 

durante o trimestre? Aconteceram atrasos no início das aulas? Respeitaram 

os prazos de entrega de trabalhos estabelecidos pelos professores? Quanto 

ao perfil de formação na área do curso, os alunos: Apresentaram interesse 

e foram participativos nas aulas de laboratório, na realização de atividades 

práticas em sala de aula, visita técnica ou outras? No decorrer do trimestre 

questionaram os professores ou a equipe pedagógica sobre assuntos 

voltados ao mercado de trabalho da área do curso: campo de atuação, 

salário, concursos? Há reprovados na turma? Houve evolução ou não? Há 

alunos de sala de Sala de Recurso Multifuncional (SRM) na turma? Análise 

dos encaminhamentos do Estágio Obrigatórios; feedback dos estágios 

remunerados. Todas as informações são registradas na Ficha de 

Acompanhamento do Conselho De Classe da direção. 

Objetivo da 1ª etapa: elaborar o perfil da turma, diagnosticar situações-

problemas e/ou situações positivas da turma para levantar as possíveis 

intervenções junto à mesma; proporcionar ao professor um momento para 

conhecer melhor a turma por meio do relato dos colegas; desenvolver 

conceitos de aprendizagem, participação, indisciplina, avaliações, 

pontualidade, assiduidade e perfil de formação profissional; demonstrar como 

acontece a fusão teoria e prática; verificar a Interdisciplinaridade. 

 

2ª ETAPA DO CONSELHO – LEVANTAMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS 

REALIZADAS NA TURMA 

Neste momento, a pedagoga ou o coordenador de curso faz a leitura de uma 

lista de todas as intervenções realizadas com a turma, denominada como 

Relatório de Ações Pedagógicas Realizadas na Turma pela Equipe 

Pedagógica (Pedagoga e Coordenador). 

A direção faz a verificação de quais disciplinas realizaram as estratégias que 

ficaram acordadas na Reunião de Colegiado no primeiro trimestre que são 

Ações Do Projeto Resgate Do Conteúdo (1ª Série). Todas as informações 

são registradas na Ficha de Acompanhamento do Conselho De Classe da 

direção. 

A direção indaga se houve Ações Positivas Realizadas pelos Professores, 

os mesmos relatam atividades, aulas, estratégias que realizaram na turma e 



obtiveram resultados positivos. Todas as informações são registradas na 

Ficha de Acompanhamento do Conselho De Classe da direção. 

Objetivo da 2ª etapa: demonstrar o comprometimento da equipe pedagógica 

e dos professores; reconhecer do papel da equipe na organização do trabalho 

pedagógico na Instituição; conquistar o respeito da comunidade escolar pelo 

trabalho dos professores e desses pelo trabalho da equipe pedagógica; 

valorizar os professores que buscam novas estratégias pedagógicas em seus 

encaminhamentos metodológicos; mostrar o apoio da equipe ao trabalho do 

professor em sala de aula e dividir a responsabilidade no processo de ensinar; 

identificar ações que desenvolvem o hábito de estudos; motivar o 

comprometimento do professor e equipe pedagógica; socializar as práticas 

pedagógicas realizadas com resultados positivos. 

 

3ª ETAPA DO CONSELHO – PREENCHIMENTO DA FICHA INDIVIDUAL DO 

ALUNO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO CONSELHO DE 

CLASSE 

É realizado pela pedagoga o preenchimento da Ficha Individual de 

Acompanhamento Pedagógico do Conselho de Classe, os critérios de análise 

são: o desenvolvimento do aluno quanto às questões 

disciplinares/comportamentais; da aprendizagem: leitura, interpretação, 

argumentação, produção escrita, cálculo, resoluções de situações-problemas, 

desempenho em aula prática/laboratório; dos resultados da aprendizagem 

alcançados nas atividades avaliativas. As Informações Contidas na Ficha 

De Acompanhamento Pedagógico do Conselho de Classe são: 

Problemas Disciplinares: atrapalha as aulas com conversas/brincadeiras; 

desrespeito com os colegas e professores; faz uso de celular ou instrumentos 

alheios às aulas; muitas faltas durante o trimestre; atrasos no início/intervalo 

das aulas; faltam concentração e participação nas aulas; sem material (livro, 

calculadora, EPI, jaleco ou uniforme adequado à aula); deixa de realizar 

atividades cotidianas. Dificuldade de Aprendizagem: leitura – tem 

dificuldade em ler com relativa fluência, entonação e ritmo; interpretação – 

tem dificuldade em localizar informações explícitas ou implícitas e identificar 

as informações principais ou secundárias dos textos; argumentação – falta 

consistência argumentativa que atenda aos objetivos do texto e aos do 

interlocutor; produção escrita – tem dificuldade em atender a proposta de 

produção textual, paragrafação, coesão, coerência e concordância; cálculo – 

na resolução de cálculos; resolução de situações-problemas; desempenho 

em aulas práticas /laboratórios. Avaliações: não fez atividades avaliativas 



(1º momento); não fez avaliação “prova regimental” (2º momento); não fez a 

recuperação de nota: “Rec5 1” e/ou “Rec 2”; o coordenador do curso relata as 

notas por disciplina para a análise. Observações: dos alunos de Aprovados 

Por Conselho – APC  ou Reprovado (ano e disciplina); Sala de Recurso 

Multifuncional; atividade Complementar de Contraturno, atividade de reforço; 

Observações do Estágio Obrigatório ou Trabalho Final do Curso; observações 

relatadas ou sugeridas durante o conselho. A pedagoga é a responsável pelo 

registro na Ficha Individual de Acompanhamento Pedagógico do Aluno do 

Conselho de Classe durante o conselho de todas as informações aqui 

descritas. 

Objetivo da 3ª etapa: proporcionar ao professor e a equipe pedagógica um 

momento para conhecer melhor o aluno através do relato dos colegas; 

verificar a aprendizagem, a participação, a indisciplina, as avaliações, a 

pontualidade, a assiduidade e perfil de formação profissional de cada aluno; 

diagnosticar situações-problemas e levantar as possíveis intervenções junto 

ao aluno e seus responsáveis. 

 

4ª ETAPA DO CONSELHO – LEVANTAMENTO DE SUGESTÕES DE 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS A SEREM REALIZADAS NO 

TRIMESTRE SEGUINTE 

Solicitação da Avaliação Interdisciplinar do Trabalho Final do Curso para 

4ª Série: a direção explica sobre a Avaliação Interdisciplinar do trabalho 

final do curso para 4ª série (integrado) e/ou semestre (subsequente) que 

consta no Regimento Escolar e solicita quais disciplinas têm interesse  em 

realizar e registrar na Ficha de Acompanhamento do Conselho de Classe, as 

atividades de conclusão de curso são: Plano de Negócio (Administração); 

Relatório Técnico-Científico do Estágio (Edificações, Eletromecânica, 

Eletrônica, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho); Projeto Arquitetônico 

Residencial (Edificações); Projeto de Desenvolvimento de Software 

(Informática). Levantamento e Sugestões e Intervenções Pedagógicas a 

serem realizadas no Trimestre/Bimestre seguinte: a direção solicita dos 

Professores sugestões de intervenções pedagógicas para tentar sanar os 

problemas diagnosticados ou para aprimorar os aspectos positivos, da mesma 

forma, a direção indaga a Equipe pedagógica, e por fim, a direção retoma os 

problemas levantados referentes ao aprendizado dos estudantes e apresenta 

suas sugestões de intervenções. Todas as informações são registradas na 

Ficha de Acompanhamento do Conselho De Classe da Direção. 

Objetivo da 4ª etapa: a partir do diagnóstico das situações-problemas e  

positivas, listar as intervenções sugeridas pelos professores, equipe 
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pedagógica e direção; buscar o comprometimento em relação ao processo 

educativo de todos os membros do conselho; dividir as responsabilidades pelo 

desempenho na aprendizagem da turma e de cada aluno. 

 

AÇÕES REALIZADAS APÓS O CONSELHO DE CLASSE 

As ações encaminhadas após o conselho são: Escrituração do Conselho de 

Classe – Ficha de Acompanhamento da Direção; Ficha Individual de 

Acompanhamento Pedagógico, registrada pela pedagoga durante o Conselho; 

Relatório do Conselho, a direção elabora um relatório por turmas, a partir das 

informações que coletou e encaminha para o coordenador de curso; Ata do 

Conselho de Classe, o coordenador é o responsável pela elaboração. 

Sugestões e Intervenções Pedagógicas a serem realizadas no 

Trimestre/Bimestre seguinte – a direção elabora uma lista de intervenções 

mais citadas, indica quem são os responsáveis pela realização: professores, 

equipe pedagógica ou direção, e encaminha a todos os professores por e-mail 

e WhatsApp, para que possam desenvolver durante o trimestre/bimestre. 

Retorno do Conselho para Alunos e para os Responsáveis – Retorno do 

Conselho aos Alunos, de forma coletiva com as turmas, explicando sobre o 

perfil que foi elaborado no conselho, são discutidas as questões gerais que 

interferem no aprendizado em sala de aula e são realizados apontamentos 

sobre os encaminhamentos decididos na reunião, bem como analisados os 

resultados gerais; de forma individual, são analisados os resultados obtidos 

em cada disciplina quanto ao aproveitamento escolar, bem como os demais 

apontamentos realizados na Ficha de Acompanhamento Individual do 

Conselho de Classe, promovendo a reflexão sobre os resultados alcançados 

e a articulação das orientações necessárias, bem com os compromissos para 

o próximo trimestre. Retorno do Conselho à Família, acontece a entrega de 

boletins às famílias e os professores e a equipe pedagógica fazem a análise 

da Ficha de Acompanhamento Individual do Conselho de Classe. Nas turmas 

das 1ª séries, é feita reunião com as famílias, repassadas informações dos 

procedimentos realizados pela Instituição, proposta de reflexão sobre os 

resultados alcançados e se estabelecem compromissos para o próximo 

trimestre. Um aspecto importante da reunião, é que a equipe pedagógica 

planeja coletivamente com todos os cursos, que seguem o mesmo roteiro, 

demonstrando a unidade pedagógica da instituição. Reuniões Pedagógicas 

Semanais com a Equipe Pedagógica – monitora e implementa as 

intervenções sugeridas no conselho. 

RESULTADOS:  

A consolidação e centralidade do Conselho de Classe, enquanto instância 

colegiada, trouxe resultados positivos para toda comunidade escolar,  



configurando-se como o Eixo Pedagógico Norteador mais importante, dentre 

os nove eixos. Dessa forma, alguns resultados já identificados e possíveis de 

mensurar são:  

 Compreensão do Conselho de Classe como uma prática pedagógica 

que realmente atenda a sua função, que é diagnosticar e deliberar 

intervenções pedagógicas necessárias para sanar os problemas que são de 

responsabilidade da escola; 

 Possibilidade de elaboração do perfil de desenvolvimento da turma 

quanto à aprendizagem analisando o conhecimento como leitura, 

interpretação, argumentação, produção escrita, cálculo e resolução de 

situações problemas;  

 Identificação de que a interdisciplinaridade vem se consolidando na 

instituição. Dessa maneira, conseguimos analisar se o aluno relaciona os 

conhecimentos ou se os professores fazem a mediação entre os 

conhecimentos das diferentes disciplinas, séries ou semestres, entre 

disciplinas da série/semestre que está cursando com a anterior e em outros 

casos com a seguinte, também acontece a relação interdisciplinar entre os 

cursos, na EXPOCEEP – Feira de mostra de trabalhos de pesquisa escolar e 

de iniciação científica, com projetos, unindo alunos e professores de cursos 

diferentes, professores de determinado curso palestrando e fazendo oficinas 

para outros cursos; 

 Constatação de que várias disciplinas trabalham a avaliação 

interdisciplinar nos trabalhos de conclusão de curso;  

 Reflexão sobre a participação dos alunos nas aulas, a indisciplina, a 

assiduidade, as causas da evasão na educação profissional e suas relações 

com a defasagem de conhecimento, a falta de hábito de estudos, processos 

de avaliação das escolas anteriores ao CEEP e dos encaminhamentos 

metodológicos na sala de aula e na Instituição como um todo; 

 Atenção ao perfil de formação do curso, os professores da área técnica 

dialogam com os professores da Base Nacional Comum (BNC) a respeito dos 

conhecimentos para a formação profissional, discorrem sobre o currículo e os 

conteúdos que são fundamentais para que os alunos compreendam os 

conteúdos técnicos, compartilham suas percepções a respeito do aluno que 

tem perfil para as áreas do curso, seu desempenho nos laboratórios, no 

estágio, nas visitas técnicas, palestras e outras estratégias sobre assuntos 

voltados à área do curso como campo de atuação, salário, concursos e 

graduação, bem como demonstram a importância destas atividades para 

formação do futuro profissional; 

 Observação quanto à evolução do sentimento de valorização e respeito 



ao trabalho do professor, hoje é possível perceber que muitos professores 

têm liberdade para falar no conselho sobre suas práticas pedagógicas, suas 

estratégias que deram certo e até mesmo as que não conseguiram atingir seu 

objetivo. O professor se sente bem ao falar para os colegas que é possível 

fazer, que o resultado é gratificante, os relatos inspiram aos demais 

professores um novo olhar, demonstram que o professor acredita no aluno, na 

turma. Percebe-se que a maioria dos professores se sente parte do conselho, 

da formação do aluno, isto é, do projeto de escola; 

 Identificação de compreensão, sentimento de valorização e respeito do 

trabalho inerente à equipe pedagógica, pois grande parte dos docentes, ao 

ouvirem os relatos em cada conselho dos trabalhos desenvolvidos pela 

equipe, mudaram seus conceitos de equipe pedagógica, passando a ouvir 

mais, contribuindo nos encaminhamentos em sala e buscando ajuda para seu 

trabalho, dividindo melhor as responsabilidades; 

 Elaboração de um retrato do desempenho individual de cada aluno 

sobre a questão comportamental/disciplinar, a aprendizagem e o processo e 

desempenho nas avaliações, ficando registrado um histórico do período letivo, 

possibilitando a análise de desenvolvimento; 

 Possibilidade à equipe pedagógica de analisar o encaminhamento 

metodológico do professor no processo educativo, o docente precisa 

conhecer o aluno, por que precisa responder no conselho de classe sobre a 

aprendizagem dos alunos, se sabem: ler, interpretar, argumentar, escrever, 

calcular e se tem iniciativa e autonomia para resolução de situações 

problemas; bem como analisar;  

 Integração entre os professores da área técnica com a BNC; 

 Realização da avaliação institucional, através do conselho participativo 

analisamos todos os setores da escola e realizamos alguns 

encaminhamentos necessários; 

 Elaboração de projetos para sanar situações-problemas diagnosticadas 

nos conselhos, como por exemplo, Projeto Resgate do Conteúdo; Ciclo de 

Práticas Pedagógicas; CEEP no Caminho da Leitura; Hábito de Estudos; 

Jornada das Profissões; Monitoria; Reforço de Letramento; Socorro da 

Matemática, Saúde Mental e Resiliência; 

 Uso da tecnologia a partir de demandas dos conselhos, tais como a 

ficha de comunicado on-line, as oficinas trabalhadas com os professores do 

google sala de aula, formulário sobre hábito de estudos realizado com os 

alunos, elaboração dos gráficos de desempenho dos alunos no Projeto 

Resgate do Conteúdo e do desempenho dos alunos; 



 Alto índice de utilização dos laboratórios; 

 Projeto Político Pedagógico como resultado da Construção da Unidade 

Pedagógica do CEEP e em processo sempre. 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NRE:  CASCAVEL 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COLÉGIO ESTADUAL DESEMBARGADOR 
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA 

MUNICÍPIO:  GUARANIAÇU 

DIRETOR (A):  TATIANE ZANIN 

E-MAIL DA ESCOLA: ceantoniofcosta@nrecascavel.com 

AUTOR (ES): DINORA DE GODOY ELIAS 
LAUCIANE PIOVESAN ZAGO 
TATIANE ZANIN 

TEMA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL COMO PROCESSO COLETIVO 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa, 

atende alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Curso de Formação de Docentes e 

Curso Técnico em Agroindústria. Oferece também atendimentos em contraturno em Salas de 

Recursos Multifuncionais, Salas de Apoio à Aprendizagem, CELEM – Espanhol, Atividades 

Especializadas de Treinamento Esportivo nas modalidades de Voleibol e Futsal, além de 

atividades extracurriculares vinculadas à Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE, por meio de cursos de redação, literatura comparada e grupos de estudos, 

envolvendo professores, estudantes e membros da comunidade. Atende, atualmente, 1030 

alunos, em três turnos de funcionamento. 

Coordenar o trabalho pedagógico numa instituição de ensino demanda 

acompanhamento constante das práticas ali desenvolvidas. Uma das ações que mais 

demanda observação e análise se refere à avaliação educacional, que deve ser entendida 

como um meio de se obter informações e subsídios para favorecer o desenvolvimento do 

aluno e o seu processo de aprendizagem. Ao dispor dessas informações, é possível adotar 

procedimentos para melhorias no processo, aperfeiçoando o referido trabalho.  A decisão de 

transformar a prática avaliativa não acontece de uma hora para outra, nem de forma isolada 

das outras decisões prescritas na Projeto Político-Pedagógico da instituição. 

Ao considerar a avaliação como uma prática pedagógica intrínseca ao processo de 

ensino e aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do 

conhecimento pelo aluno, sendo contínua, cumulativa e processual,  deve-se  considerar as 

características individuais desse no conjunto dos componentes curriculares cursados, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, dando relevância à 



atividade crítica, à capacidade de síntese e à elaboração pessoal, sobre a memorização. 

 Diante da relevância da temática e a necessidade de repensar a concepção e os 

procedimentos e instrumentos avaliativos, o Colégio Estadual Desembargador Antonio 

Franco Ferreira da Costa, município de Guaraniaçu, propôs alteração em seu sistema de 

avaliação, o qual passou a ser realizado em quatro etapas e com periodicidade trimestral a 

partir do ano de 2018, com o objetivo de assegurar o  caráter investigativo e processual, 

superando os limites da nota, passando a contribuir com a função social da escola, que é 

promover o acesso à apropriação do conhecimento científico desenvolvido e acumulado 

historicamente, bem como na elaboração de novos conhecimentos.  

JUSTIFICATIVA: Avaliação educacional é uma temática recorrente em formações e grupos 

de estudos no Colégio Estadual Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa. Apesar 

de ser constantemente discutida, observa-se uma discrepância entre teoria e prática. Afirma-

se que os aspectos qualitativos devem se sobrepor aos quantitativos, ou seja, não se trata 

de apenas mensurar resultados. Os dados gerados por instrumentos avaliativos não podem 

ser resumidos a notas e valores, precisam indicar caminhos e estratégias para a superação 

das dificuldades encontradas. Se o aluno é avaliado neste processo, o professor também se 

insere e deve, a partir do resultado, avaliar e reconfigurar sua prática. Partindo-se desse 

pressuposto, Vasconcellos (2006) afirma que a avaliação da aprendizagem não é tanto uma 

relação de ideias sobre a realidade, mas, sim, uma nova relação com as ideias e com a 

realidade. As ideias, quando assumidas por um coletivo organizado, tornam-se força 

material, objetiva. 

Portanto, ao discutir e insistir nessa temática em momentos de formação com os 

docentes da instituição, foi solicitado em 2017 a alteração do sistema de avaliação com 

periodicidade bimestral para trimestral, pela necessidade de ampliação do tempo escolar de 

cada período avaliativo, o que permitiria abordar o conteúdo e sistematizá-lo de forma 

aprofundada, além de potencializar ações para melhoria na aprendizagem dos alunos. 

É certo que a ampliação do tempo para o trabalho efetivo em sala de aula possibilita 

ao professor um aprofundamento do conteúdo e melhor reconhecimento das necessidades 

de cada aluno. Assim, é possível assegurar o que está proposto na Deliberação 007/99 da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que em seu art. 1º indica a necessidade de 

garantir que a avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o 

professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho com as 

finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem 

como diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor. 

OBJETIVO: Garantir a aprendizagem dos conteúdos trabalhados por meio do uso de 

instrumentos variados e recuperação paralela dos conteúdos, a partir da alteração do 

sistema de avaliação,  



ENCAMINHAMENTOS: O Sistema de avaliação do Colégio Estadual Desembargador 

Antonio Franco Ferreira da Costa está organizado em quatro etapas, quais sejam: 

A primeira etapa consiste na elaboração coletiva do Plano de Trabalho Docente do 

professor, o qual fará a seleção dos conteúdos a serem trabalhados no decorrer do ano 

letivo, a partir da Proposta Pedagógica Curricular, organizando-os em trimestres. Em 

seguida, os professores deverão definir, dentro de cada trimestre, quantos e quais 

instrumentos avaliativos serão utilizados, a partir dos conteúdos (ou bloco de conteúdos). 

A segunda etapa ocorre durante cada trimestre. À medida que vai trabalhando os 

conteúdos previstos no Plano de Trabalho Docente, o professor aplica os instrumentos e 

busca diagnosticar o que os estudantes assimilaram e o que necessita ser retomado em 

forma de recuperação paralela de conteúdos (não se trata de recuperar a nota, mas o 

conteúdo não aprendido), ou seja, a recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente 

e concomitante ao processo de ensino. Nesta etapa do processo de avaliação da 

aprendizagem, o número mínimo de instrumentos avaliativos será determinado a partir do 

número de aulas semanais, sendo:  

- 02 (dois) instrumentos para disciplinas com 02 (duas) horas aulas semanais;  

- 03 (três) instrumentos para disciplinas com 03 (três) ou 04 (quatro) horas aulas semanais; 

- 04 (quatro) instrumentos para disciplinas com 5 (cinco) horas aulas semanais. 

Os instrumentos avaliativos aplicados na segunda etapa do processo devem variar 

entre provas (escritas ou orais, objetivas ou dissertativas), trabalhos de pesquisa, 

seminários, debates, relatórios de estudo, atividades do cotidiano de sala de aula e tarefas, 

entre outros, uma vez que, segundo o Regimento Escolar, no artigo 139, parágrafo 2º, “o 

professor deverá utilizar instrumentos variados para suas avaliações, a fim de possibilitar aos 

educandos diferentes oportunidades”. Portanto, não será permitido aferir apenas um tipo de 

instrumento avaliativo. No início de cada trimestre, o professor deverá apresentar para cada 

turma as formas de avaliação e obtenção da média trimestral, para que o aluno possa 

acompanhar seu desempenho. Todo e qualquer instrumento avaliativo deverá ter peso 10,0 

(dez).  

A terceira etapa do processo de avaliação da aprendizagem será composta pela 

Avaliação de Recuperação trimestral (AVRec), que consiste na recuperação dos conteúdos 

essenciais do trimestre e pela aplicação de um novo instrumento de recuperação.   O 

professor deverá indicar quais conteúdos o aluno deverá estudar para a Avaliação de 

Recuperação trimestral (não todos os conteúdos do trimestre) e agendar com antecedência, 

para que os alunos tenham tempo hábil para estudar. Todos os alunos têm o direito de 

realizar a Avaliação de Recuperação Trimestral (AVRec), mesmo que já tenham obtido a 

nota máxima 10,0 (dez), pois a “recuperação de estudos é direito do aluno, 

independentemente do nível de apropriação dos conhecimentos básicos (Regimento Escolar, 

artigo 132)”. Os alunos que não tenham obtido a nota máxima 10,0 (dez) têm o dever de 

realizar a Avaliação de Recuperação trimestral (AVRec) como oportunidade de aumentar a 



média, pois parte-se do princípio de que a nota deve refletir o conhecimento adquirido. 

A quarta etapa do processo avaliativo consiste no cálculo da Média Final do 

trimestre (MFT), após a aferição dos instrumentos de avaliação e de recuperação. Para 

obtenção da Média Final do Trimestre (MFT), o professor soma todas as notas dos 

instrumentos avaliativos ofertados no trimestre e divide pelo número total de instrumentos 

avaliativos aplicados, registrando uma Média Parcial do Trimestre (MPB), tendo em vista que 

“a forma de avaliação adotada neste estabelecimento de ensino será aritmética: toda e 

qualquer atividade avaliativa valerá 10,0 (dez pontos), sendo que os resultados serão 

somados e divididos pelo número total de avaliações aplicadas em cada trimestre 

(Regimento Escolar, artigo 139, parágrafo 1º)”.  Em seguida, o professor registra a nota 

obtida na Avaliação de Recuperação trimestral (AVRec). Para o cálculo da Média Final do 

trimestral (MFT) dos alunos será analisada a maior nota obtida pelo aluno, analisando os 

resultados alcançados na Média Parcial do Trimestre (MPT) e na Avaliação de Recuperação 

trimestral (AVRec). 

RESULTADOS: A nova organização do sistema de avaliação, implantado no ano de 2018, já 

indica, a curto prazo, melhorias na aprendizagem dos alunos. Os professores relatam, 

durante reuniões por área, que a ampliação da periodicidade lhes trouxe vantagens, pois 

conseguem aprofundar os conteúdos, além de conseguirem propor mais e variados 

instrumentos avaliativos em suas turmas. A equipe pedagógica também relata vantagens, 

pois consegue acompanhar melhor os registros e as práticas desenvolvidas antes que o 

período avaliativo termine. Além disso, vem monitorando o desenvolvimento das ações 

pedagógicas, a fim de levantar subsídios que possam auxiliar nas discussões que serão 

realizadas ao longo do segundo semestre, a partir das quais serão elencados os pontos que 

precisam ser revistos para o próximo ano. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  CIANORTE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Santos Dumont – 
Ensino Médio e Normal 

MUNICÍPIO:  São Tomé - PR 

DIRETOR (A):  Rosangela Alda 

E-MAIL DA ESCOLA: stxsantosdumont@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Direção, equipe Pedagógica e corpo 
docente 

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: Otimização dos resultados do SAEP  

INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Santos Dumont – Ensino Médio e Normal de São Tomé, 

é a única instituição de ensino no município a ofertar a etapa do Ensino 

Médio e a Educação Profissional, atendendo toda comunidade local, com 

suas diferentes características. O atendimento aos estudantes se dá nos 

períodos matutino (salas regulares nos cursos de Ensino Médio e Formação 

de Docentes), vespertino (aulas de Prática de Formação de Docentes, 

Atividade Especializada de Treinamento Esportivo - AETE (Badminton e 

Futsal), Celem e Sala de Recursos) e noturno (salas regulares de Ensino 

Médio). 



O município conta atualmente com 5.349 habitantes (dados do último censo, 

realizado em 2010) e sua economia baseia-se principalmente na agricultura, 

pecuária e indústrias, sendo que a maioria da população se classifica como 

de baixa renda, já que a oferta de emprego é bem menor que a demanda por 

vagas. 

O que se nota, especialmente nos últimos anos, é uma desmotivação por 

parte da grande maioria dos estudantes em relação aos estudos, o que 

consequentemente afeta os resultados das avaliações, que não 

correspondem ao desejado, especialmente quando se fala em qualidade do 

ensino. 

Foi então que direção, equipe pedagógica e professores se reuniram para 

desenvolver uma ação para otimização dos resultados da avaliação 

educacional. 

JUSTIFICATIVA:  

Partindo do pressuposto de que é por meio da avaliação que é possível 

identificar o nível de aprendizagem dos estudantes e também determinar a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem, a implementação da ação de 

otimização dos resultados no Colégio Estadual Santos Dumont de São Tomé 

se justifica em virtude dos resultados apresentados pelos estudantes nas 

avaliações aplicadas pelos professores em sala de aula e, especialmente, na 

avaliação do SAEP de 2017, incluindo a preocupação pelo baixo índice de 

participação. 

Isto porque, segundo análises e reflexões por parte dos professores e equipe 

gestora, a grande maioria dos estudantes não dá a devida importância às 

avaliações que são aplicadas e cresce cada vez mais o número de 

estudantes com baixo rendimento, mesmo realizando as atividades de 

recuperação. Quanto às avaliações externas, como é o caso do SAEP, 

considera-se que é necessário realizar um trabalho conjunto por parte dos 

profissionais que atuam nesta Instituição de Ensino no sentido de 

conscientizar os estudantes sobre os objetivos da referida avaliação, a 



importância da participação,  ou seja, como se dá todo processo, desde a 

aplicação até os resultados, até a aplicabilidade pedagógica e tais 

resultados.   

Foi então que, no intuito de melhorar esses resultados, tanto de proficiência 

quanto de participação, que direção, equipe pedagógica e professores se 

reuniram para estabelecer um plano de ação que permitisse não apenas 

conscientizar o estudante sobre a importância que a avaliação tem para que 

ele possa progredir na construção do conhecimento e a partir da identificação 

de seus avanços e dificuldades, mas também reorganizar o processo 

pedagógico. O público-alvo da ação são todos os estudantes do Colégio 

Santos Dumont, por entender que a relevância da ação está em possibilitar 

que toda comunidade escolar possa avançar no aprendizado e 

automaticamente esse resultado trará benefícios a todo contexto escolar. 

OBJETIVO:  

Melhorar o resultado da avaliação externa, tanto no que diz respeito ao 

índice de proficiência quanto de participação.  

ENCAMINHAMENTOS:  

Primeiramente foram realizadas reuniões com os professores para avaliar os 

resultados de aprendizagem nos testes aplicados por cada um em sala de 

aula e no SAEP, analisando o índice alcançado de modo geral, em cada 

descritor e em cada estudante individualmente, para estabelecer os 

encaminhamentos, a saber: 

- conscientizar o professor sobre a importância que as avaliações têm no 

processo de ensino-aprendizagem e sobre o papel que os mesmos 

desempenham na tarefa de estimular o aluno a se empenharem para obter 

melhores resultados; 

- identificação, por parte dos professores, de quais descritores os estudantes 

mais tiveram dificuldades e consequente trabalho com cada um deles, para 

que os estudantes reconheçam o que se espera deles em termos de 



aprendizado; 

- diálogo aberto com os estudantes a respeito da visão que os mesmos têm 

dos estudos e que esperam dele; 

- mostrar a aplicação prática do conteúdo trabalhado, de forma a relacionar o 

que está nas Propostas Pedagógicas Curriculares às situações do cotidiano 

do estudante; 

- aplicar simulados com os estudantes e dar o feedback discutindo com a 

turma cada uma das questões para que identifiquem onde precisam dar 

maior atenção; 

- informar ao estudante sobre a finalidade desejada com a avaliação, quais 

são seus objetivos e o que esse resultado significa para a escola; 

- motivar o estudante a realizar a prova do SAEP, conscientizando-o sobre a 

finalidade dessa avaliação e qual a importância dela no contexto 

educacional; 

- informar aos estudantes que os resultados do SAEP são divulgados não 

apenas no âmbito geral (por escola), mas também individual, da mesma 

forma como nas avaliações em sala de aula, explicando inclusive que é 

possível identificar se determinado estudante realizou a leitura das questões 

antes de assinalar; 

- dar a devolutiva dos resultados a cada estudante; 

- refletir com os professores e equipe pedagógica os pontos a serem 

melhorados.   

RESULTADOS:  

- O resultado do SAEP de 2018 foi melhor que o de 2013 e 2017, bem como 

o resultado das avaliações aplicadas pelos professores nas diferentes 

disciplinas. Tais resultados são positivos não apenas no âmbito escolar mas 

também em seu contexto, já que o progresso processo ensino-aprendizagem 

implica no desenvolvimento da pessoa como um todo, seja no aspecto 



pessoal, social ou profissional, o que traz benefícios para a sociedade como 

um todo. 
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DESCRIÇÃO DA  AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  CORNÉLIO PROCÓPIO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COLÉGIO ESTADUAL CECÍLIA MEIRELES 

MUNICÍPIO:  SERTANEJA 

DIRETOR (A):  ELIANE FOGLIA 

E-MAIL DA ESCOLA: Colegioceciliasertaneja@gmail.com 

AUTOR (ES): Eliane Foglia, Lúcia Dias Souza, Maria Inês de 
Oliveira, Helen Primo e Bernadete Colonheze 

TEMA:     AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO:    CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

INTRODUÇÃO  

          O Colégio Estadual Cecília Meireles, localizado no município de Sertaneja, 

conta atualmente com  261 alunos matriculados  com oferta do Ensino Médio e de 

Formação de Docentes. Também oferta Educação de Jovens e Adultos através do 

APED e o CELEM em Língua Espanhola. 

         A instituição visa a educação de qualidade que favoreça a gestão 

democrática e participativa para atender como pressupostos e princípios 

preconizados na LDB. Ainda, atua voltada ao atendimento de seus objetivos 

educacionais  para formar cidadãos participativos uma vez que as decisões e 

responsabilidades, na escola, estão a cargo do coletivo, porque todos são 

interlocutores sociais da organização escolar, responsáveis pelas ações  que 

consolidam a prática democrática. 

     Dentre os encaminhamentos traçados pela instituição, elegeu-se a ação 



do Conselho de Classe Participativo como   possibilidade de melhorar os 

índices das avaliações internas e externas, bem como a avaliação 

institucional, contando com a participação de alunos nos momentos de 

Conselho de Classe, tornando-o mais democrático e significativo. 

JUSTIFICATIVA:  

O conceito da qualidade na educação não pode ser entendido como rígido e 

estabelecido de maneira exógena aos processos educacionais. 

Com o objetivo de organizar o processo de avaliação da qualidade na 

educação, faz-se necessário  diagnóstico que possa apontar as fragilidades e 

lacunas da avaliação educacional: aprendizagem/rendimento escolar, 

avaliação externa e avaliação institucional. 

 

OBJETIVO:  

Possibilitar, dentro de um processo democrático, o envolvimento de toda a 

comunidade escolar: pais, professores, agentes educacionais, equipe 

pedagógica e diretiva na definição de ações e prioridades com vistas à 

alteração de resultados. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

- Participação de avaliação externa dos diferentes órgãos estaduais/federais. 

 - Análise dos resultados das avaliações interna e externa. 

- Aplicação de instrumentos de auto avaliação para professores, equipe 

pedagógica, agentes educacionais e direção objetivando a Avaliação 

Institucional. 

- Diagnóstico com apontamentos das fragilidades e lacunas existentes. 

- Definição de ações estratégicas para a melhoria dos resultados de 

aprendizagem, bem como do trabalho realizado por todos da instituição.  

- Reunião com representantes de turmas e do Grêmio Estudantil para 

aplicação de instrumentos de avaliação dos sujeitos do processo 

ensino/aprendizagem.  

- Discussão com toda a comunidade escolar e análise do desempenho e 

ação de cada professor(a), apresentando sugestões de melhoria de trabalho, 

da aprendizagem e de atitudes comportamentais dos estudantes. 

Implantação do Conselho de Classe Participativo organizado em três 



momentos: Pré Conselho, Conselho de Classe e Pós conselho. 

- Discussão dos dados obtidos para tomada de decisão: definição de ações, 

intervenções, melhoria da situação apresentada, definição de estratégias sobre os 

conteúdos ministrados, reorganização de metodologias, instrumentos e critérios de 

avaliação, dentre outros. 

- Reunião com o Conselho de Classe e pais/responsáveis dos estudantes. 

RESULTADOS:  

- Readequação do Plano de Ação da Instituição. 

- Maior comprometimento dos alunos com a avaliação compreendendo-a como um 

processo e não como um momento isolado. 

-  Abertura de  canal de diálogo entre corpo docente e discente no que se refere ao 

processo ensino aprendizagem e consequente avaliação de modo a torná-la mais 

compreensiva, eficiente e justa. 

- Reestruturação do Plano de Trabalho Docente. 

- Melhoria da relação professor e estudantes em sala de aula. 

- Estudantes participativos e críticos. 

 Melhoria do desempenho escolar com diminuição dos índices de infrequência, 

abandono, repetência e número de alunos aprovados pelo Conselho de Classe 

Final. 
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NRE:  CURITIBA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  ESCOLA ESTADUAL ALINE PICHETH. 

E.F. 

MUNICÍPIO:  CURITIBA 

DIRETOR (A):  ALESSANDRA CRISTINA PERES DE 

SOUZA 

E-MAIL DA ESCOLA: alpicheth@yahoo.com.br 

AUTOR (ES): Alessandra Cristina Peres de Souza 

TEMA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESTADUAL ALINE 

PICHETH 

INTRODUÇÃO:  

A Escola Estadual Aline Picheth oferta o Ensino Fundamental, ciclo II 

do 6º ao 9º ano nos períodos da manhã e tarde. A Escola possui 380 

estudantes do Ensino Fundamental II. Sendo 251 alunos no turno da manhã 

e 129 alunos no turno da tarde. Os alunos possuem idade entre 10 e 15 

anos, são oriundos dos Bairros Ahú, Alto da Glória, Barreirinha, Abranches, 

Pilarzinho, Juvevê, São Lourenço, Centro Cívico, Bom Retiro, Cabral, Boa 



Vista, Santa Cândida, Bairro Alto, Sítio Cercado, CIC. A Escola também tem 

alunos da região metropolitana: Almirante Tamandaré, Colombo e São José 

dos Pinhais.  Muitos pais optam por este estabelecimento de Ensino por ser 

próximo de seu trabalho e, principalmente, pela qualidade do ensino 

ofertado. Nas turmas de sétimo, oitavo e nonos anos temos alunos - atletas 

oriundos da categoria de Base do Coritiba Futebol Clube. 

De acordo com PPP – Projeto Político Pedagógico da escola, a 

avaliação tem por objetivo subsidiar a construção do processo ensino-

aprendizagem, para que este seja bem sucedido – um ato diagnóstico e 

formativo. Para tal prática educativa, há de se considerar que a avaliação 

tenha como eixo o processo de construção do conhecimento desenvolvido 

pelo aluno. Nessa compreensão, a avaliação da aprendizagem não pode ser  

um ato pedagógico isolado, mas sim, integrado a todas as outras atividades 

da escola. A educação deve priorizar o desenvolvimento da autonomia, da 

iniciativa e sendo fator de ascensão social para o indivíduo, enfatizando 

princípios éticos e morais. É necessária a construção de uma avaliação que 

privilegie o que o aluno sabe e que considere os conhecimentos já 

aprendidos com aqueles adquiridos na escola. A avaliação precisa chegar ao 

aluno e retornar ao professor. Trata-se, portanto, de uma reflexão sobre o 

que o aluno apreendeu, mas também sobre o trabalho do professor e sua 

metodologia.  

 No processo educativo, da maioria das escolas, a avaliação é uma 

questão complexa e na Escola Estadual Aline Picheth, percebe-se, que se 

tem um longo caminho a percorrer para alcançar o que se almeja. Embora 

resultados obtidos no IDEB e Prova Brasil sejam considerados bons, a 

Escola precisa empreender esforços ainda maiores galgando resultados 

ainda melhores. Outra dificuldade que a escola apresentava eram práticas 

marcadas pela memorização, pela simples reprodução de um conteúdo 

acabado, pronto dado pelo professor ou pelo livro didático. Dificuldade do 

grupo docente em analisar os resultados e refletir a respeito das práticas 

pedagógicas e metodologias aplicadas.  



Para tanto, os critérios de avaliação precisam ser construídos 

coletivamente por meio do aprofundamento teórico, da reflexão e da 

discussão e contínuos nos encontros pedagógicos. Dessa forma a avaliação 

estará dando informações pertinentes sobre a aproximação ou afastamento 

dos objetivos de ensino aprendizagem no sentido de reflexão crítica da 

realidade, por meio da organização, interpretação, compreensão e 

explicação da mesma. 

É importante estabelecer ações para que os pais acompanhem o 

processo aprendizagem de seus filhos, inteirando-se dos avanços e 

conquistas e compreendendo os objetivos e as ações desenvolvidas pela 

instituição. 

Acredita-se que a concepção de avaliação diagnóstica, somativa, 

processual, qualitativa e formativa precisa estar bem esclarecida e definida 

no processo educacional para que a avaliação se torne um instrumento que 

fornece as informações sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

permitindo acompanhar os avanços e as dificuldades dos alunos nos 

conteúdos e atividades desenvolvidas. Além disso, deve servir como 

diagnóstico contínuo e dinâmico, no redirecionamento dos conteúdos, 

estratégias e ações. 

JUSTIFICATIVA:  

Analisando os resultados das avaliações externas e internas 

observou-se algumas fragilidades como:  

-Percebe-se que os resultados obtidos no IDEB e Prova Brasil são 

considerados bons comparados aos resultados de outras escolas do Brasil, 

Paraná e Município tendo como referência o senso escolar de 2013. Ao 

comparar os resultados obtidos pela escola na Prova Brasil em 2011 com os 

resultados obtidos em 2013 a escola teve uma queda de aproximadamente 

9,25 % nos índices de Língua Portuguesa e de 9,4 % nos índices de 

Matemática. Isso demonstra que realmente a escola depende de esforços 

coletivos ainda maiores buscando a melhoria e a superação dos resultados. 



- O PPP da escola aponta uma dificuldade dos professores sobre as 

questões da avaliação da aprendizagem, mais especificamente em relação 

aos critérios que devam ser estabelecidos. Em alguns casos as avaliações 

são marcadas pela memorização e na simples reprodução de um conteúdo 

acabado e pronto, fornecido pelo professor ou pelo livro didático.  

- De acordo com o PDDE interativo, a escola em 2013, apresentou 

índices e reprovação acima da média nacional em mais da metade das 

turmas. 

- Embora a escola apresente índice pequeno de abandono, em relação a 

média Nacional, é necessário acompanhar esses números durante o ano 

letivo, objetivando diminuir ainda mais esse percentual. 

- Diminuir o percentual de aprovações pelo Conselho de Classe ao 

final do ano letivo. 

A análise dos resultados das avaliações pode redirecionar para 

melhorar a aprendizagem e o sistema de ensino. A discussão, com a 

comunidade escolar, permite refletir, planejar e propor ações, onde cada 

seguimento assume sua parcela de responsabilidade no processo de 

avaliação. Dessa forma foram propostas ações que fazem parte do Plano de 

Ação da Direção e estão sendo implementadas com o objetivo de superar os 

obstáculos do processo ensino aprendizagem. 

 

OBJETIVO:. 

- Realizar avaliações, anuais, trimestrais, mensais, semanais e 

diárias que permitam a verificação da aprendizagem significativa dos alunos, 

e sirvam de redirecionamento das ações pedagógicas, tendo em vista, a 

reorientação da aprendizagem ou de encaminhamento para os próximos 

passos da aprendizagem.  

- Ao final de cada ano letivo, diminuir, gradativamente, os índices de 

reprovação e aprovação por Conselho de Classe, com o objetivo de manter 



um índice abaixo das taxas Nacionais. 

ENCAMINHAMENTOS: 

- Em relação ao IDEB, desde o início do ano letivo, direção, equipe 

pedagógica, professores discutem, refletem os resultados das avaliações 

internas e externas. Esses dados são coletados transformados em gráficos 

que permitem fazer comparações dos avanços e deficiências que ocorrem de 

um ano para outro. Além disso, comparamos os resultados da nossa escola  

com outras com perfil socioeconômico semelhante. Essas comparações nos 

fornecem indicadores dos pontos que precisam ser melhorados. Analisamos 

os descritores da prova Brasil e trabalhamos em conjunto com todas as 

disciplinas, ações que fortaleçam a leitura, a interpretação de textos, 

raciocínio, resolução de problemas e vivências dos alunos, já que esses são 

os pré-requisitos para a realização da Prova Brasil. 

-  Os resultados das avaliações internas e externas são apresentados para a 

comunidade escolar (professores, funcionários, pais e alunos) para análise, 

discussão e reorganização das ações e práticas pedagógicas. Com os 

professores e funcionários essa discussão ocorre nas reuniões pedagógicas, 

com os pais esses resultados são apresentados em reuniões, gerais e por 

turmas. Com os alunos essas reflexões acontecem no início do ano, em pré-

conselhos das turmas, que ocorrem trimestralmente. 

- Reuniões periódicas (semanal) entre  direção  e  equipe  pedagógica  da  

escola  a  fim  de  analisar,  discutir  e redirecionar os trabalhos 

desenvolvidos  na escola. 

- Acompanhamento  da  equipe  pedagógica, nas horas atividades e reuniões 

pedagógicas,  na  elaboração  do  plano  de  trabalho  docente,  verificando  

se os mesmos contemplam diversas metodologias que  atendam  às  

necessidades  educacionais  dos  alunos,  bem  como,  critérios  de  

avaliação  coerentes  com  a  proposta pedagógica da escola.  

- Acompanhamento  da  equipe  pedagógica  junto  ao  desenvolvimento  do  

trabalho  do  professor,  revendo  práticas e metodologias, nas horas 

atividades, quando necessário. 



- Valorização  do  professor,  trabalho  em  equipe  e  capacitação  adequada  

à  realidade  da  Escola. A escola possui parceria com profissionais de 

diversas áreas das Universidades Federal e Particulares, que disponibilizam 

profissionais que realizam roda de estudos de temas emergentes às 

necessidades da escola, tais como: Inclusão, avaliação, uso de tecnologia 

em sala de aula, etc. 

- Continuidade  do  trabalho  permanente  da  equipe  pedagógica, ajudando 

e orientando os professores no  resgate  dos  alunos  com  dificuldades  de  

aprendizagem,  falta  de  motivação,  ausência  do  acompanhamento  

familiar  e  defasagem  idade-série,  encaminhando-os para salas  de apoio e 

de recursos  quando necessário. 

- Parceria entre escola e famílias, buscando  os  melhores encaminhamentos  

para  que  o desenvolvimento escolar do aluno aconteça de forma  efetiva e 

tranquila. Equipe pedagógica,  direção e professores constantemente em 

contato com os pais. 

- No início do ano letivo, os professores de todas as disciplinas elaboraram 

uma avaliação diagnóstica que permita identificar como está a aprendizagem 

dos alunos, com o objetivo de nortear a elaboração de seu plano de trabalho 

docente no que diz respeito as metodologias, e estabelecimento de 

instrumentos e critérios de avaliação para a turma. 

- No início do ano letivo, no planejamento, direção, equipe pedagógica e 

professores analisam e discutem estratégias e ações que serão 

implementadas para os alunos que foram reprovados ou aprovados por 

conselho de classe no ano interior. 

- Os pais dos alunos que foram reprovados ou aprovados por conselho de 

classe são chamados para uma reunião junto com a equipe pedagógica e 

direção  para analisarem as dificuldades e assumirem o compromisso de 

acompanharem o cotidiano escolar dos seus filhos. 

- A direção oportuniza aos professores e equipe pedagógica, trimestralmente 

(Pré-Conselho e Conselho de Classe,), momentos de análise dos resultados 

dos alunos no processo avaliativo, bem como a reflexão da qualidade dos 

conteúdos trabalhados, apontando as mudanças e os encaminhamentos 

metodológicos necessários. 



- Estimulo a formação de grupos de estudos, durante o ano letivo, entre 

professores e equipe pedagógica, que possibilitem maior entendimento do 

processo de avaliação. A avaliação precisa ser entendida como um processo 

contínuo durante o ano letivo e deve acontecer de diversas formas e em 

vários momentos.  

- O professor propõe momentos de auto avaliação, para que os alunos 

possam avaliar seu desempenho, tomando consciência de seus avanços, 

dificuldades e potencial.  

- Os critérios de avaliação são discutidos de forma coletiva. Os professores 

listam os conteúdos realmente importantes, informam aos alunos e esses 

são divulgados para a comunidade escolar, semanalmente, por meio das 

redes sociais, sites e aplicativos (facebook, site da escola, classroom). A 

secretaria também divulga as datas das avaliações e trabalhos, bem como os 

conteúdos que deverão ser estudados ou pesquisados. 

- O professor após a análise dos resultados, faz a reorientação da 

aprendizagem do aluno sempre que verificado a não apropriação dos 

conteúdos e aplica o projeto de recuperação para resgatar alunos com 

defasagens de notas e conteúdo, favorecendo a superação das dificuldades. 

– O aluno que apresenta rendimento abaixo da média no primeiro trimestre 

recebe um plano especial de estudo (uma coletânea de atividades 

diversificadas, relacionadas aos conteúdos do trimestre e organizada pelo 

professor) o qual é desenvolvido pelo o aluno. Essas atividades são 

entregues aos pais/responsáveis e são realizadas fora da sala de aula e o 

aluno poderá, ainda, contar com a orientação do professor nas horas 

atividades. 

- Adaptação curricular, de acordo com a necessidade, para os alunos 

que apresentam laudos ou dificuldades específicas. Essa adaptação é 

realizada pelo professor que é orientada pela equipe pedagógica, professora 

da sala de recursos e PAEE. 

- Aplicação de atividades de revisão e formação de grupos de 

estudos entre os alunos sempre que ocorre falta de professores. Os alunos, 

orientados pela pedagoga, mesmo com a ausência do professor, recebem 



atividades de revisão de conteúdos para realizarem em grupo. 

- Grupo de estudos, com monitoria de alunos que possuem facilidade 

na disciplina a ser estudada, em contra turno de alunos dos 9 anos. No início 

do ano, os alunos recebem orientação em relação aos métodos estudos.   

Semanalmente, alunos com interesse em aprofundar e estudar  determinados 

conteúdos, reúnem-se na escola, em contra turno.  

-- Ao final de cada trimestre a equipe pedagógica e os professores 

fazem o levantamento dos alunos e das turmas que demonstrarem melhora 

significativa em seu desempenho escolar, bem como, os alunos que 

apresentarem os melhores resultados durante o trimestre ou anualmente 

para que os mesmos sejam reconhecidos e certificados. 

   

RESULTADOS:. 

O número de alunos vem aumentando gradativamente desde 2016. 

Em 2016 havia 320 alunos matriculados, em 2017 havia 348 e em 2018 

temos 380. Analisando os resultados internos verificamos que a taxa de 

aprovação em 2016 foi de 89,69%, já em 2017 foi de 96,24%. A taxa de 

reprovação diminuiu de 10,31% em 2016 para 3,76% em 2017. Também 

houve uma melhora significativa nos índices relacionados a aprovação por 

conselho de classe, em 2017 a taxa foi de 24% e em 2018 foi de 19,36%. 

Além dos resultados quantitativos também se percebe um avanço na 

qualidade da avaliação, pois ela está indo além da classificação, hoje ela já é 

vista como uma importante ferramenta à disposição, da maioria,  dos 

professores para alcançar o principal objetivo da escola: fazer os alunos 

avançarem tendo em vista a qualidade da aprendizagem. 
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TÍTULO:  PROVA ESCOLA 

INTRODUÇÃO:  A  Escola está situada no centro da cidade e atende a 

alunos oriundos do centro, mas também da periferia e da zona rural, sendo 

um público bem distinto. A escola oferta os Anos Finais do Ensino 

Fundamental, atendendo há aproximadamente 377 alunos no regular. Há 

ainda a oferta do Curso de Espanhol na modalidade LEM,  Projeto de 

Xadrez, Sala de Recursos Multifuncional e Sala de Apoio à Aprendizagem, 

totalizando uma movimentação diária de mais de 500 alunos. A PROVA 

ESCOLA, é uma ação pensada para fazer uma auto-avaliação da escola, dos 

processos de ensino e também com vistas a preparar os educandos para as 

avaliações externas. A mesma ocorre em um único dia, próximo ao final do 

período letivo. A partir dos resultados  da avaliação os professores reveem 



suas práticas pedagógicas e os alunos motivam-se a estudar e se preparar 

para as avaliações, resultando em melhores resultados de aprendizagem.  

JUSTIFICATIVA:  A Prova Escola surgiu pela constatação da necessidade de 

colocarmos nossos alunos em contato com avaliações que se assemelham 

ao sistema de avaliações externas como SAEP e SAEB e ainda no intuito de 

verificar internamente a aprendizagem dos alunos, de modo a promover 

melhorias nas metodologias de ensino. Também como forma de motivá-los 

ao estudo e a preparação para as avaliações além do espaço da sala de 

aula. A avaliação é realizada com todos os alunos do 6° ao 9° ano, em um 

único momento do ano letivo. 

OBJETIVO: Promover uma auto-avaliação do processo de ensino da escola; 

rever os encaminhamentos metodológicos conforme a necessidade; preparar 

os alunos para as avaliações externas; motivar os alunos a estudarem para 

as avaliações; melhorar os índices de aprendizagem. 

ENCAMINHAMENTOS: Discussão com a Equipe Pedagógica, os 

professores de Língua Portuguesa e Matemática sobre a construção da 

prova; Organização e revisão das questões da prova; Trabalho com os 

alunos e demais professores explicando o que é a PROVA ESCOLA, como 

funciona e qual o objetivo; Organização das provas e impressão pela Equipe 

Pedagógica e Agente Educacional I de maneira sigilosa; Informação e 

Divulgação da data da Prova Escola para os Alunos, Pais e Professores; DIA 

DA PROVA ESCOLA; Correção e computação dos resultados obtidos; 

Cálculo da média dos alunos por disciplina de Língua Portuguesa e 

Matemática; Cálculo da média por turno e geral da escola; Divulgação dos 

resultados obtidos aos educadores, alunos e pais; Valorização dos alunos 

que obtiveram maior nota por turma, turno e geral da escola, com menção 

honrosa; Retomada das avaliações e resultados com os professores de 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 



RESULTADOS: Revisão dos encaminhamentos metodológicos a partir dos 

resultados da Prova Escola; Alunos melhor preparados  para as avaliações 

externas;  Alunos com mais foco e interesse; Melhora nos índices das 

avaliações externas. 
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TEMA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: A LINEARIDADE ENTRE DCN´S, PPC, PTD E AVALIAÇÕES 

UTILIZANDO OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual do Campo Santo Rosa do Ocoí está 

localizado no Distrito de Santa Rosa do Ocoi, a 15 quilômetros do centro da 

cidade, atendendo 112 alunos do ensino fundamental e médio. A 

comunidade é composta por trabalhadores do campo, em sua grande maioria 

de origem alemã. A partir da inserção da direção no ano de 2012 foi possível 

verificar problemas relacionados com o processo de avaliação, sua 

correlação com o plano de trabalho docente e problemas relacionados a falta 

de clareza aos estudante sobre os critérios de avaliação propostos pelos 

professores. Foram realizados estudos com direção, equipe pedagógica e 

professores a respeitos dos instrumentos, critérios e tipos de questões, 



conforme sugerido nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, sobre 

planejamento e expectativas de aprendizagem. As avaliações foram 

reestruturadas pelos professores por meio do recebimento e 

acompanhamento da equipe pedagógica com apresentação de melhorias. Ao 

notar progressos neste processo foi possível avançar e reestruturar o Plano 

de Trabalho Docente, inserindo as expectativas de aprendizagem e critérios 

de avaliação e, ainda, melhorar os procedimentos metodológicos. Partindo 

do pressuposto de que as avaliações e PTD´s estavam reorganizados, foi 

possível inserir nas avaliações, para que, tanto professores quanto alunos 

tivessem claros os critérios de avaliação cobrados neste instrumento. Foi 

criada ainda, uma ficha de acompanhamento da avaliação, que é entregue 

para a equipe pedagógica que apresenta os critérios de avaliação não 

atingidos por cada aluno, apresentando sua nota e os possíveis motivos para 

este resultado. 

JUSTIFICATIVA:  

Ao analisar os resultados obtidos ao longo dos anos, observamos que não 

atendiam as expectativas propostas, sendo necessária a avaliação de todo o 

processo ensino aprendizagem a fim de diagnosticar os pontos positivos e as 

fragilidades. 

Após a sistematização e apreciação de todos os recursos e indicadores que 

eram utilizados no processo, ficou evidente a urgência de um Projeto de 

Formação para a equipe Diretiva, Pedagógica e Docente. Estabeleceu-se um 

cronograma de estudos que atendeu a problematização dos resultados 

avaliativos x aprendizagem, construindo sequencialmente uma proposta de 

elaboração e acompanhamento dos Planos de Ensino do Professor onde 

estes tinham a objetividade e os critérios estabelecidos de forma a atender 

os conhecimentos de cada área e disciplina. Assim como os Planos de 

Trabalho Docente foram elaborados para o aprendizado, as avaliações 

também foram construídas refletindo os instrumentos, critérios e expectativas 

de aprendizagem. 

O público-alvo acolheu as mudanças de forma muito receptiva, mesmo tendo 



que se adaptar a um novo ritmo de estudos, onde precisavam desenvolver 

habilidades de raciocínio e aplicabilidade dos conhecimentos e não mais 

memorização, desta forma, a aceitação foi possível, pois perceberam que 

estavam adquirindo conhecimentos. 

OBJETIVO:  

-Redimensionar a ação de avaliar tornando-a uma ação pensada; 

-Utilizar os critérios e instrumentos de avaliação que estejam em linearidade 

com a PPC e PTD; 

-Proporcionar subsídios para as decisões a serem tomadas a respeito do 

processo educativo que envolve professor e aluno no acesso ao 

conhecimento; 

-Contribuir para a compreensão das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos com vistas às mudanças necessárias. 

ENCAMINHAMENTOS: No decorrer do primeiro trimestre de 2012, ao 

realizar a impressão das avaliações para os professores, eram nítidas as 

dificuldades apresentadas na elaboração das avaliações envolvendo as 

questões apresentadas, sendo majoritariamente voltadas a memorização. Ao 

efetivar uma verificação dos procedimentos metodológicos utilizados em sala 

de aula e as questões propostas, possibilitou-se um entendimento de que 

outros tipos de questões estavam sendo empregados. Neste sentido, 

procurou-se nos documentos oficiais um aporte para estudos sobre a 

construção deste instrumento denominado avaliação. Na página 31 a 33 das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica encontraram-se informações 

úteis sobre a avaliação, dentre elas, sobre as possibilidades com os diversos 

processos cognitivos dos alunos para assimilação dos conhecimentos. 

Então, entendemos que para avaliar de uma maneira mais adequada eram 

necessárias questões que envolvessem além da memorização também 

observação, percepção, descrição, argumentação, análise crítica, 

interpretação, criatividade, formulação de hipóteses, entre outros. Foi 

realizada uma reunião pedagógica com os professores e apresentado estas 



informações para que pudessem se inteirar do assunto. O mesmo foi bem 

recebido, alguns professores sugeriram a realização de outros encontros 

para estudos da avaliação. Equipe pedagógica e direção prepararam-se para 

os encontros imprimindo uma avaliação do professor para ser analisada por 

eles mesmos e elaboraram uma que possibilitasse examinar o aprendizado 

utilizando os vários tipos de questões sugeridas nas Diretrizes Curriculares. 

A partir disso foi decidido que todas as avaliações com os diferentes tipos de 

questões seriam enviadas para a equipe pedagógica para uma análise e 

possíveis devolutivas.  

 
 

A mudança na avaliação foi apresentada aos pais que aprovaram e 

incentivaram, em alguns relatos os mesmos nos disseram que dessa forma 

sabiam como a aprendizagem dos seus filhos era avaliada.  Em um primeiro 

momento, com a aplicação do novo modelo de avaliação, houve estranheza 

por parte dos alunos, redução das notas e reclamações de que as provas 

estavam mais difíceis, mas que mudaram com o passar do tempo, após se 

acostumarem com este novo processo.  

Com a passagem do tempo, a necessidade de devolutiva das avaliações se 

tornou cada vez menor, a ponto de quase não ser mais necessária e, neste 

momento foi notório a necessidade de se avançar na organização do Plano 

de Trabalho Docente para que este pudesse estar em consonância com a 

avaliação. Foi agendado um novo encontro para formação com objetivo de 

estudos do PTD, expectativas de aprendizagem e critérios de avaliação para 

que fossem enviados para equipe pedagógica para análises e devolutivas. 



Com isso a equipe pedagógica foi capaz de analisar cada avaliação recebida 

paralelamente ao PTD enviado pelo professor considerando os critérios de 

avaliação estabelecidos, sinalizando-os caso algo não estava em 

consonância. Em outro encontro de formação foi estipulado pelo grupo que 

os critérios de avaliação deveriam estar presentes nos instrumentos de 

avaliação, para que o professor fosse capaz de acompanhar e auxiliar os 

alunos nos critérios não alcançados, além de mostrar para os alunos no que 

ele estaria sendo avaliado, dando clareza a este processo.  

Para que se tivesse ainda mais perceptibilidade do processo avaliativo, foi 

criada uma ficha de acompanhamento da avaliação que é entregue 

juntamente com a prova impressa para o professor e devolvida após a sua 

correção com informações sobre os alunos que não atingiram a média, 

alunos que perderam a avaliação, os critérios não atingidos pelos alunos e as 

possíveis causas atribuídas pelo professor para as notas baixas, assim como 

as ações necessárias para que o aprendizado destes conteúdos defasados 

fossem corrigidos. 

  



 

 

Os alunos abaixo da média são chamados para uma conversa para analisar 

as causas e poder ajudá-los com as situações apresentadas, os critérios de 

avaliação não atingidos são utilizados pelo professor para uma melhor 



abordagem daqueles pontos específicos e as notas apresentadas são 

inseridas em uma planilha da equipe pedagógica que realiza convocação dos 

pais sempre que necessário.  Esta planilha possibilita a visão do estudante e 

seus resultados de forma linear, contemplando todas as disciplinas.  

Todas as ações realizadas foram tomadas com a participação e aceitação de 

todos os profissionais seguindo o seguinte cronograma: em 2012 foram 

realizados estudos sobre avaliação e iniciaram-se as aplicações dos novos 

modelos, em 2013 as avaliações continuaram a ser reestruturadas com apoio 

da equipe pedagógica, em 2014 foram realizados estudos do Plano de 

Trabalho Docente inserindo as expectativas de aprendizagem e os critérios 

de avaliação, em 2015 foram inseridos nos instrumentos os critérios de 

avaliação, em 2016 e 2017 os processos foram acompanhados, neste ano de 

2018 estamos estudando a Base Nacional Comum Curricular- Referencial 

Curricular do Estado do Paraná e com sua instauração nas escolas 

utilizaremos os códigos dos objetivos de aprendizagem em cada uma das 

questões da avaliação para um melhor acompanhamento das dificuldades 

apresentadas pelos estudantes. É importante ressaltar que, como todos os 

anos recebemos professores novos, este trabalho precisa ser retomado para 

que todos sigam as mesmas instruções.  

Além destas ações envolvendo as avaliações, sentiu-se a necessidade de 

melhor apresentar um parecer pedagógico de cada professor visto a 

dificuldade que encontramos em reunir todos os professores nas entregas de 

boletins, neste sentido, em 2015, elaboramos uma planilha online para que 

cada professor, de cada disciplina, expusesse  seu parecer a respeito de 

cada aluno.  



 

Esta planilha online visou ainda a redução da utilização de papel. Assim, ao 

final do primeiro trimestre, todos os professores recebem um link que os 

direciona para uma planilha individual de cada aluno, que após preenchida 

por todos, é impressa e entregue aos pais juntamente dos boletins, para que 

eles tenham uma visão de cada disciplina, das causas do sucesso ou 

insucesso na aprendizagem. 

RESULTADOS:  

-A ação de avaliar se tornou um momento de reflexão.  

-Adequação do instrumento de avaliação com o critério.  

-A aprendizagem se tornou mais significativa e com intencionalidade.  

-Consonância de todos os documentos que norteiam a ação pedagógica.  

-Melhoria dos índices das avaliações externas.  

-Mudança na postura dos alunos quanto, a saber, quais critérios estão sendo 



cobrados.  

-Mudança do trabalho dos professores em outros colégios que lecionam, 

seguindo as mesmas orientações propostas no C. E. C. Santa Rosa do Ocoi. 
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TÍTULO:  Avaliação Escolar: como aliada no processo de ensino e 

aprendizagem 



INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual do Campo de Flor da Serra, Ensino Fundamental e 

Médio, está localizado na Pr 182, km 75, na comunidade de Flor da Serra 

distrito do município de Realeza Paraná.  A dependência administrativa é 

estadual o   pertence ao Núcleo Regional de Francisco Beltrão. O colégio é 

do campo, oferta Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio nos turnos 

matutino e vespertino. São quatro turmas do Ensino Fundamental, três 

turmas de Ensino Médio, uma turma em contra turno de Aulas Especializadas 

de Treinamento Esportivo e duas turmas em contra turno de 

empreendedorismo, totalizando 190 alunos. 

Todavia, a avaliação é fundamental no processo escolar, através dela 

é possível fazer um diagnóstico do ensino e da aprendizagem, sendo um 

instrumento da prática pedagógica que proporciona a reflexão do professor 

sobre sua ação e como investigação dos educandos na apropriação dos 

conhecimentos, parte do processo educativo, Segundo Perrenoud (1999), a 

avaliação formativa: 

“é toda a avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se 
desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das 
aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto 
educativo” (PERRENOUD, 1999). 
 

No entanto, a avaliação é extremamente importante e deve acontecer 

num processo contínuo de aprendizagem e não somente em momentos 

privilegiados, além de considerar que os alunos tem seu tempo, espaço e 

cognitivo individual, com ritmos diferentes que necessitam respeitados para 

que se efetive a aprendizagem significativa de maneira que os mesmos 

possam internalizar. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A escola tem uma função social a cumprir e para que realmente se 

efetive deve considerar a realidade o contexto em que está inserida e 

propiciar a todos os alunos uma educação inclusiva, independente da 

dificuldade e/ou limitações que possuem, envolvendo-os no ensino 



aprendizagem com práticas diversificadas que leve a todos a apropriação dos 

conteúdos propostos. 

O interesse em reelaborar e rever a avaliação na escola, aconteceu 

devido ao desempenho não satisfatório nas avaliações e também as 

dificuldades no dia a dia escolar, buscando compreender os problemas e 

entraves da mesma, buscando assim melhorar o desempenho dos alunos e 

principalmente a aprendizagem dos mesmos.  

No entanto, a busca de qualidade na avaliação e consequentemente 

no ensino aprendizagem obteve êxito demostrado através do desempenho 

dos alunos nos índices do SAEP, realizados no ano de 2017 e 2018. O 

Colégio ficou entre as primeiras escolas com o índice mais alto do Núcleo 

Regional de Educação de Francisco Beltrão no SAEP, se destacando no 

desempenho acima até mesmo dos índices gerais do Paraná ficando a 

avaliação dos descritores nos percentuais de adequado e avançado, 

conhecimentos esperados nos diversos níveis de complexidade, no conjunto 

dos descritores.  

Outro fator extremamente importante é o fato que o Colégio não tem 

aprovação por Conselho de Classe, nesta instância Colegiada são realizadas 

reflexões buscando ações coletivas com metodologias diferenciadas para 

que a aprendizagem ocorra durante o processo ensino aprendizagem. 

Portanto, reorganizar, planejar e propor novas ações no contexto 

escolar são elementos essências para melhorar a prática pedagógica e 

consequentemente os índices escolares, com maiores resultados na 

qualidade de ensino e aprendizagem. 

OBJETIVO:  

- Reorganizar a avaliação, para a formação humana integral; 

- Oportunizar o aprimoramento da aprendizagem de todos os alunos; 

- Propor diferentes formas de avaliar; 

- Demonstrar e criar condições para que todos os alunos desenvolvam as 

capacidades de aprender significativamente. 



ENCAMINHAMENTOS:  

No entanto, a ação significativa desenvolvida pelo Colégio referente a 

avaliação é a reelaboração da prática avaliativa do Colégio com os seguintes 

procedimentos: 

- Análise/reflexão e reorganização da avaliação, direção e equipe 

pedagógica; 

- Questionário aplicado aos alunos sobre a real situação de sala de 

aula referente a prática pedagógica e avaliativa docente e aprendizagem 

discente; 

- Tabulação dos dados através de gráficos; 

- Reuniões com informações gráficos reflexões e subsídios teóricos 

para a Prática avaliativa para o corpo docente 

- Assembleia com os pais diálogo e participação efetiva nas decisões ; 

- Novos encaminhamentos da prática pedagógica metodologias 

diversificadas, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem de forma 

contínua; 

- Replanejamento dos Plano de Trabalho Docente; 

- Avaliações com cabeçalhos padrão com critérios e instrumentos; 

- Acompanhamento do pedagógico de forma mais intensiva em todas 

as avaliações; 

- Orientações e acompanhamento coletivo de todos os alunos nas 

avaliações; 

- Assembleia com as famílias sobre os novos encaminhamentos e 

apoio as ações escolares; 

- Priorizar a qualidade e não a quantidade; 

- Simulados; 

- Considerar a realidade da escola de campo e principalmente os 

alunos como ser social e sujeito do próprio desenvolvimento, que constrói e 

reconstrói o conhecimento. 

 

RESULTADOS: 



- Superação de métodos avaliativos classificatórias e excludentes; 

- Obter mais qualidade de Ensino e aprendizagem; 

- Formação humana integral dos alunos; 

- Melhora nos índices de avaliação institucional.  

3- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da 
pré-escola à universidade. 26ª ed. Porto Alegre: Mediação; 2006. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: Da excelência à regularização das 
aprendizagens – Entre duas lógicas – Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
1999. 

DCE, Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do estado do 
Paraná, 2010. 
 
PPP, Projeto Político Pedagógico, Colégio Estadual do Campo de Flor da 

Serra, Ensino Fundamental e Médio 

 

4 - ANEXO: 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS: (realizar o upload do 
arquivo digitalizado e devidamente assinado). 

APRESENTAÇÃO DE SLIDES: seguir o modelo disponibilizado na página de 
inscrição. 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM: seguir o modelo disponibilizado na 
página de inscrição. 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO  

 

NRE:  Goioerê 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga – 
Ensino Fundamental e Médio 

MUNICÍPIO:  Goioerê 

DIRETOR:  Osmarina da Rocha Brandão 

E-MAIL DA ESCOLA: greantoniobraga@seed.pr.gov.br 

AUTOR: Osmarina da Rocha Brandão 

 

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: Avaliação Formativa: acompanhamento e intervenção para a 

melhoria do processo de ensino aprendizagem 

INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga - Ensino Fundamental e 

Médio, foi fundado no ano de 1978 por meio do Programa de Expansão e 

Melhoramento do Ensino de 2º grau, projeto Federal implantado nos anos de 

1970 a 1977. Atualmente, oferta o Ensino Fundamental Anos Finais e o 

Ensino Médio. Dentro de suas instalações, é atendida a Escola Municipal 

José Jesus Cavalcante, em contraturno. 

O Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga, atualmente, funciona em 

dois períodos: no período matutino são atendidas 09 (nove) turmas do Ensino 

Fundamental anos finais, 05 (cinco) turmas do Ensino Médio, perfazendo o 



total de 375 alunos no período matutino. No período vespertino atende-se 

estudantes da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I (3 turmas totalizando 

14 alunos) e Sala de Recursos Multifuncional – Área de Surdez (2 turmas 

totalizando 7 alunos), 3 (três) turmas de Espanhol  -  CELEM, 2(duas) turmas 

de Sala de Apoio na área de Matemática e 01 (uma) turma de AETE –Tênis 

de Mesa, 3 (três) turmas de Educação Empreendedora que somam o total 

282 alunos atendidos no período vespertino. 

               No período matutino são atendidos em sua maioria crianças, 

adolescentes e jovens, sendo 80% deles residentes na zona urbana e 20 % 

na zona rural. Com relação ao perfil da comunidade atendida, a aplicação de 

um questionário às famílias permitiu identificar que a maioria dos estudantes 

(31,1%) pertencem à classe média baixa com renda mensal de 01 (um) a 02 

(dois) salários mínimos, com período de residência superior a 05 (cinco) anos 

na comunidade no entorno do colégio. Os pais/responsáveis desempenham 

diferentes atividades profissionais tais como: funcionários autônomos, 

professores, vendedores, comerciantes, empresários, policiais, funcionários 

públicos, pedreiros, agricultores, domésticas, tratoristas, caminhoneiros, 

funileiro, protético, costureira, cabeleireira, frentista, entre outras. Porém, 

existem muitos pais desempregados o que corresponde a um percentual de 

20% do total de estudantes. 

Ressalta-se que a temática referente à avaliação é muito debatida no 

âmbito educacional, sendo que as reflexões propostas para essa temática, 

em especial nesta instituição, tem por objetivo planejar um processo 

avaliativo formativo que corrobore para a qualidade da aprendizagem de 

nossos educandos. A necessidade de repensar a organização e a função do 

Conselho de Classe, deu-se em virtude dos altos índices de aprovação por 

Conselho de Classe bem como pela necessidade de fortalecimento das 

ações docentes e de interveção pedagógica junto aos estudantes, sobretudo, 

os que apresentam maiores dificuldades. Assim, evidenciamos a 

necessidade de efetivação das dimensões desta Instância Colegiada: o Pré-

Conselho, o Conselho de Classe e o Pós-Conselho e, para a garantia dessa 

efetivação e seu impacto na qualidade do ensino, foi criado um instrumento, 

planilha compartilhada na web, para coletar informações no Pré-Conselho, 

objetivando subsidiar as ações pedagógicas. 

 

 



JUSTIFICATIVA:  

 É sabido, com base nas diferentes literaturas que discorrem sobre a 

avaliação educacional, que essa constitui-se como parte intrínseca ao 

processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, a Equipe Gestora e 

Docente desta instituição concebe como extremamente relevante as funções 

diagnóstica e formativa da avaliação, uma vez que podem indicar as 

dificuldades e os avanços do estudante, fornecendo meios aos docentes para 

que, também nesse processo, avaliem a sua prática e vislumbrem 

necessidades de  replanejamento, buscando novas estratégias 

metodológicas que atendam especificamente as necessidades apresentadas 

pelos estudantes. 

Diante da problemática em atender às necessidades específicas dos 

estudantes e turmas conforme as suas peculiaridades, bem como a 

necessidade de efetivar as práticas do Pré-Conselho e Pós-Conselho de 

Classe, a Equipe Gestora buscou organizar um instrumento que pudesse 

condensar as informações sobre os estudantes e turmas durante os períodos 

avaliativos (bimestres) com fins a subsidiar a ação mediadora da Equipe 

Pedagógica, juntamente aos estudantes e seus responsáveis, possibilitando 

inclusive com que algumas dificuldades fossem resolvidas e mediadas antes 

do final do bimestre.  

Esse instrumento foi disponibilizado em planilha  compartilhada com 

acesso via e-mail, permitndo a edição dos professores, descrição de 

informações, dificuldades e potencialidades dos estudantes, de forma 

individualizada. Todas essas informações são debatidas durante a realização 

do Conselho de Classe previsto em Calendário. 

 

OBJETIVO:  

 Dinamizar, otimizar e efetivar a realização do Pré-Conselho de Classe, 

buscando subsidiar as ações da Equipe Pedagógica antes do término 

do bimestre, promovendo as discussões relativas ao processo de 

ensino aprendizagem e replanejamento durante o Conselho de Classe 

e direcionando ações de intervenção pedagógica para o Pós-Conselho 

de Classe. 

 



ENCAMINHAMENTOS:  

             Diante do entendimento de que o Conselho de Classe é um órgão 

colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-

pedagógicos e se faz presente na organização da escola, tendo como 

objetivo avaliar o processo ensino aprendizagem na relação professor-aluno 

e os procedimentos adequados caso a caso, a necessidade dessa ação 

significativa foi evidenciada pela Equipe Gestora diante do desafio de 

efetivação da realização  das diferentes dimensões do Conselho de Classe: 

Pré-Conselho, Conselho de Classe e Pós-Conselho e o impacto que as 

mesmas têm para a efetivação de uma avaliação na perspectiva diagnóstica 

e formativa. Para além dessa necessidade de fortalecimento, foi ainda 

diagnosticada a necessidade de diminuição dos índices de aprovação por 

Conselho de Classe. 

             Comprender a  função formativa da avaliação enquanto elemento 

propulsor da reflexão sobre o processo de ensino aprendizagem, implica em 

concebê-la como instrumento que possibilita informações  que permitem aos 

professores repensar sobre os caminhos de sua ação pedagógica e, aos 

estudantes, tomarem consciência do que podem aprender. 

No Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga, essa função da avalição 

é discutida, sobretudo, nos Conselhos de Classe. É na realização do 

Conselho que Professores, Direção e Equipe Pedagógica debatem e 

analisam todos os dados intervenientes da aprendizagem, a individualidade 

do estudante e a necessidade de replanejamento da ação docente com vista 

à garantia do aprendizado dos conteúdos. Esse espaço permite o diagnóstico 

das razões das dificuldades dos estudantes, direcionando ações e mudanças 

necessárias dos encaminhamentos pedagógicos para superar essas 

dificuldades. 

Para a efetivação da intencionalidade e função do Conselho de 

Classe, houve a necessidade de implantação de um instrumento que 

possibilitasse o levantamento de informações no Pré-Conselho. Esse 

instrumento foi construído pela Equipe Gestora com o apoio dos Agentes 

Educacionais II.  

A alternativa de um instrumento para condensar as informações 

individuais e por disciplina dos estudantes de cada turma, materializou-se em 

formato de planilha compartilhada via e-mail. Assim, alguns dias após a 



realização do Conselho, o link para acesso à planilha é disponibilizado nos e-

mails dos docentes. A partir desse compartilhamento, o trabalho de mediação 

da Equipe Pedagógica, durante a hora atividade, mostrou-se imprescindível 

para que realmente se efetivasse a ação,  considerando que nesses 

momentos os professores eram orientados sobre quais informações deveriam 

ser compartilhadas, termos pertinentes para descrever o desenvolvimento do 

educando, entre outros. 

Ressalta-se que no início alguns docentes demonstraram resistência, 

mas diante dos bons resultados alcançados que puderam ser percebidos 

logo nos primeiros bimestres, a adesão e a aceitação passaram a ser 

consideradas satisfatórias. 

 

DIMENSÕES DO CONSELHO DE CLASSE 

             Com relação a dimensão do Pré-Conselho, destaca-se que o mesmo 

é realizado sempre uma ou duas semanas antes da data de Reunião de 

Conselho. Essa dimensão foi efetivada por meio de planilha compartilha on-

line, onde os professores registram suas considerações sobre o rendimento 

dos estudantes, o que torna este espaço virtual uma ferramenta que 

possibilita otimizar o trabalho pedagógico interdisciplinar durante a hora 

atividade do professor. Além das considerações dos estudantes, a Equipe 

Pedagógica acompanha a turma ao longo do bimestre, observando o 

desempenho dos estudantes e dos professores, intervindo e colaborando no 

replanejamento das estratégias de ensino, considerando para tanto às 

necessidades apresentadas.  

Vale salientar que os principais condicionantes percebidos durante o 

levantamento de informações no Pré-Conselho, subsidiam os assuntos a 

serem discutidos nas reuniões de pais, possibilitando com que se busque um 

maior envolvimento e comprometimento dos responsáveis no processo de 

ensino e aprendizagem e nas diferentes ações propostas pela instituição. 

Ainda na reunião de pais/responsáveis são entregues as informações 

detalhadas referentes aos estudantes pelos quais são responsáveis, para 

que os mesmos estejam cientes do desempenho e das necessidades que, 

por ventura, possam existir. 

O Conselho de Classe, previsto em Calendário, é realizado uma vez 



por bimestre e, nesse momento, são utilizadas as planilhas com os dados 

individualizados dos estudantes para que sejam planejadas ações de 

intervenção pedagógica com fins a garantir a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

Com base nas reflexões e apontamentos levantados durante o 

Conselho de Classe, a Equipe Pedagógica, Direção e Professores articulam 

um conjunto de procedimentos a serem implementados, seja individualmente 

(estudante) ou coletivamente (turma), consolidando desta forma as ações 

pertinentes ao Pós-Conselho de Classe. A título de exemplo vale citar como 

ações de Pós-Conselho: convocação dos pais/responsáveis, devolutiva das 

discussões e orientações para as turmas, convocação do estudante pela 

equipe pedagógica para diálogo individual e outras estratégias que se fizerem 

necessárias. Esse instrumento ainda subsidia o atendimento aos pais e 

acompanhamento do estudante ao longo do ano letivo, sendo possível 

identificar os progressos obtidos. 

Outra ação desenvolvida nesta instituição é o colegiado que tem 

como finalidade, discutir o processo de ensino aprendizagem nas disciplinas 

onde os estudantes sentem maiores dificuldades e/ou quando há problemas 

de indisciplina que implicam em prejuízo à aprendizagem. Fazem parte do 

colegiado: os professores, estudantes, pais/responsáveis e outros membros 

da comunidade escolar, quando se fizer necessário. O colegiado poderá ser 

convocado pela Direção e Equipe Pedagógica a pedido dos educadores ou 

dos educandos. Após todos os participantes terem direito à palavra, os 

presentes assumem compromissos de reverem suas posturas e fazerem uma 

retomada dos conteúdos ou, quando o problema é indisciplina, assumem o 

compromisso de manterem uma relação saudável e respeitosa em sala de 

aula. 

 

RESULTADOS:  

                    Após a implantação do Pré-Conselho Online, foi possível perceber 

uma maior preocupação e compromisso por parte dos docentes sobre a 

necessidade de registro do processo de aprendizagem dos estudantes, bem 

como a necessidade de identificar a “raiz” das dificuldades de aprendizagem.  

            Ademais, foi possível perceber o comprometimento dos estudantes na 



realização das atividades propostas, na compreensão da avaliação como um 

dos aspectos da aprendizagem, bem como o acompanhamento mais efetivo 

dos pais mediante as informações detalhadas que recebem juntamente com 

o boletim de notas bimestrais. 

           Dentre os aspectos positivos pode-se observar: 

 Maior comprometimento e envolvimento da equipe docente no 

diagnóstico e registro do desenvolvimento dos estudantes; 

 Acompanhamento e recuperação de conteúdos não apreendidos antes 

do término do bimestre; 

 Subsídios para que a Equipe Pedagógica pudesse realizar o 

atendimento aos pais/responsáveis, seja durante reuniões bimestrais 

ou atendimentos semanais; 

 Otimização das informações para discussão durante o Conselho de 

Classe; 

 Diminuição gradativa do percentual de estudantes aprovados por 

Conselho de Classe; 

 Efetivação das três dimensões do Conselho de Classe. 
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  SEMINÁRIO GESTÃO EM FOCO 2018 

1- IDENTIFICAÇÃO  

NRE:  GUARAPUAVA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COLÉGIO ESTADUAL LIANE MARTA DA 
COSTA 

MUNICÍPIO:  GUARAPUAVA 

DIRETOR (A):  VILMA DOS SANTOS MILITÃO DE 
CAMPOS 

E-MAIL DA ESCOLA: GRPLIANE@SEED.PR.GOV.BR 

AUTOR (ES): VILMA DOS SANTOS MILITÃO DE 
CAMPOS 

 

2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NRE:  GUARAPUAVA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COLÉGIO ESTADUAL LIANE MARTA DA 
COSTA 

MUNICÍPIO:  GUARAPUAVA 

DIRETOR (A):  VILMA DOS SANTOS MILITÃO DE 
CAMPOS 

E-MAIL DA ESCOLA: GRPLIANE@SEED.PR.GOV.BR 

AUTOR (ES): VILMA DOS SANTOS MILITÃO DE 
CAMPOS 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 



INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Liane Marta da Costa, está situado no 

Bairro Boqueirão, município de Guarapuava, Estado do Paraná. Atualmente, 

atende 25 (vinte e cinco) turmas, sendo 17 (dezessete) turmas de Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) e 8 (oito) turmas de Ensino Médio totalizando 754 

alunos. Além disso, possui uma turma de CELEM, duas Salas de Recursos 

Multifuncional tipo 1, uma atividade de Aulas Especializadas de Treinamento 

Esportivo - AETE e duas Salas de Apoio de Português e Matemática.  

A avaliação educacional é uma das mais importantes ferramentas para 

alcançar o principal objetivo da escola: fazer com que os estudantes se 

apropriem do conhecimento. O difícil e importante é encontrar caminhos para 

a real efetivação do processo de ensino e aprendizagem com qualidade. 

No processo educativo como um todo, no Colégio Estadual Liane Marta da 

Costa existe a preocupação de fortalecer as questões de avaliação a fim de 

que ela realmente seja formativa, contudo, uma série em especial sempre 

chamou muito a atenção do coletivo escolar: o sexto ano. Assim, após muitas 

conversas com os professores, pais, equipe pedagógica e direção alguns 

encaminhamentos começaram a ser efetivados.  

 

JUSTIFICATIVA: A partir da análise diagnóstica realizada no contexto 

escolar, percebeu-se a necessidade de um trabalho diferenciado com os 

alunos dos sextos anos, a fim de despertar a organização, a concentração, 

incentivando a autonomia, a leitura, a interpretação, o raciocínio lógico e a 

escrita.  

OBJETIVO: Tornar o processo de ensino e aprendizagem efetivo,  

significativo e eficaz, colaborando com a formação integral do sujeito.  

ENCAMINHAMENTOS: Foi realizado um diagnóstico, investigando as 

facilidades e dificuldades apresentadas pelos alunos ao ingressar no sexto 

ano, relacionando à escola em que cursou as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, visando identificar variáveis que demonstrassem as 

potencialidades e as lacunas de aprendizagem apresentadas pelos mesmos.  

A partir desse primeiro diagnóstico, os dados levantados foram registrados 

em gráficos. Com base nesses dados, na elaboração do Plano de Trabalho 

Docente, contemplou-se um trabalho básico de organização: os materiais, o 



uso do caderno, a compreensão do horário, o agendamento das rotinas 

escolares, a importância da tarefa de casa, do estudar, do processo 

avaliativo, entre muitos outros. Desse modo, definiu-se coletivamente que a 

leitura e a escrita seria compromisso de todas as áreas. Os professores 

assumiram o compromisso de nas primeiras semanas ou enquanto se fizer 

necessário realizar esse auxílio, além disso todas as disciplinas trabalhariam 

leitura, escrita, interpretação a partir dos conteúdos necessários para o 

sucesso da aprendizagem e que estivessem em defasagem. No viés desses 

encaminhamentos, buscou-se desenvolver nos alunos atitudes que 

expressem responsabilidade, autonomia e assiduidade, como aspectos 

fundamentais para a efetivação da aprendizagem. Além disso, o 

envolvimento dos pais ou responsáveis pelos alunos foi fundamental, 

levando-os a perceber que a participação no processo de escolarização das 

suas crianças faz toda a diferença, fazendo-os perceber que são co-

responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem dos mesmos. 

Enquanto momento fundamental de avaliação do processo educativo, o 

coletivo escolar reorganizou o Conselho de Classe, no sentido de contribuir 

para a efetivação do ensino e aprendizagem com qualidade. 

RESULTADOS: Melhora no processo de ensino e aprendizagem, resultados 

qualitativos e quantitativos, disciplina para os estudos, organização do 

ambiente escolar, valorização dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  IBAITI 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  CE LEONARDO FRANCISCO NOGUEIRA 

MUNICÍPIO:  PINHALÃO 

DIRETOR (A):  GILBERTO AKIRA CASCARDO HITO 

E-MAIL DA ESCOLA: phlleonardonogueira@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): GILBERTO AKIRA CASCARDO HITO 

TEMA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

INTRODUÇÃO: O CE Leonardo Francisco Nogueira, oferta o curso de 

Ensino Médio, Formação de Docente e Técnico em Informática, está 

localizado na zona urbana do município de Pinhalão, Estado do Paraná, 

conta atualmente com 348 alunos, e o objetivo da avaliação é buscar uma 

maior participação de todos nas decisões do colégio. 

JUSTIFICATIVA: Tal avaliação teve como origem a necessidade de 

observarmos qual era o pensamento de professores, funcionários e alunos, 

com relação ao andamento das atividades no contexto escolar, buscar 

sugestões para um melhor aproveitamento das dependências, bem como 

otimizar os serviços e melhorar a qualidade de vida. 

mailto:phlleonardonogueira@seed.pr.gov.br


OBJETIVO: Propor questionários com relação ao espaço físico do colégio. 

Utilizar o laboratório de informática para alunos e professores, no 

preenchimento do mesmo. Melhorar a convivência nas dependências 

escolares. É o momento onde a própria instituição volta-se para o 

levantamento da sua realidade, utilizando metodologias e instrumentos que 

possibilitem uma análise abrangente e profunda sobre sua estrutura 

institucional. 

ENCAMINHAMENTOS: A avaliação institucional é uma das formas da 

gestão conhecer o que pensa os diferentes segmentos, seus anseios, 

fragilidades e pontos fortes. Ela é uma ferramenta para repensar a gestão 

com base nas ações praticadas anteriormente, indicando se há a 

necessidade de planejar e executar mudanças e fazer o acompanhamento 

das mesmas para sua melhoria. 

RESULTADOS: Com as análises que os resultados da aplicação da 

avaliação institucional permitem, o gestor tem condições de promover e 

estimular a melhoria do desempenho de toda equipe escolar, estabelecendo 

a sintonia do trabalho entre as pessoas. 

 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  IRATI 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  ESCOLA ESTADUAL PIO XII 

MUNICÍPIO:  IRATI 

DIRETOR (A):  REGINA DEMETERKO STADYKOSKI 

E-MAIL DA ESCOLA: iripio@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): REGINA DEMETERKO STADYKOSKI 

TEMA:     AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: Resultados positivos no rendimento escolar dos alunos da E.E. PIO XII 

de Irati 

INTRODUÇÃO:  

         A Escola Estadual Pio XII localiza-se na cidade de Irati e foi criada com o apoio 

do Governo do Estado do Paraná, através do Decreto nº 5.565/86 de 01/01/87. 

Compartilha o espaço com o Colégio São Pedro Canísio (particular), pois o prédio 

pertence à Congregação das Irmãs Canisianas e parte dele é locado para o Estado. 

Oferta o Ensino Fundamental do sexto ao nono ano, no período matutino e vespertino 

para aproximadamente 280 alunos, distribuídos em dez salas de aula regulares. 

Ressalta- se que é a qualidade, a riqueza e a diversidade das práticas educativas 

realizadas pelos docentes, apoiadas e incentivadas pela gestão e por todo o coletivo 



escolar: pais/responsáveis, alunos e comunidade, que dão suporte às ações, 

evidenciando o diálogo e o desafio de sermos co autores do processo educativo que 

o bom desempenho acontece. Acredita-se que por meio da implantação dessas 

práticas, o nível de envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, 

tende a elevar-se contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino oferecida. Por 

isso, a Escola sempre planeja, constrói, efetiva e reorganiza várias ações, avaliando-

as para melhorar sempre. 

O professor planeja, organiza, media a aprendizagem, ou seja, desenvolve 

procedimentos adequados para viabilizar a apropriação do conhecimento pelos 

alunos, intervindo, avaliando e atendendo às necessidades de formação humana. A 

maioria dos alunos que frequentam a escola, são provenientes de classes 

assalariadas, urbanas e rurais, cujas famílias vivem na informalidade ou enfrentam o 

desemprego, necessitando de apoio do governo por meio de programas sociais, 

suprindo suas necessidades básicas.  

Acredita-se que apesar de todos os problemas enfrentados nesta sociedade 

excludente, a escola como instituição social, visa proporcionar aos educandos meios 

e condições para o desenvolvimento global de suas potencialidades, valorizando a 

integração de sua cultura regional com o conhecimento universal, de modo a 

contribuir para a formação de um ser participativo, reflexivo, crítico e transformador e 

os alunos percebem a escola como um espaço social, lugar de convivência, de 

amizades, de lazer, de alimentação, de atividades esportivas e culturais, enfim, um 

espaço interativo. 

Mensalmente, realizamos reuniões com os membros da APMF e Conselho 

Escolar, nas quais elaboramos e analisamos projetos para a aplicação das verbas. 

Consideramos sempre os aspectos da legalidade, economicidade, isonomia, 

impessoalidade e moralidade para a aplicação dos recursos recebidos, dando 

prioridade aos aspectos pedagógicos da comunidade escolar, priorizando o ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

       A comunidade escolar diferencia-se das demais por ser um espaço, que divulga 

os trabalhos construídos, incentiva seus docentes, discentes e agentes educacionais 

para que cada vez mais melhorem a sua atuação. Para isto há participação desse 



coletivo escolar em reuniões, discussões, planejamento, execução e avaliação das 

ações acordadas pelo coletivo da escola. 

Enfim, a equipe escolar tem ciência que o papel da direção, dos professores, 

alunos, agentes educacionais, equipe pedagógica, pais ou responsáveis, é fortalecer 

o trabalho coletivo, visando uma escola que garanta a qualidade do ensino 

aprendizagem e consequentemente a aprendizagem. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Este trabalho justifica-se pela necessidade coletiva da comunidade escolar em 

melhorar a aprendizagem dos alunos e os índices de aprovação. As ações são 

norteadas a partir de dados avaliativos, de estatísticas e gráficos, os quais levam às 

reflexões sobre novas metodologias de trabalho e também a utilização de novos 

instrumentos de avaliações. 

       As ações construídas no decorrer dos anos são pautadas no diálogo com o 

coletivo escolar, na elaboração dos Planos de ação da escola, dos professores e 

equipe pedagógica, visando proporcionar um aprendizado de qualidade aos nossos 

alunos.  

OBJETIVO: 

Assegurar o sucesso de aprendizagem dos alunos da E.E. PIO XII, realizando 

o acompanhamento da aprendizagem, inovando pedagogicamente nas avaliações, 

através de vários recursos, inclusive os tecnológicos, planejando práticas 

pedagógicas inovadoras, organizando o espaço e tempo escolares, oportunizando a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, assim como a 

equidade no atendimento de todos, independentemente de raça, gênero, etnia, 

condição socioeconômica. 

ENCAMINHAMENTOS: 

          Avaliações de aprendizagem: 

      Nas reuniões pedagógicas os resultados do IDEB, SAEP e estatísticas da própria 



escola com dados de aprovação/reprovação são discutidos para identificar as 

necessidades e a proposição de metas para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem na escola. Realizamos um controle da frequência dos alunos e 

adotamos medidas a fim de assegurar a permanência dos mesmos na escola, 

conversando com as famílias em reuniões particulares para conhecer as dificuldades 

e quando necessário oferecemos auxílio através de encaminhamentos. Para isto 

contamos com o apoio de parcerias locais. Realizamos reuniões periódicas com os 

pais ou responsáveis dos alunos, envolvendo os professores, equipe pedagógica, 

agentes educacionais e alunos com participação expressiva, nas quais, além de 

questões pedagógicas, proporcionamos palestras de interesse da comunidade 

escolar. 

           Refletimos constantemente em: 

● Propor novas metodologias de trabalho e recursos avaliativos com a 

utilização de tecnologias digitais em sala de aula para melhorar o 

aprendizado dos alunos, como por exemplo: 

 

● Avaliação através do Plickers: Trata-se de uma ferramenta simples, que 

permite aos professores coletar dados de avaliações de aprendizagem em 

tempo real, não há necessidade de que os alunos possuam equipamento 

algum, apenas alguns cartões impressos pela secretaria, que podem ser 

reutilizados em outras avaliações, de outras disciplinas, por tempo 

indeterminado.  



 

Momento da aplicação da avaliação através do plickers 

 

 

Preparação das questões para serem aplicadas aos alunos. Estas questões formam um banco de 

dados: permanente e prático para utilização dos professores. 

 



 

Relatório gerado para o professor conforme as respostas dadas pelos alunos. 

 

Conselhos de Classes e pré-conselhos: 

● Realização do Pré-Conselho: através de Fichas Virtuais utilizando o 

armazenamento em nuvem (Google Drive) para que todos professores possam 

compartilhar informações sobre todos os alunos da escola, em especial para 

aqueles que necessitam de atenção particular em relação à produtividade. 

Nessas fichas, cada professor pode relatar eventuais problemas de 

determinados alunos. Todas essas informações são compiladas em gráficos 

que permitem perfeita visualização, em termos quantitativos, dos problemas 

em questão. A partir desses demonstrativos, a equipe pedagógica passa a 

deter mais subsídios para as decisões tomadas nos Conselhos de Classe. 

Exemplo da ficha: 

CONSELHO DE CLASSE - 8º A  

Prezados Professores 

O 2º Bimestre encerra dia 13/07/2018 e o formulário deverá ser enviado 

impreterivelmente até o dia 30/06, para que possamos analisar os dados e 

otimizar nosso Conselho de Classe.Conto com a colaboração de todos vocês. 



*Obrigatório 

BIMESTRE * 

  

□ 1 BIMESTRE 

□ 2 BIMESTRE 

□ 3 BIMESTRE 

□ 4 BIMESTRE 

  

DISCIPLINA * 

  

□ ARTE 

□ CIÊNCIAS 

□ EDUCAÇÃO FÍSICA 

□ ENSINO RELIGIOSO 

□ GEOGRAFIA 

□ HISTÓRIA 

□ LEM INGLÊS 

□ LÍNGUA PORTUGUESA 

□ MATEMÁTICA 

  

ALUNOS * 

□ BRUNO  

□ DAVID  

□ DEBORA  

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS ALUNOS * 

  

□ Não realiza as tarefas 

□ Não entrega trabalhos avaliativos 

□ Não entrega trabalhos na data marcada 

□ Não realiza avaliação 

□ Não realiza avaliação de recuperação 

□ Possui nota abaixo da média 

□ Aluno faltoso 

□ Não traz material didático 

□ Aluno indisciplinado 

□ Aluno com dificuldade de aprendizagem 

  

OBSERVAÇÕES 



Justifique os itens apontados sobre o aluno, caso achar necessário. 

Sua resposta 

  

INTERVENÇÕES * 

□ Aconselhamento Individual 

□ Reunião com pais/responsáveis 

□ Adequação da metodologia 

□ Adaptação curricular 

□ Mudança de lugar em sala de aula 

  

SUGESTÕES 

Espaço destinado para sugestões que considerarem pertinentes e necessárias 

para melhorar o rendimento acadêmico do aluno. 

Sua resposta 

ENVIAR 

 

 

Coleta de dados a partir das respostas enviadas pelos professores: 

 

DISCIPLINA ALUNOS INFORMAÇÕES SOBRE OS ALUNOS 

OBSERVAÇÕES INTERVENÇÕES SUGESTÕES 

 

LÍNGUA PORTUGUESA ANDREY: Não realiza as tarefas, Aluno 

indisciplinado, Aluno com dificuldade de aprendizagem O aluno tem resistência 

a regras, quando é chamada sua atenção sempre responde. Tem muitas 

dificuldades na disciplina, demora para compreender o conteúdo e várias 

vezes não faz as atividades por não conseguir. Aconselhamento Individual, 

Reunião com pais/responsáveis. Precisa de aconselhamento para que melhore 

o comportamento.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA CRISTIAN: Aluno indisciplinado Cristian é um menino 

dedicado, no entanto, em certos momentos tumultua a sala com brincadeiras 

fora de hora. Caso chamada sua atenção demora para cessar o 

comportamento. Aconselhamento Individual, reunião com pais/responsáveis 

Precisa de aconselhamento para melhorar sua atitude.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA ELIAS: Aluno indisciplinado,  com dificuldade de 

aprendizagem. Apesar das suas dificuldades, Elias sempre busca 

compreender o conteúdo, participa das aulas e é querido. Entretanto, não 

consegue parar de falar e se demonstra inquieto o tempo todo. 



Aconselhamento Individual Precisa de aconselhamento para melhorar o 

comportamento.  

 

LEM INGLÊS ANDREY: Aluno indisciplinado 

Aconselhamento Individual 

 

LEM INGLÊS ELIAS GABRIEL: Não traz material didático, Aluno indisciplinado 

Aconselhamento Individual 

 

LEM INGLÊS LUAN: Aluno indisciplinado, Aconselhamento Individual 

 

ARTE ELIAS GABRIEL Aluno indisciplinado. Aconselhamento Individual. 

Sugere-se mudança de lugar em sala de aula 

 

● Realização de Conselhos de Classe: (com a prévia análise de dados já 

apontados pelos professores no Pré-conselho, através de registros nas fichas 

online, resultando em estatísticas e gráficos), de forma participativa, 

promovendo a discussão dos casos apresentados num quadro de 

desempenho dos alunos, que necessitam de maior atenção, propondo ações a 

serem realizadas, tanto pelos alunos, pais, como professores. Também 

discutimos sobre as causas e consequências das dificuldades dos estudantes 

em relação ao processo pedagógico e para que sejam realizadas as ações 

para a obtenção de resultados positivos. Segue alguns gráficos: 

 

 

           Leitura do gráfico: apresenta uma porcentagem segundo as indicações dos professores. 

Exemplo:o aluno Elias Gabriel foi o mais citado pelos professores, com 27,3 %, assim como alguns 

alunos não são citados, por não necessitarem de intervenções. 



 

      Intervenções sugeridas pelos professores, após o preenchimento dos formulários 

a pedagoga acessa o gráfico das intervenções mais citadas pelos professores. Estas 

intervenções podem ser individuais (por aluno), ou gerais (por turma), como no 

exemplo do gráfico abaixo: 

 

● Exemplo de sugestões dadas pelos professores para um aluno:  

 

 

 

       Para a realização do Conselho de Classe é formulado um quadro de notas dos 

alunos que apresentam notas abaixo da média em um dos bimestres, o que permite a 

análise para posterior tomada de decisões e ações que serão realizadas. O que é 

levado em consideração, não são as notas, mas sim o avanço ou retrocesso dos 

referidos alunos, para posteriores encaminhamentos, tanto pela escola, quanto pela 

família ou mesmo pelo próprio aluno, por exemplo: aconselhamento individual ao 

aluno, reunião com os pais, reunião com a turma, encaminhamento para a Sala de 



Apoio ou Recursos, encaminhamento para outros órgãos, tais como psicólogos, 

assistente social, neurologista, fonoaudiólogo. 

 

Outras ações: 

No início do ano, em reuniões pedagógicas e de Conselho de Classe, 

analisamos casos de alunos que foram aprovados por Conselho de Classe no ano 

anterior, para que recebam uma atenção especial e sejam motivados a melhorar na 

sua aprendizagem. 

Encaminhamos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem 

acentuadas para a avaliação de profissionais como: médico neurologista, 

atendimento psicológico, fonoaudiólogo e para avaliação no contexto escolar, com a 

professora de Sala de Recursos. Para estas ações contamos com parcerias de 

alguns órgãos: Posto de Saúde da comunidade, CRAS do bairro, profissionais 

voluntários do município, terapia (equoterapia) existente na cidade. 

Incentivamos para que os espaços de aprendizagem tornem-se mais 

dinâmicos, participativos e interativos, diversificando com práticas inovadoras de 

recursos tecnológicos, como: exposição de conteúdo das aulas com a utilização de 

projetor multimídia (duas das 05 salas de aula possuem o projetor à disposição dos 

professores). Esta ação permite maior motivação dos alunos pela aprendizagem dos 

conteúdos de forma significativa, contextualizada e atualizada. O coletivo escolar 

participa de cursos como Aprender na Cultura Digital (Conectados 2.0). 

Refletimos sobre as novas tecnologias nas escolas para dispor de conteúdos, 

objetivos e estratégias que não estejam desvinculados do pensamento curricular. Não 

se trata de tomar as “tecnologias” como os sujeitos das práticas, mas sim estabelecer 

a mediação entre o aluno e o conhecimento e considerar a inclusão digital como 

impulsionadora da prática educativa.  

Percebe-se que o volume progressivo de informações gerado por esses meios 

tecnológicos traz transformações substanciais ao processo de aquisição do 

conhecimento pelo indivíduo.  Essas tecnologias, aliadas ao conhecimento e à 

experiência do professor, devem assegurar ao aluno uma educação permeada pela 

diversificação de linguagens, dinâmica e aberta às inovações, no caminho do 

aprendizado permanente e articulado ao mundo contemporâneo. 



Promovemos várias reuniões com a comunidade escolar, para integrá-la cada 

vez mais no processo educacional. Há participação efetiva dos pais, nas quais são 

abordados temas de interesse dos mesmos, sempre com um palestrante na área de  

maior interesse da comunidade escolar, tais como: a importância dos estudos e 

acompanhamento da família, a alimentação saudável, cuidados com as redes sociais 

(jogos na internet), disciplina e ato infracional, etc.  Além desses encontros, estamos 

constantemente dialogando com os pais ou responsáveis para refletir acerca dos 

problemas e possíveis soluções. 

       Em relação às faltas dos alunos, solicitamos justificativas,  atestados médicos, ou 

requerimentos efetuados na secretaria da escola pelos pais e/ou responsáveis dos 

alunos. 

      Também disponibilizamos uma pasta para registro do professor em sala de aula, 

com nome de cada aluno, para o registro de fatos ocorridos com os alunos em sala 

de aula como: falta de materiais pedagógicos, desrespeito ao professor e colegas de 

turma, atraso injustificado, indisciplina e também pontos positivos observados na 

turma. 

    Ainda trabalhamos com outra ficha, que fica com o líder da turma, para 

acompanhamento diário das atividades realizadas pelos alunos: segue exemplo 

abaixo: 



 

Leitura dos resultados do rendimento escolar: 

Avaliação externa:  

Resultados educacionais: desde o início das avaliações do MEC através dos 

resultados do IDEB, temos obtido bons resultados.  Iniciamos em 2005 com a 

pontuação 3,7; depois melhoramos e atingimos 4,9 em 2007; 2009: 5,0; 2011: 5,2; 

2013: 5,3 e em 2015: 5,4. Sempre evoluímos, nunca reduzimos os índices. 

Percebemos que a escola superou as metas, pois em 2015, atingimos os índices de 

2017, quase de 2019. Também, em relação ao Estado, ultrapassamos as metas 

projetas para 2021, que é de 5,3. Portanto, é notável a evolução constante, que se 

deve ao trabalho árduo, compromisso e dedicação de todos: professores em sala de 

aula, da equipe pedagógica, da maioria dos alunos e pais que se envolvem para que 

os resultados positivos surjam. 

Avaliação Institucional: Realizamos pesquisa escrita com as famílias dos alunos, 



contendo várias questões elaboradas, solicitando sugestões, pontos positivos e 

negativos. As respostas fizeram parte de dados estatísticos tabulados em gráficos s 

(abaixo). Os resultados da pesquisa foram apresentados e discutidos em reuniões do  do 

Conselho Escolar, APMF, de pais dos alunos, enfim com a toda a comunidade escolar. 

 Alguns dados da pesquisa realizada com os pais da escola: 

 

 

 

Solicitamos que apontassem pontos positivos e negativos em relação à escola, como 

por exemplo: 

 

 



     

 

 

 

Ainda algumas sugestões surgiram neste trabalho como: palestras para os 

alunos sobre temas importantes (prevenção ao uso de drogas, violência, bullying), 

monitoramento dos alunos nos recreios, armários nas salas de aula para os deixarem 

os livros didáticos, torneios esportivos envolvendo as famílias, continuidade do Clube 

de robótica na escola, apresentações dos alunos com a presença dos pais, proibir o 

uso do celular mesmo escondido e outros. 

RESULTADOS:  

● IDEB da escola: Para comprovar o resultado deste trabalho coletivo eficaz, 

competente e consequente qualidade do ensino desenvolvido nesta escola 

citamos os índices: Desde o início das avaliações do MEC temos obtido bons 

resultados. Desde 2005, quando iniciamos com a pontuação 3,7; depois 

melhoramos e atingimos 4,9 em 2007;  2009: 5,0;  2011: 5,2;  2013: 5,3 e em 

2015: 5,4. Sempre evoluímos, nunca reduzimos os índices; 

● Evolução nos índices do SAEP; 

● Aprendizagem satisfatória evoluindo constantemente, com redução da 

reprovação; 

● Excelente avaliação das famílias em relação ao trabalho da escola; 

● Prêmios de Gestão escolar: 

1. Prêmio CAF em 2017; 

2.  Prêmio de Gestão Escolar CONSED em 2017 - 2º lugar no Paraná. 



       

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  IVAIPORÁ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COL. EST. PROFª RENI CORREIA 
GAMPER-EMPN 

MUNICÍPIO:  MANOEL RIBAS 

DIRETOR (A):  ALTEVIR DOS SANTOS 

E-MAIL DA ESCOLA: mnrreni@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Altevir dos Santos e Leonice Maria Back 
Piaceski 

TEMA: A utilização de planilhas e dados estatísticos no Conselho de Classe, 

como importante ferramenta no direcionamento do trabalho pedagógico. 

TÍTULO: O Conselho de Classe como ferramenta de direcionamento 

pedagógico. 

INTRODUÇÃO: 

               O Colégio Estadual Professora Reni Correia Gamper EMPN, está 

localizado no município de Manoel Ribas, região central do Estado do 

Paraná, contando com o Ensino Médio, Formação de Docentes, Técnico em 

Enfermagem e Técnico em Informática, além de atividades em turno 

complementar como o Celem, Treinamento Esportivo e Atividade 

Permanente (Pré-vestibular), com aproximadamente 650 alunos. Temos 

como meta proporcionar uma educação de qualidade, para isso, trabalhamos 



pelo sucesso do processo ensino-aprendizagem, buscando uma integração 

entre todas as Instâncias Colegiadas tendo claro suas funções e objetivos.   

              Diante disso, nossas ações envolvem todas as dimensões 

educativas, mas, principalmente, aquelas que estão mais diretamente 

relacionadas em assegurar ao estudante o direito de acesso ao 

conhecimento. 

JUSTIFICATIVA: 

              Os jovens que frequentam o Ensino Médio são oriundos de 

diferentes culturas e saberes, fazendo-se necessário construir uma educação 

que valorize todo o conhecimento produzido por essas diferentes culturas. 

             Para tanto, é muito importante a escola conhecer cada sujeito nas 

suas potencialidades, considerando que o Ensino Médio é uma etapa 

fundamental no direcionamento profissional de cada estudante o que justifica 

uma aproximação de todos os profissionais da educação com os estudantes, 

visando utilizar-se de todas as formas para conhecer cada aluno, para poder 

intervir no seu processo educativo. 

          Diante disso, o Conselho de Classe é uma rara oportunidade em que é 

possível agrupar os docentes das diferentes disciplinas de um mesmo ano, 

visando analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob diferentes  

aspectos. As discussões conduzidas precisam favorecer aspectos como a 

análise do currículo, da metodologia adotada e do sistema de avaliação da 

instituição, possibilitando aos professores uma importante experiência 

formativa, permitindo a reavaliação da prática didática. 

           O Conselho tem como função compreender a relação que os 

estudantes desenvolvem com o conhecimento e como gerenciam a vida 

escolar para, quando necessário, propor as intervenções adequadas.  

          Para que esses momentos se tornem produtivos, é fundamental que os 

professores tenham clareza das finalidades de cada reunião. Para tanto, é 

importante que esses momentos sejam organizados previamente pela equipe 

gestora, que fará levantamento das ações referentes ao acompanhamento 



do processo ensino-aprendizagem e levantamento das notas de cada 

estudante, organizando-as em planilhas de slides para que todos possam 

visualizar os resultados e discutir, em conjunto, as estratégias a serem 

adotadas.  

            Tudo isso só é possível se os gestores planejarem os Conselhos de 

Classe com intuito de aprimorar a prática docente e ampliar o olhar sobre o 

desempenho dos estudantes, propiciando assim, a melhoria da qualidade do 

ensino. 

OBJETIVO: 

Aprimorar o processo ensino-aprendizagem. 

Aumentar os índices nas avaliações internas e externas. 

Ser um Colégio de Referência. 

ENCAMINHAMENTOS: 

           Faz-se necessário enfatizar o trabalho realizado com planilhas, 

gráficos e estatísticas, como ação pedagógica, a qual parte da utilização de 

dados das avaliações internas (trimestrais) e externas (Indicadores do Saep), 

para refletirmos, primeiramente, com os professores, buscando diagnosticar 

quais os principais problemas levantados na coleta de dados, fazendo uso do 

conselho de classe, “..momento em que professores, equipe pedagógica e 

direção se reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar 

alternativas que busquem garantir a efetivação do processo ensino- 

aprendizagem dos estudantes”, para posteriormente podermos, em conjunto, 

fazermos um direcionamento do trabalho pedagógico.  

           Os estudantes também fazem parte de todo o processo, para tanto é 

importante que tomem conhecimento do trabalho realizado no Conselho de 

Classe, quais os problemas diagnosticados, quais os encaminhamentos 

propostos e, claro, qual a sua opinião sobre tudo o que foi resolvido, não 

deixando de destacar que é importante exigirmos de cada estudanteo 

empenho aos estudos, aguçando a perspectiva de planejar o seu futuro 



acadêmico, o que requer dedicação nas aulas, trabalhos e atividades 

realizados extraclasse, tarefa que muitas vezes requer a participação da 

família. 

            As Avaliações externas também precisam ser consideradas, por isso 

a cada conceito das avaliações do SAEP, são discutidos com todos 

(professores e alunos), para que possamos identificar em qual nível de 

aprendizagem recebemos nossos alunos e qual o progresso delesao longo 

do Ensino Médio. 

RESULTADOS:  

 Acompanhamento diário na metodologia utilizada em sala de aula, 

buscando sempre encaminhamentos com métodos. 

 Análise antecipada de todas as avaliações que são elaboradas pelos 

professores pela equipe pedagógica. 

 Tabulação dos resultados das notas e processo ensino-aprendizagem 

por aluno, por turma e por turno. 

 No que condiz à Avaliação do SAEP, referente ao ano de 2017, 

tivemos proficiência superior à média do estado, tanto em Matemática 

quanto em Língua Portuguesa. 

Apesar de sabermos que o caminho a ser percorrido é longo, acreditamos 

estar no caminho certo pelos resultados satisfatórios. 
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TÍTULO: LEITURA X RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 A E.E. Dr. João da Rocha Chueiri – E.F. fundada a 70 anos, está localizada 

na zona urbana do município de Ribeirão Claro. Atende nos turnos matutino e 

vespertino, os anos finais do Ensino Fundamental Regular e a Educação Especial 

em Sala de Recursos Multifuncional, num total de 537 alunos conforme quadro 

abaixo: 
 

turno Ano/série Nº de turmas Nº de alunos 

MATU
TINO                

6º ANO 1 25 

7º ANO 1 25 

8º ANO 4 113 

9º ANO 4 115 

AETE – AULAS ESPECIALIZADAS DE TREINAMENTO 
ESPORTIVO – TÊNIS DE MESA 

1 23 

SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM - MATEMÁTICA 1 19 

SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM - LÍNGUA. 
PORTUGUESA 

1 19 

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL 6 18 

 

VES
PER
TIN
O   

6º ANO 4 107 

7º ANO 4 114 

8º ANO 1 14 

9º ANO 1 24 

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL 6 15 

  

  

 Nos últimos anos, a escola tem concentrado suas ações pedagógicas em 

atendimentos educacionais em contraturno não só para alunos com dificuldade de 

aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, através dos programas 

disponibilizados pela SEED, mas também de maneira voluntária, para aqueles que 

demonstram interesse em obter resultados em concursos promocionais como o 

“Agrinho”, Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Língua Portuguesa e 

processos seletivos para ingresso em Estabelecimentos de Ensino das redes 

Estadual e Federal de nível médio/técnico, com o apoio dos professores do 

Estabelecimento, Equipe Pedagógica e Direção, que se propõe a realizar esse tipo 

de trabalho junto aos alunos. Além disso, tem investido também no apoio e incentivo 

à leitura, com a oferta gratuita de livros aos alunos, obtidos através de doações, com 



 

a intenção de que iniciem sua biblioteca particular e adquiram o hábito e o prazer de 

ler. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A aquisição do hábito e do prazer pela leitura se dá de forma gradativa, e por 

isso precisa ser estimulado, já que aprimora a habilidade de comunicação e 

interpretação, facilitando o aprendizado dos conteúdos em sala de aula e 

consequente melhoria nos resultados de aprendizagem.  Através da intervenção 

deliberada dos professores, e com o objetivo de apreensão das dificuldades 

apresentadas pelos alunos, esse trabalho se propõe a melhorar gradativamente os 

resultados obtidos pelos alunos nas avaliações internas e externas, e através deles, 

promover e valorizar os trabalhos da escola com o processo ensino-aprendizagem. 

 

 

OBJETIVOS 

 

● Aprimorar as habilidades de interpretação e comunicação dos alunos através 

do hábito da leitura. 

● Melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos e os índices das 

avaliações internas e externas. 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

● Acompanhamento sistemático e incentivo à leitura pelos professores, que em 

sala de aula divulgam o conteúdo de obras literárias disponíveis na biblioteca 

da escola, entre os alunos, professores e comunidade.  

 

● Promoção de doações e sorteio de livros novos, escolhidos pelos próprios 

alunos, e incentivo para que cada aluno tenha a sua biblioteca. 



 

 
 

● Oferta da OBMEP na escola, projeto da UEM (Universidade Estadual de 

Maringá), com apoio do Instituto Nacional de Matemática para os alunos 

participantes das Olimpíadas de Matemática. 

 

● Oferta de aulas de reforço em contraturno, para os alunos interessados em 

obter resultados em concursos e olimpíadas. 

 

● Realização de simulado duas vezes ao ano de todas as disciplinas. 

 

● Participação nas Olimpíadas de Língua Portuguesa e Matemática. 

 

● Divulgação dos bons resultados obtidos pela escola na comunidade. 

 

 

RESULTADOS 

 

  Em 2017 

● 23 alunos classificados no Instituto Federal do Paraná de Jacarezinho/PR 

● 04 primeiros classificados na Escola Estadual de Educação Tecnológica de 

Ipaussu/SP 

● 05 primeiros classificados no concurso Jovem Aprendiz - (empregados na 

Empresa Laticínios Carolina (General Mills) 

 

 

 Em 2018 

● 18 alunos classificados no Instituto Federal do Paraná de Jacarezinho/PR 

● 01 aluno classificado na Escola Estadual de Educação Tecnológica de 

Ipaussu/SP 

  

 Outros resultados 

● Premiação em todas as edições da OBMEP - Olimpíada Brasileira de 

Matemática 



 

● 3º lugar regional no concurso de redação do Programa Agrinho 

● Resultados obtidos no SAEP e SAEB: 

 

 

SAEP 6ºs anos 9ºs anos 

LÍNGUA PORTUGUESA 2013 2018 2013 2017 

Índices do Paraná 197,1 213,4 242,9 250,4 

Índices do NRE 196,5 214,3 237,7 245,9 

Índices da Escola 226,2 227,3 236,7 263,4 

MATEMÁTICA 2013 2018 2013 2017 

Índices do Paraná 212,3 226,4 249 257,6 

Índices do NRE 216,1 228,1 244,9 252,8 

Índices da Escola 250,3 239,3 243,1 272 
 

 

 

SAEB 2013 2018 

LÍNGUA PORTUGUESA 241,06 274,56 

MATEMÁTICA 241,75 273,9 
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  LARANJEIRAS DO SUL 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COLÉGIO ESTADUAL CASTRO ALVES 

MUNICÍPIO:  QUEDAS DO IGUAÇU 

DIRETORA:  NEIVA VIEIRA 

E-MAIL DA ESCOLA: qigcastroalves@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Neiva Vieira 

TEMA:  Avaliação 

TÍTULO: Sistema de Avaliação do Col. Est. Castro Alves 

INTRODUÇÃO: 

O Colégio Estadual Castro Alves – Ensino Fundamental e Médio, atende 231 

alunos distribuídos em 9 turmas, sendo dois sextos anos e as demais apenas 

uma turma por série/ano.  

Em busca de uma educação de qualidade, o Colégio adota um 

sistema de avaliação e organização diferenciado, como por exemplo:  

- análise das avalições (provas), pela direção e pedagoga, visando a 

qualidade de elaboração, estrutura e clareza; 

- avaliações mais extensas com no mínimo quatro páginas para o 

Ensino Médio e três páginas para o Ensino Fundamental. Isso faz com que 

os conteúdos sejam melhor explorados e o aluno acaba estudando mais; 

- controle de notas e acompanhamento imediato dos alunos que 

apresentem dificuldades;  

- informação constante aos pais quanto ao aproveitamento do aluno;  



- planilha de (notas livres), feita pelo professor sobre as atividades 

desenvolvidas em sala (tarefas e trabalhos). 

As conversas, sobre o desempenho dos alunos, com pais, 

professores, alunos, direção e coordenação são feitas sempre que se 

percebe a necessidade de informar os pais sobre o desempenho dos filhos, 

seja na aprendizagem ou por problemas com indisciplina (felizmente, esta 

última, só acontece esporadicamente). Os pais também são incentivados a 

vir pra escola quando sentem que há problemas com a aprendizagem dos 

filhos em determinada(s) disciplina(s) para que, junto com o/a professor(a) 

possamos tomar as medidas cabíveis e necessárias para que o aprendizado 

aconteça de forma significativa e com qualidade.  

JUSTIFICATIVA:  

A avaliação, no Col. Est. Castro Alves, é encarada como um instrumento que 

subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre sua 

prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de 

aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como 

adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo 

e, para o aluno, um instrumento de tomada de consciência de suas 

conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de seu 

investimento na tarefa de aprender.  

OBJETIVO:  

Manter e melhorar os instrumentos de avaliação levando em consideração o 

nível de conhecimento e capacidade de aprendizagem dos alunos. 

ENCAMINHAMENTOS:  

Este sistema de avaliação vem sendo desenvolvido, com pequenas 

adaptações, há muitos anos, e tem se mostrando eficiente para obtenção dos 

resultados alcançados pelo colégio. 

RESULTADOS:  



 No ano de 2015 o colégio já atingiu a meta projetada para 2021: 6,6 

ficando com a melhor nota, no Estado do Paraná, entre as escolas 

públicas;  

 Alto índice de aprovação nas Universidade nos mais variados cursos; 

 Reconhecimento dos pais e comunidade da qualidade de ensino 

desenvolvida pelo Colégio. 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  LOANDA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  COLÉGIO ESTADUAL FERNANDO DE 
AZEVEDO - EFM 

MUNICÍPIO:  SANTA ISABEL DO IVAÍ 

DIRETORA:  SILVANETE DE SOUZA LADEIA AUGUSTI 

E-MAIL DA ESCOLA: snvfernandoazevedo@seed.pr.gov.br 

AUTORA: SILVANETE DE SOUZA LADEIA AUGUSTI 

TEMA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: O CONSELHO DE CLASSE COMO ESTRATÉGIA PARA 

QUALIFICAR A PRÁTICA DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA 

  INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Fernando de Azevedo – Ensino Fundamental e Médio do 

município de Santa Isabel do Ivaí está situado na Rua Arthur Bernardes, 

1725, sob a jurisdição do Núcleo Regional de Educação de Loanda, tendo 

como órgão mantenedor a Secretaria Estadual de Educação –SEED. O nome 

da escola foi escolhido em homenagem ao educador e sociólogo Fernando 

de Azevedo, o qual foi um dos responsáveis pela reforma do ensino brasileiro 

nas décadas de 20 e 30. O objetivo principal desta Instituição de Ensino é 

ofertar e garantir educação de qualidade no intuito relevante para o exercício 

da cidadania, num processo gradativo de apropriação do conhecimento 

científico e sistematizado, orientando, coordenando, acompanhando e 

avaliando o trabalho realizado na instituição, tendo como meta primordial o 



desenvolvimento de um processo de ensino que garanta uma aprendizagem 

significativa. O Colégio atende a comunidade local nos períodos matutino, 

vespertino e noturno, sendo 265 alunos no Ensino Fundamental – 6º ao 9º 

ano. Oferta também programas em contra turno que contribuem para 

complementar a aprendizagem dos alunos. Os programas são: Sala de 

Recursos Multifuncional I, que presta Atendimento Educacional Especializado 

a alunos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas 

Habilidades ou Superdotação, atende 25 alunos e profissionais 

especializadas, nos períodos matutino e vespertino. Aulas Especializadas de 

Treinamento Esportivo – AETE – na modalidade de futsal, no período 

vespertino, com um total de 30 alunos e um profissional da área de Educação 

Física. Aulas de Espanhol - Centro de Língua Estrangeira Moderna – CELEM, 

hoje atende 20 alunos no 2º ano do curso, no período vespertino. O Colégio 

oferta também a EJA- Educação de Jovens e Adultos, no período noturno, 

sendo 114 alunos Ensino Fundamental e 70 alunos no Ensino Médio. Com 

relação a Avaliação Educacional que é um dos temas propostos para este 

seminário, vamos relatar a ação voltada para a Instância Conselho de Classe, 

que conforme consta no PPP desta Instituição, encontra-se organizada em 

várias etapas de desenvolvimento, nas quais proporcionam momentos de 

interação, de análise, discussão e reflexão em torno do processo de ensino e 

aprendizagem, valorizando mais os resultados qualitativos, indo além dos 

quantitativos. 

JUSTIFICATIVA:  

Entendendo o Conselho de Classe como uma Instância Colegiada, 

democrática e norteadora da prática pedagógica e docente, o coletivo da 

escola foi convidado a repensar o processo de avaliação, bem como a 

reorganização da prática docente, visto que os resultados apontavam muitos 

alunos sendo avaliados pelo conselho de classe, pois não conseguiam atingir 

resultados positivos para aprovação. Neste sentido, a pedagoga utilizou o 

embasamento teórico dos estudos do PDE – 2014 para reorganizar e 

direcionar as discussões realizadas durante os conselhos de classe. Partindo 

dessas discussões, a equipe pedagógica e professores passaram a enxergar 



o aluno além dos resultados quantitativos, buscando diagnosticar as 

dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem, provocando uma 

nova condição ao educando dentro de uma perspectiva de melhorar a 

qualidade de ensino, bem como encontrar a explicação para os resultados 

finais pertinentes ao processo de avaliação escolar. 

OBJETIVO:  

Redimensionar as práticas utilizadas nos conselhos de classe, visando 

diagnosticar as fragilidades do processo de ensino e aprendizagem, para que 

o coletivo possa refletir e propor ações e intervenções pedagógicas que 

venham contribuir para melhorar o aproveitamento escolar dos alunos. 

ENCAMINHAMENTOS:  

Para a realização dos conselhos de classe utilizamos alguns instrumentos 

que nos possibilitam conduzir as reflexões e discussões que ocorrem nas 

reuniões. Tais instrumentos foram elaborados pela equipe pedagógica do 

colégio e tem como objetivo analisar o trabalho coletivo e também a auto 

avaliação. Os conselhos de classe são realizados com a seguinte estrutura: 

PRÉ CONSELHO 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO: Os professores a preenchem antes do 

conselho de classe durante as horas atividades, alguns preenchem em sala 

de aula com os alunos, realizando as discussões e reflexões necessárias. Em 

alguns momentos professores e pedagogas trocam informações/experiências 

durante o preenchimento dessas fichas, o que consideramos pré-conselho. 

Essa ficha é usada na entrega dos boletins para o repasse das informações 

para os pais, nelas analisamos alguns aspectos que consideramos 

importantes para melhorar o desenvolvimento e rendimento dos alunos. 

  

CONSELHO DE CLASSE 

FORMULÁRIO CONSELHO DE CLASSE: formulário usado nos 1º e 2º 



bimestres para direcionar as discussões do conselho de classe. Neste 

formulário analisamos: diagnóstico geral da turma, elencamos ações e 

mudanças metodológicas a serem desenvolvidas para melhorar o processo 

de ensino e aprendizagem para o próximo bimestre, verificamos alunos com 

problemas de faltas e indisciplina e, por fim analisamos e elencamos alunos 

com problemas de aprendizagem, identificando quais são as dificuldades que 

eles apresentam. 

 

FORMULÁRIO PARA O 3º BIMESTRE: Identifica alunos que serão avaliados 

no conselho de classe final e também prevê ações emergenciais dos 

professores e da equipe diretiva e pedagógica para o 4º bimestre. 

 Utilizamos as informações dos formulários para realizarmos o pós conselho 

com os alunos e com os pais quando é necessário em reunião mais 

detalhada. 

 

ATA INDIVIDUAL DO CONSELHO DE CLASSE FINAL: 

-Indica a(s) disciplina(s) que o aluno não conseguiu rendimento adequado ou 

ideal para a aprovação. Nela constam: 

-Critérios de aprovação para o ano seguinte. 

-Critérios para retenção na série/ano atual. 

-Encaminhamentos para o próximo ano. 

 

*Observação: Em todos as reuniões de conselho de classe utilizamos o 

relatório da Sala de Recursos Multifuncional, o qual consta os resultados 

obtidos em Sala de Recursos, proporcionando um trabalho colaborativo. No 

conselho de classe são coletadas sugestões para reorganização do trabalho 

pedagógico da Sala de Recursos para o próximo bimestre ou ano.  

 



 

RESULTADOS:  

Através desta organização do Conselho de Classe, na qual usamos vários 

instrumentos norteadores, conseguimos perceber um diferencial positivo nas 

discussões e reflexões da equipe e dos professores, nas quais realizamos 

diagnóstico e análise coletiva, propomos ações e intervenções que fortalecem 

o trabalho pedagógico, obtendo assim uma visão geral de vários aspectos 

considerados importantes para o desenvolvimento do aluno, para o trabalho 

do professor e da escola como um todo. 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

NRE:  Londrina 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Est. Professora Déa Alvarenga 

MUNICÍPIO:  Londrina 

DIRETORA:  Maria Ivone de Morais 

E-MAIL DA ESCOLA: ldadealvarenga@seed.pr.gov.br 

AUTOR: Maria Ivone de Morais 

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: Trabalho em equipe: construção permanente 

INTRODUÇÃO: 

                          O Colégio Estadual Professora Déa Alvarenga fica localizado 

no Jardim São Francisco no município de Londrina, divisa com a cidade de 

Cambé. Atendemos quatrocentos e sessenta e cinco alunos. Ofertamos os 

ensinos fundamental e médio. 

                          A palavra equipe significa grupo, reunião ou agrupamento de 

pessoas destinadas a realizar uma, ou várias atividades visando o bem e a 

satisfação da coletividade.  

                          O trabalho em equipe é construído diariamente. Não 

devemos esperar a adesão de todos os envolvidos no processo para inicia-

lo. Essa construção demanda paciência, aceitação, críticas, organização, 

diálogo, planejamento, participação, harmonia, empenho, inspiração e muita 



transpiração...muito trabalho. 

                          Ao longo dos anos, incansavelmente, estamos buscando 

construir essa equipe, errando e acertando, mas acima de tudo, não 

desistindo.  

JUSTIFICATIVA: 

                          A escola é um espaço de interação humana capaz de 

influenciar diretamente as pessoas que a frequentam de forma positiva ou 

negativa, inclusive comprometer o desenvolvimento, aprendizagem e ensino. 

Diante de tal responsabilidade, conscientes de que isoladamente as ações 

dificilmente atingiriam muito dos seus objetivos, temos buscado, alimentado e 

apostado no trabalho coletivo.                               

                          O trabalho em equipe proporciona a sensação de menor 

complexidade do ambiente escolar. Quando somamos as habilidades, 

dificuldades, dúvidas, opiniões e conhecimentos, na maioria das vezes, 

diminuímos os medos, erros, inseguranças e frustrações.  

OBJETIVOS: 

                          Buscar qualidade na formação dos educandos e propiciar um 

ambiente favorável ao estudo, reconhecendo o valor de cada pessoa no 

processo, para transpor os obstáculos, vencer as dificuldades e atingir os 

objetivos.  

ENCAMINHAMENTOS: 

Trabalho em equipe: 

 Envolvimento de várias pessoas que acreditam na educação: alunos e 

suas famílias, professores, funcionários, NRE e SEED, equipe 

pedagógica e diretiva. 

 Compromisso e responsabilidade; 

 Clareza nos objetivos, direitos e deveres;  



 Coerência coletiva entre o discurso e a prática; 

 Confiança e valorização; 

 Persistência; 

 Comunicação e diálogo; 

 Respeito, humanização e afetividade. 

Parceria com as famílias:  

  Conhecer e se importar com os alunos: 

 Dificuldades e habilidades; 

 Histórico familiar; 

 Histórico escolar; 

  Participação, incentivar e valorizar; 

  Cobrança mútua (família x escola). 

Conselho de classe: 

1) Pré-conselho com professores:  

 Realizado pelas equipes pedagógica e diretiva no meio do bimestre; 

 Ocorre durante as horas atividades dos professores; 

 Levantamento dos dados parciais do aluno (frequência, notas, 

comportamento, perfil da turma, produção do aluno: trabalhos, 

seminários, atividades práticas, teóricas e orais...); 

 Realização das intervenções, priorizando os relatos mais citados entre 

as disciplinas, antes do término do bimestre. Intervenções com 

alunos/turmas/famílias 

2) Conselho de classe: 

 Realizado após o término do bimestre; 

 Registro do rendimento escolar de cada aluno e da turma; 



 Definição de novas estratégias para o próximo bimestre. 

3) Conselho com alunos:  

 Conversa sobre o andamento geral da escola (administrativo, 

pedagógico, diretivo, serviços gerais, segurança, limpeza, 

alimentação, autoavaliação, processo de ensino e aprendizagem). 

4) Pós-Conselho:  

 Prática das ações previstas nos conselhos de classe; 

 Entrega dos boletins 

 Repasse dos registros aos alunos, famílias, professores, funcionários, 

equipes pedagógica e diretiva (avaliações internas); 

Enfrentamentos constantes e intervenções: 

 Drogas e bebidas alcoólicas; 

 Violência e intolerância; 

 Preconceito, racismo e bullying:  

 Abandono/evasão escolar; 

 Indisciplina; 

 Uso indevido de celulares e similares. 

Intervenções realizadas: 

 Aproximação com os alunos. Observar e se importar com os 

pequenos fatos ou mudanças de comportamento; 

 Ouvir todos os envolvidos, se interessar pelos fatos, oportunizar a 

reflexão das atitudes e suas consequências; 

 Realização de intervenções mesmo diante de ocorrência simples, 

evitando a sua complexidade. 

 Palestras, debates, semana cultural temática, parceria com Postos de 

Saúde, CAPS’i, Conselho Tutelar, Patrulha Escolar, Rede de 



Proteção... 

RESULTADOS: 

 Abandono/evasão escolar, há muitos anos não temos devido ao 

combate; 

 Regras coletivas, fortalecimento da organização; 

 Aprovação por conselho de classe, índice aceitável, porém algo que 

incomoda; 

 Produção do aluno: acompanhamento e cobrança coletiva; 

 Inclusão: respeito e prática; 

 Afetividade. Cobrança e respeito mútuos. 

 Procura por vagas; 

 Participação de muitas famílias; 

 Os resultados nas avaliações externas têm sido positivos: 

 

           Prova SAEP - Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná 

           Desde 2012. Turmas: 6º e 9º anos do E.F. / 1ª e 3ª séries do E.M.  

 

           IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

           Desde 2007. Turmas: 9º ano E.F. e 3º E.M.  

           (Calculado a partir do Censo Escolar e Prova Brasil) 

 



Outros grandes desafios: 

 Rotatividade de professores e funcionários; 

 Faltas dos profissionais (atestados médicos ou sem justificativa); 

 Número elevado de alunos por sala; 

 Falta de livro didático; 

 Quadra esportiva descoberta; 

 Biblioteca adaptada; 

 Falta de laboratório de Química, Física e Biologia; 

 Famílias ausentes e/ou desestruturadas; 
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Londrina 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Escola Estadual Monsenhor Josemaría 
Escrivá – Ensino Fundamental 

MUNICÍPIO:  Londrina 

DIRETOR (A):  Silmara Naves Dias 

E-MAIL DA ESCOLA: ldajosemariaescriva@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Silmara Naves Dias 

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: Avaliação e Conselho de Classe: uma proposta de mudança 

INTRODUÇÃO: Atualmente, não é possível aceitar que tantos 

cidadãos não possuam o domínio do código escrito da própria língua e de 

instrumentos básicos para compreender seu tempo, sua história e sua 

cultura.  

No entanto, a escola possui cultura própria, que engloba diferentes 

aspectos como tradição, normas de comportamento, condizentes com seu 

meio sociocultural. O enfoque do projeto educacional busca conciliar 

humanismo e tecnologia, conhecimento e exercício da cidadania, formação 

ética e autonomia intelectual. 

A Escola Estadual Monsenhor Josemaría Escrivá oferta o Ensino 

Fundamental de 6º ao 9º ano e Sala de Recursos Multifuncional, nos 



períodos matutino e vespertino, totalizando atendimento a 517 alunos, de 

forma gratuita e laica no ano de 2018. A instituição desenvolve projetos em 

parceria com a JCI - Junior Chamber International e Projetos de Extensão em 

parceria com a Universidade Estadual de Londrina, Pontifícia Universidade 

Católica e UNIFIL - Centro Universitário Filadélfia - Londrina junto ao 

Departamento de Psicologia Comportamental e Programa Futuro Integral – 

SESC para o 8º e 9º ano. 

Um dos nossos desafios foi o de redimensionar a avaliação no nosso 

contexto de trabalho pedagógico e, também, envolver todos os profissionais 

que atuavam e atuam em nossa escola num constante repensar, das 

realizações/ações efetivadas e desenvolvidas em sala de aula, analisando os 

mecanismos do sistema educacional que não favoreciam na prática a 

concretização da teoria vigente. A avaliação não mais entendida como um 

momento final do processo de ensino aprendizagem, mas na verdade o início 

e o meio de viabilização do mesmo, ou seja, uma prática avaliativa entendida 

como um dos aspectos do ensino pelo qual o professor estuda e interpreta os 

dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com finalidades de 

acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem 

como diagnosticar seus resultados. 

Nessa linha teórica e diante das exigências, do nosso 

comprometimento como profissionais da educação, devemos promover uma 

avaliação que privilegie o quanto o aluno é capaz de organizar e relacionar o 

conhecimento assimilado e não ser testado no quanto ele sabe. Avaliarmos 

para conhecer nosso aluno. Avaliarmos para determinar metas e critérios 

para o processo de ensino-aprendizagem. Avaliarmos no sentido de 

diagnosticar as dificuldades apresentadas e intervirmos. Avaliarmos para 

acompanhar o processo de construção e assimilação do conhecimento. 

Avaliar visando o aperfeiçoamento do processo e dos instrumentos para 

prestar contas à família e aos alunos sobre os avanços e possíveis 

necessidades de atendimento diferenciado. 

JUSTIFICATIVA: A avaliação na escola não pode ser compreendida como 

algo isolado, ela é uma ação coletiva de formação dos estudantes e ocorre 



em várias esferas e com vários objetivos. O processo avaliativo é 

abrangente, contínuo, multidimensional, diagnóstico, inclusivo que envolve a 

razão/julgamento (notas, critérios, conteúdos, instrumentos) e 

sensibilidade/acolhimento (desenvolvimento do processo avaliativo - atitudes 

do professor e da administração antes, durante e depois da aplicação dos 

instrumentos de avaliação). 

No dia a dia, observava-se nas reuniões pedagógicas, momentos de 

pré-conselho e reuniões de Conselho de Classe a incidência da visão 

comportamentalista por parte dos profissionais envolvidos, os critérios 

adotados para análise e decisão sobre os resultados eram as notas, ou seja, 

prevaleciam os critérios quantitativos sobre os qualitativos; Conselho de 

Classe, ainda, usado como momento de vingança, punição; registros em atas 

com ênfase no comportamento do aluno e secundarizavam as discussões 

sobre os elementos que interferiam no processo de ensino aprendizagem e 

encaminhamentos metodológicos; a não aprendizagem incidia, apenas, em 

responsabilizar o aluno, o professor se via fora do processo; forte resistência 

por parte de alguns profissionais em reconhecer que a dificuldade de 

aprendizagem poderia ser expressão da sua metodologia ou do 

acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno. 

Logo, no intuito de mudar esta realidade e, consequentemente, 

aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e resultados das avaliações 

no contexto micro, meso e macro investiu-se: na capacitação dos 

profissionais da Escola, recursos didáticos, físicos e materiais, buscou-se 

parcerias com JCI - Junior Chamber International e Programa Futuro Integral 

– SESC para alunos de 8º e 9º ano; parcerias com projetos de extensão das 

Universidades locais (UEL, PUC, UNOPAR, UniFil), direcionados a 

professores, funcionários, pais e alunos que se adequassem as nossas 

demandas, entre outras ações.  

Segundo Valente (2009), “a avaliação deve partir da realidade e a ela 

retornar para transformá-la. Se não realizar esse processo, não pode ser 

considerada como tal. Sua razão de ser terá deixado de existir”. 

E a transformação, o novo olhar tem, geralmente, suas origens em 

momentos de reflexão-ação, portanto devemos pensar, rever, repensar nossa 



prática pedagógica e buscar novas metodologias para atingirmos os objetivos 

planejados. 

OBJETIVO: Cooperar na formação de professores e de profissionais que 

atuam na escola pública junto ao alunado, no que diz respeito às atitudes, 

que possam conduzir à reflexão e à ação, quanto a avaliação escolar como 

instrumento de aprendizagem que permite a retomada e reorganização do 

processo de ensino de qualidade e, avanço nos resultados a nível micro, 

meso e macro.  

ENCAMINHAMENTOS: A escola de qualidade tem de evitar de todas 

as maneiras possíveis a repetência e a evasão. É preciso garantir a 

permanência dos que nela ingressam. Para tanto, na Escola Estadual 

Monsenhor Josemaría Escrivá – Ensino Fundamental, no intuito de aprimorar 

o processo de ensino-aprendizagem e melhorar os resultados das avaliações 

no contexto micro, meso e macro investiu na capacitação dos profissionais 

da Escola, recursos didáticos, físicos e materiais, buscou ao longo dos 

últimos oito anos parcerias com os projetos de extensão das Universidades 

locais (UEL, PUC, UNOPAR, UniFil) direcionados a professores, 

funcionários,  pais e alunos que se adequassem as nossas demandas, entre 

outras ações. A proposta de ação inicial, que acabou se tornando 

permanente, com a temática “Avaliação e Conselho de Classe: uma proposta 

de mudança” foi iniciada com o propósito de capacitar o professor e, 

posteriormente, funcionários, pais e alunos a aprender a avaliar e se auto-

avaliar. Para tanto, tivemos momentos de sensibilização e formação nos 

quais possibilitamos estudos, reflexões e planejamentos de ações voltados 

para nossos alunos, sempre nos indagando: De que lugar olhamos um 

aluno?; Olhamos o aluno através daquilo que lhe falta?; Olhamos o aluno 

através daquilo que nos incomoda?; Olhamos o aluno através de uma 

deficiência?; Olhamos o aluno através de uma família?; Qual o nosso olhar 

como educador? Estudamos pressupostos teóricos sobre avaliação, 

Conselho de Classe com suas referências históricas e princípios norteadores 

de igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do 



magistério. Alunos fora de idade-série foram reclassificados e seguiram seus 

estudos com êxito. Buscamos formação junto ao Ministério Público em 

parceria com o Núcleo Regional de Educação de Londrina – Curso Mediação 

de Conflitos; parceria com projeto de extensão da Universidade Estadual de 

Londrina – Palestras, “Tarefa de casa”, para professores, pais de alunos 

diagnosticados com TDHA – transtorno de Deficit de Atenção e 

Hiperatividade; parceria com a Pontifícia Universidade Católica – Campus 

Londrina, curso de Psicologia com cursos, trabalhos em grupo e oficinas para 

professores, pais e alunos (oficinas de teatro, oficinas de arte). Palestras, 

cursos com profissionais liberais da área de direito, fisioterapia, medicina, 

enfermagem e psicologia para professores e alunos.  

Desde 2012 ao iniciar o ano letivo os professores recebem material 

contendo orientações elaboradas pela equipe gestora e aquelas construídas 

no decorrer da Semana Pedagógica como: calendário escolar, datas da 

entrega de notas, datas de entrega de boletim; tabela de acordo com o 

calendário para organização e planejamento das aulas dadas semanais, 

mensais e de cada trimestre; sugestão de numerar as aulas; relação de 

alunos inclusos com orientações didáticas e metodológicas; relação de 

alunos aprovados por Conselho de Classe e quais as fragilidades 

apresentadas pelo aluno no seu processo de ensino-aprendizagem no ano 

anterior; relação de alunos reprovados explicitada as disciplinas e conteúdos 

não apropriados; relação de alunos com indicativos de altas 

habilidades/superdotação com orientações; orientações para elaboração do 

planejamento anual e plano de trabalho docente; orientações com relação ao 

processo avaliativo de acordo com a Proposta Político Pedagógica. Os 

docentes, ainda, são orientados a realizar nos dez primeiros dias letivos 

avaliações diagnósticas em todas as turmas, para socializarem os resultados 

em reuniões para tomada de decisão quanto: a) O que ensinar segundo o 

currículo?, b) Como ensinar? c) Avaliar (saber avaliar; quem?; o quê?; 

como?; quando? e para quê?, d) Adequações (ajustes aplicados ao 

planejamento das aulas; objetivos, conteúdos, métodos, etc.), e) Adequações 

de como ensinar (aspecto organizativo; organização didática da aula; 

organização flexível do tempo; organização física da aula), f) adequação da 



metodologia (introdução de atividades prévias, alternativas, complementares 

e optativas; alteração no nível de abstração e de complexidade da atividade).  

A equipe gestora busca, constantemente, dialogar com sua equipe, 

inclusive alunos na busca de refletirem e se auto avaliarem quanto: a) De 

que forma meu trabalho/aulas pode levar os alunos a desenvolverem e se 

apropriarem dos conteúdos/atividades propostas na escola? b) Em quais 

momentos/circunstâncias meu aluno não alcançou os objetivos propostos? c) 

Que tipo de participação meu trabalho/aulas proporcionaram aos alunos? d) 

Em minhas aulas, o que determina o sucesso da tarefa discente? e) 

Discorra/fale sobre as dificuldades encontradas no seu trabalho. f) Quais 

problemas observados pela turma prejudicaram o rendimento e 

desenvolvimento da aula? g) Quais as dificuldades observadas nas aulas, 

que a turma acredita ser um fator que afetou a aprendizagem e rendimento 

no trimestre? h) Em quais disciplinas a turma sentiu maior dificuldade? Por 

quê? i) Relacionem as disciplinas e os, respectivos, conteúdos que tiveram 

maior dificuldade no processo de ensino aprendizagem? Justifiquem. j) 

Sugestões para melhorar seu processo de aprendizagem e rendimento 

escolar. Na primeira Assembleia Geral com a Comunidade Escolar toda a 

equipe (direção, equipe pedagógica, funcionários, professores, 

representantes da APMF) é apresentada à comunidade e, os presentes 

recebem um informativo das ações a serem desenvolvidas pela escola no 

decorrer do ano letivo, bem como datas de entrega de boletins, férias, 

recessos escolares e orientação quanto a rotina de estudos e tarefa de casa, 

entre outras informações. 

Encaminhamentos estes com enfoque na avaliação, oportunizando 

momentos de ação-reflexão, num acompanhamento contínuo que resultaram 

de forma positiva nas avaliações internas e externas da Instituição de Ensino 

conforme será explicitado nos resultados. 

RESULTADOS: Com relação ao desempenho escolar dos alunos nos últimos 

anos observamos avanços como: IDEB 2013 alcançou o índice de 4,6, 2015 

foi para 5,2 sendo que a meta projetada para 2021 é de 5,1, ou seja, em 

2015 já havíamos ultrapassado a meta projetada para 2021, não é o ideal, 



mas resultado das ações desenvolvidas nos últimos dez anos com a 

comunidade escolar. Além do aumento na taxa de aprovação; redução da 

aprovação pelo conselho de Classe e abandono, mesmo recebendo nos 

últimos quatro anos alto índice de alunos fora de idade-série (35%), para o 6º 

ano, provindos da Rede Municipal de Ensino, muitos dos quais analfabetos 

funcionais. No ano de 2017 a taxa de distorção idade/série geral foi de 9,5%. 

Resultado SAEP 2017 9º anos em Língua Portuguesa proficiência Estado 

250,4 e NRE Londrina 251,5, Escola 281,4; Matemática proficiência Estado 

257,6 e NRE Londrina 259,4, Escola 273,8. Resultado SAEP 1ª etapa 2018 

6º anos em Língua Portuguesa proficiência Estado 213,4, NRE Londrina 

221,6, Escola 227,9; Matemática Estado 226,4, NRE Londrina 235,8, Escola 

249,2. Aumento do número de professores e funcionários lotados na Escola; 

retorno de professores com aulas extraordinárias; aumento na procura de 

vagas para todos os anos; redução de danos ao patrimônio público. 
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NRE:  Maringá 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Vital Brasil 

MUNICÍPIO:  Maringá 

DIRETOR (A):  MARCOS ANTONIO TOMADON 

E-MAIL DA ESCOLA: mgavitalbrasil@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES):  

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: Avaliando para a Aprendizagem 

INTRODUÇÃO: O Colégio Estadual Vital Brasil atualmente oferta Ensino 

Fundamental anos finais, no período da manhã e tarde, perfazendo um total 

aproximado de 652 alunos e Educação Jovens e Adultos (EJA), no período 

noturno, na sede com  255 alunos e nas  APDES com 160 alunos, no Ensino 

Fundamental Anos Finais e Médio. A preocupação do Vital Brasil é 

proporcionar uma aprendizagem significativa para o aluno. Para que ocorra, o 

professor deve ter propostas claras sobre o que,  por que, quando e como 

ensinar e avaliar, inscritas no Plano de Trabalho Docente. Portanto, promover 

a aprendizagem de maneira adequada e coerente com os objetivos propostos 

pressupõe que o planejamento do professor seja organizado de maneira a 



propor situações de aprendizagem ajustada às capacidades cognitivas dos 

alunos. O professor viabiliza estratégias que leve os alunos a se apropriarem 

dos conteúdos e valorizar os aspectos qualitativos de aprendizagem em 

consonância com os quantitativos. Assim, uma avaliação voltada para 

aprendizagem que contribui para a formação do aluno é necessária quenão 

seja interpretada, como um momento estático, mas como possibilidade de 

observação de processo dinâmico, intencional e planejado o que levará a não 

exclusão dos alunos, entendendo que o público alvo é o Ensino Fundamental 

anos finais. Assim, houve a preocupação em planejar ações que se efetive a 

aprendizagem e uma a avaliação como um processo de  transmissão e 

assimilação do conhecimento. que represente quantitativamente essa 

aprendizagem. 

JUSTIFICATIVA:  É na escola que se organizam os processos de ensino e 

aprendizagem, sendo que esses dão por meio de ações com o objetivo de 

democratizar os processos de organização e gestão, exigindo a (re) 

discussão das práticas pedagógicas, do planejamento pedagógico e da 

dinâmica da avaliação, com a intenção de formar cidadãos capazes de atuar 

na sociedade. Para isso, se faz necessário planejar conteúdos escolares que 

estejam em consonância com questões sociais, que possibilita o trabalho com 

os alunos tendo compromisso com a qualidade e a apropriação do 

conhecimento a fim de obter bons resultados nos indicadores educacionais. 

OBJETIVO:  

 Melhorar a qualidade de aprendizagem dos alunos. 

 

ENCAMINHAMENTOS: A ação compreende melhorar os processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos, tendo como necessidade avançar os 

índices quantitativos, bem como os qualitativos que resultem em dados de 

aprovação dos alunos. Assim, se percebe uma melhora nos índices de 

aprovação e aumento significativos do IDEB. 



 Na formação continuada traçamos metas para o ano letivo para 

melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, com a participação de 

todos os segmentos da escola. 

 Iniciamos no primeiro dia letivo a conscientização dos alunos a respeito 

dos seus direitos e deveres com os estudantes do Colégio Estadual Vital 

Brasil. 

 Os pais ou responsáveis participam das reuniões por série, em horário 

que atende o maior número de pais, explicitando a organização escolar e o 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido durante o ano letivo. 

 Os professores nas primeiras semanas do ano letivo retomam os 

conteúdos dos anos anteriores e realizam uma avaliação diagnóstica dos 

alunos, ao perceberem as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos 

fazem uma análise com a Equipe Pedagógica e Direção para possíveis 

encaminhamentos ao setor do NRE, neurologistas, psicólogas, dentre outros 

profissionais para detectar os problemas das dificuldades de aprendizagem e 

encaminhá-los o mais cedo possível aos atendimentos específicos. 

 Os pais ou responsáveis dos alunos aprovados por Conselho de 

Classe ou reprovados são orientados em reuniões com as pedagogas/direção 

e psicólogas de como colaborar na aprendizagem de seu filho. 

 Diante desse quadro, os professores são informados quais são os 

alunos diagnosticados com laudos, para realizar a flexibilização curricular do 

conteúdo e provas adaptadas. Os PTDs são orientados e acompanhados pela 

equipe pedagógica/direção com intuito de refletir sobre a prática pedagógica e 

metodologias diferenciadas. Dando ênfase aos encaminhamentos 

metodológicos, que culminam com a avaliação dos acertos e dos erros dos 

alunos, dando a oportunidade ao aluno que apresenta dificuldade de 

aprendizagem melhorar o aproveitamento escolar com  retomada do 

conteúdo e possibilitando uma recuperação do que não foi aprendido. 

Priorizamos a recuperação para melhorar seu rendimento, pois a recuperação 

de estudos não se refere a um momento ao final do período por meio de uma 



prova para obter a nota ou substituí-la, não se constitui um momento mas 

uma prática educativa. 

RESULTADOS: O IDEB do Colégio Estadual Vital Brasil atualmente está com 

5,8 e também houve um aumento das taxas de aprovação e diminuiu a 

aprovação por Conselho de Classe. 
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TEMA: Ensino aprendizagem de Matemática e Ciências 

TÍTULO:  -  

1- Matemática FEST CAP - DESMITIFICANDO A MATEMÁTICA COM 

UMA GINCANA 

2-  PROJETO DE CIÊNCIAS – ENSINO FUNDAMENTAL  

INTRODUÇÃO Os estudantes do ensino fundamental e médio e anos iniciais 

do colégio, professores, monitores, funcionários, equipe pedagógica, direção 

e APMF, organizaram-se afim de aplicarem algumas atividades das 

disciplinas de Matemática e Ciências. Essa organização se desenvolveu 

como parte dos projetos: Matemática FEST CAP - DESMITIFICANDO A 

MATEMÁTICA COM UMA GINCANA e Projeto de Ciências – Ensino 

Fundamental, e culminaram um dia específico para apresentações, execução 

de provas e encerramento do segundo e terceiro trimestres 



JUSTIFICATIVA: 1 -  Seguindo a proposta do Biênio da Matemática no 

Brasil, que foi instituído pela lei ordinária 13.358 de 07 de novembro de 2016 

que declarou os anos de 2017 e 2018 como os anos dedicados a promover 

as ações ligadas a potencializar  o ensino de Matemática no país, todos 

foram convidados a vivenciar experiências enriquecedoras no mundo da 

Matemática. Motivados por esse movimento o grupo de professores de 

matemática do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM, resolveu montar 

uma atividade matemática que estimulasse a comunidade escolar a vivenciar 

essa disciplina de forma atrativa ,utilizando de ludicidade  e interatividade.    

2 - Instrumentalizar o professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no 

trabalho da ciência, tecnologia e sociedade (CTS), de forma que os alunos se 

apropriem dos diferentes conteúdos ensinados com metodologia 

diferenciada. O Eixo gerador desse projeto foi a Educação Ambiental, 

possuindo como atividade principal o plantio, cuidado e análise, de hortaliças 

e de flores. 

OBJETIVO: Contribuir e estimular a formação do aluno como sujeito ativo e 

agente da organização escolar, por meio do ensino aprendizagem das 

disciplinas de Matemática e Ciências. 

ENCAMINHAMENTOS: - Por meio de jogos , danças , provas de raciocínio 

lógico procuramos desmitificar a Matemática com uma gincana que teve 

como objetivo principal mostrar a comunidade escolar  uma matemática  

divertida, interativa com atividades lúdicas e  situações que  estão presentes 

no dia a dia e unir a comunidade escolar em torno de um objetivo comum. E 

pensando assim, nesse objetivo comum: pensar a matemática como um 

todo. Assim, a gincana uniu todas as turmas da escola e seus professores de 

diferentes disciplinas , em ambientes onde as provas foram realizadas ao 

mesmo tempo. Na primeira parte da gincana foram realizadas a provas em 5 

ambientes com 4 provas cada um , onde todos os alunos participaram. Na 

segunda parte cada turma apresentou um aluno caracterizado do Matemático 

“Bhaskara”, um aluno vestido dom formas geométricas, cada turma 

apresentou um grito de torcida com a palavra matemática e  uma paródia 



com conceitos básicos de matemática. Todas as provas contaram pontos e 

além disso, e além disso houve a arrecadação de alimentos que foram 

doados. 2 – As atividades do projeto de Ciências foram desenvolvidas 

semanalmente iniciando com o preparo do solo, plantação, observação e 

análise do desenvolvimento das plantas, bem como produção de relatórios 

das atividades.  

RESULTADOS: Constatamos que o avanço no ensino aprendizagem só se 

efetiva quando há um envolvimento de todos os participantes da formação 

escolar do educando na organização do espaço escolar como um todo, 

desde a organização e cumprimento de horários, regras de disciplina, 

desenvolvimento do planejamento, passando pelo trabalho de formação do 

professor. Cada sujeito, nas diferentes instâncias de atuação promove o 

cumprimento do que se estabelece coletivamente, com objetivo de tratar a 

todos de forma igualitária, sem preferências ou privilégios. Assim, podemos 

afirmar que os bons resultados obtidos pelos alunos do CAP-UEM, no que 

tange a aprendizagem é o fruto desse envolvimento e podem ser 

comprovados nas avaliações externas como a Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA), SAEP, SAEB, ENEM e o ingresso de aproximadamente 

60% dos alunos que terminam o Ensino Médio em Universidades Públicas 
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TÍTULO: O ACOMPANHAMENTO AFETIVO E EFETIVO DA DIREÇAO 

ESCOLAR SOBRE A AVALIAÇÃO ESCOLAR 

INTRODUÇÃO: 

O Colégio Estadual Professora Maria Arminda, está localizada à 

Avenida Thiago Peixoto no número 1419, no Bairro Batel, no Município de 

Antonina, Estado do Paraná, criada e denominada pelo Governo do Estado 



do Paraná seu funcionamento autorizado pela Secretária de Estado da 

Educação, de acordo com a legislação vigente. 

O Estabelecimento tem como Entidade Mantenedora o Governo do 

Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação. Oferta em 

suas modalidades de ensino os anos finais do Ensino Fundamental e 1ª e 2ªs 

séries do Ensino Médio, onde se encontra em processo gradativo de abertura 

desta última. 

No ano de 2018 oferta no período matutino 08 turmas dispostas 

entre anos finais e Ensino Médio e no período vespertinos somente anos 

finais, atende no Contra turno alunos na modalidade Sala de Apoio 

Aprendizagem , bem como possui uma Sala de Recursos para atendimento 

aos educandos da instituição de ensino e dos outros colégios estaduais do 

município, tendo na atualidade 440 alunos matriculados. 

Possui uma comunidade escolar composta por pessoas de diferentes 

níveis socioeconômicos com predomínio de famílias de baixa renda e 

organização não convencional (pai, mãe e filhos), como famílias sustentadas 

pelos avós ou apenas por um dos genitores. 

No ano de 2017 com a implantação da 1ª série do Ensino Médio, no 1º 

Bimestre houve o detectar de uma problemática que permeava entre as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e a adaptação a esse processo de 

nova modalidade dos mesmos, logo todo o resultado fora explicitado em um 

índice de quase 100% de notas abaixo da média no 1º Bimestre. 

O NRE de Educação de Paranaguá, neste referido ano, estava a 

colocar em prática uma ação pedagógica diferenciada, na qual os diretores 

estaduais apresentavam em seus pares de município o índice de 

aprendizagem de seus alunos. 

Neste momento de verificação, enquanto direção, houve uma reflexão 

explicitamente preocupante ao apresentar os índices baixos dos alunos do 

Ensino Médio,remetendo a um momento reflexivo de autorreflexão e 

percepção de uma lacuna na gestão pedagógica . 

Partindo desta problemática, enquanto gestora, fora buscar pesquisar 

sobre as avaliações, analisar, debater com a equipe pedagógica e 

professores e buscar uma maneira de solucionar tais problemáticas, visto que 



a prioridade é o processo de aprendizagem funcional e significativa dos 

alunos, o qual no momento apresentava-se defasado. 

Resgatara assim a gestora, seus conhecimentos iniciais estudados na 

Especialização de Gestão em Processos de Educação, Diversidade e 

Inclusão ( UFPR) e iniciara o processo de proximidade com os docentes.  

 

JUSTIFICATIVA:  

     A ação de gestão pedagógica da direção tornou-se necessária e de 

urgência ao identificar as notas abaixo da média do 1º Bimestre dos alunos 

da 1ª série do Ensino Médio, as quais quase atingiram quase 100% em todas 

as disciplinas.  

      Enquanto gestora,  priorizava o campo da gestão administrativa e, em 

maior elevação a preocupação com as questões que envolviam as 

dimensões acesso e permanência na escola, gestão democrática e 

participativa dos segmentos, ambientes educativos, formações e condições 

de trabalho dos profissionais, ambiente escolar e supervisão superficial das 

questões pedagógicas.  

      De repente, com uma súbita estacionada de pensamentos a gestora 

perguntara-se: “Onde estava eu quando se abordava avaliação? Em que 

momento presenciei o processo avaliativo e as práticas pedagógicas? 

Quando verifiquei e priorizei auxílio na relação entre professores ?” 

      Afirmara no Plano de Ação da Gestão que o ato de avaliar, reavaliar e se 

redefinir permite mudanças qualitativas na vivência da escola. Sendo este um 

documento público e de interesse para toda a comunidade escolar é natural 

que exista um feedback contínuo dos seus mais variados personagens. 

     Em posse de problemáticas ocorridas na dimensão avaliação propusera-

se a participar ativamente do processo educacional e tornar-se  parte das 

propostas de soluções das defasagens avaliativas dos nossos alunos.  

      A ação tomou forma inicialmente com  a aproximação da direção aos 

docentes e a garantia efetiva de que este problema era de gestão 

pedagógica. A direção colocara-se a frente do processo de retomada de 

conteúdo, avaliações e processo de conscientização de todos para que tal 



perfil da 1ª série  do Ensino Médio tivesse uma nova roupagem de sucesso.  

     Partindo do princípio que somos agentes transformadores, neste momento 

a direção tomara ciência com autorreflexão de sua função primordial ao 

prezar pela qualidade do fazer pedagógico, não sendo somente uma 

provedora e organizadora de recursos. 

OBJETIVO: 

    O objetivo primordial fora elencado pela direção com a mudança 

significativa e eficaz para elevação do aproveitamento da turma, procurando 

efetivar a retomada de conteúdos,a análise das aplicações avaliativas e o 

acesso humano de forma aproximada e eficaz da tríade direção, pedagoga e 

professores.  

ENCAMINHAMENTOS: 

     O iniciar da ação ocorrera com a proposta do NRE de Paranaguá para 

apresentação dos resultados em índice gráfico do aproveitamento das 

turmas, atividade esta realizada em forma de apresentação em grupos de 

municípios, a qual despertou a preocupação da direção. 

     Partindo da apresentação dos gráficos da turma do 1ª série do Ensino 

Médio com seus índices quase atingindo a marca de 100% de alunos abaixo 

da média em 90% das disciplinas , a direção decidira que assumiria a sua 

função de gestora pedagógica, propondo-se a auxiliar nas metodologias  no 

aspecto humano para sanar tais problemáticas. 

      A direção partira para sua ação inicial, solicitar em sua sala a presença 

de cada docente, de forma única e singular, remetendo a cada um deles a 

importância de perceberem que estavam diante de uma gestora disposta a 

auxiliá-los  . 

      Segundo Maturana (2004), “tudo o que é humano se constitui pela 

conversa,todos os espaços de ações humanas  se fundam em emoções e o 

espaço social surge sobre a aceitação do outro”. 

      Assim, a direção ouvira de cada professor a sua análise dos problemas 

apresentados supostamente pelos alunos, e iniciou um processo simplista 

que muitos de nós gestores enlaçados pelos afazeres diários, inúmeras 

vezes, não nos damos conta de perguntar aos nossos professores, sendo 



estes os questionamentos:  “ O que eu posso fazer para te auxiliar 

professor?” , “ O que você precisa de mim para te auxiliar a recuperar esses 

alunos da 1ª série do Ensino Médio ?” , “ Conte-me o que houve nessa turma 

para tamanha defasagem e como podemos juntos resolver?” . 

      No início, os professores ficaram estupefados com tais questionamentos 

mas,  no decorrer do tempo,  eles compreenderam a gestão escolar enquanto 

um auxiliador. Diante disso, iniciaram o processo de autoanálise de suas 

atividades avaliativas, repensando suas práticas e, juntos professores, diretor 

e pedagogo foram redirecionando estas práticas .  

     Cada professor (a) das disciplinas do Ensino Médio foram analisando qual 

a melhor maneira de retomada de conteúdos, enquanto a gestora auxiliava 

cada um com sua especificidade, adequando horários de contra turno para 

recuperação de estudos, dispondo de  recursos pedagógicos necessários.  

      Apoiados na concepção de avaliação e recuperação de estudos  

contemplados no Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino, 

buscamos também refletir sobre pontos importantes do fazer pedagógico  

como a interação, a afetividade e a mediação. 

     No tocante a afetividade, compreendemos que nas relações escolares, o 

trabalho docente não se restringe a dimensão técnica, mas deverá considerar 

a dimensão humana. Parafraseando Maturana (2008,p 75) “ amor é a nossa 

base, a proximidade é o nosso fundamento e se os perdemos, procuramos 

sempre, de novo, recuperar o amor e a proximidade, porque sem eles 

desaparecemos como seres humanos.  

      A cooperação, ação essencial para o trabalho em todo ambiente 

profissional e pessoal, foi ao longo dos trabalhos pedagógicos, tornando-se 

recorrentes nas práticas escolares do Ensino Médio, e os resultados 

surgiram, tanto na recuperação dos conteúdos quanto nos resultados dos 

bimestres seguintes.  

     Finalizando, a relação entre a gestora e os professores tornara-se 

estreitada, fazendo assim com que o papel de gestão pedagógica, com a  

participação ativa no processo avaliativo fosse mais efetivo, remetendo  aos 

resultados esperados, o qual vem sendo representado neste ano de 2018 

pela excelência em resultado do atual 2ª série do Ensino Médio, turma de 

aplicação da prática de gestão de 2017.  

RESULTADOS: Os resultados da ação implementada podem ser 



classificados por duas vertentes : uma que alia a retomada de conteúdos e 

proposta de novas avaliações para os alunos alcancem  resultados positivos 

e outra a  valorização de cada um em sua singularidade bem como a 

proximidade da gestão no processo pedagógico , procurando fazer com que 

cada um se sentisse importante e sujeito essencial da construção do 

conhecimento. 

REFERÊNCIAS  

BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de e Sousa, Luiza Costa de. 

Metodologia da Avaliação . 3ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

MATURANA, H.; PORKSEN, B. Del ser AL hacer. Santiago: J.C. Saez, 2004. 

MATURANA, H. Rezepka SN Formação e Humana e Capacitação . E. Rio de 

Janeiro: Vozes 2008. Tradução Jaime S. Closen. 

PPP – Colégio Estadual Professora Maria Arminda – 2017 

Plano de Ação de Gestor 2016/2020 – Ana Paula Machado – Colégio 

Estadual Professora Maria Arminda – Antonina – Paraná  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

NRE:  Paranavaí 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual Antonio Tortato - EMN 

MUNICÍPIO:  Paranacity 

DIRETOR (A):  Elizangela Sabater Moreira 

E-MAIL DA ESCOLA: piyantoniotortato@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Elizangela Sabater Moreira 
Luciana Moron Rodrigues 
Marlúcia Santiago Arruda 

TEMA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: Conselho de Classe 

INTRODUÇÃO:  
 

Este estabelecimento de ensino, é uma instituição que ao longo do tempo 

construiu sua história e, ajudou a construir a história do município, ocupando, 

desta forma, um lugar de respeito na sociedade local. Muitas pessoas que aqui 

residem e alcançaram sucesso, pessoal e profissional, foram alunos desta 

escola, e, ainda, alguns professores e funcionários que aqui atuam, são ex-

alunos deste estabelecimento de ensino.  

Funciona em três turnos oferecendo o Ensino Médio Organizado por Blocos 

de Disciplinas Semestrais - EMBDS e o Curso de Formação de Docentes da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Atende a uma 

população oriunda dos diversos bairros da cidade e também da zona rural e, 

ainda dos municípios vizinhos, 565 (quinhentos sessenta e cinco) alunos. 



A estruturação do trabalho pedagógico sempre foi uma grande preocupação 

dos profissionais desta instituição. As inovações sempre são bem vindas, 

havendo pouca resistência, dessa forma, a reestruturação do Conselho de 

Classe foi tomando proporções pautadas na reflexão sobre o processo de ensino 

e de aprendizagem. 

Estruturamos os Pré Conselhos, que são realizados na metade do 

bimestre/trimestre, colocando-os como um momento de levantamento de 

problemas, possibilidades, buscando a partir da reflexão coletiva, alternativas 

para solucioná-los ou aperfeiçoar as experiências positivas.  

Nestas reuniões participam a equipe diretiva, professores de cada turma e 

dois alunos representantes de turma havendo espaço para que os envolvidos 

expressem suas opiniões. 

JUSTIFICATIVA:  
 

A gestão democrática é uma premissa. Neste sentido, esta proposta de 

trabalho justifica-se como uma ação efetiva, garantindo a participação de todos 

no desenvolvimento do processo educativo escolar, conforme previsto nos 

documentos orientadores desta instituição. A reflexão e discussão do processo 

ensino/aprendizagem tornam-se imprescindíveis, buscando alternativas para, em 

tempo hábil realizar as intervenções sugeridas, aperfeiçoando-o de acordo com a 

necessidade. 

Os diálogos entre equipe diretiva e professores apontavam a grande 

preocupação com a realização do Conselho Final em que o resultado não 

poderia sofrer modificações, causando uma sensação de impotência diante dos 

resultados obtidos. Sendo assim, após vários estudos e reflexões, optamos por 

fazer uma experiência em que as preocupações pudessem sofrer intervenções 

antes do término do período (bimestre/trimestre). 

OBJETIVO:  

- Garantir a efetiva participação de todos no processo educativo conforme consta 

na Gestão Democrática, previsto no Projeto Político Pedagógico; 

- Refletir e discutir o processo ensino/aprendizagem, buscando alternativas para 

aperfeiçoá-lo; 

- Realizar as intervenções em tempo hábil. 



ENCAMINHAMENTOS:  

No início do ano letivo, faz-se a eleição dos alunos representantes de turma, 

sendo um aluno eleito pela turma e outro pelo grupo de professores da turma. 

Aproximadamente na metade do período bimestral ou trimestral, realiza-se o 

Pré Conselho com a presença de todos os professores e alunos representantes 

de cada turma, e, equipe diretiva. Nesta reunião discute-se o perfil da turma e 

elencam-se em ficha própria da turma (anexo) os principais problemas 

(disciplina, aprendizagem, relacionamento professor-aluno/aluno-aluno, dentre 

outros). 

Na sequência, os alunos representantes de turma se posicionam fazendo as 

considerações trazidas da turma (sugestões – diversificação e inovação de 

metodologias; relacionamento professor-aluno, critérios e instrumentos de 

avaliação), as quais são coletadas por meio de diálogos existentes na turma em 

horários de recreio ou intermediários entre uma aula e outra. 

Posteriormente propõem-se as sugestões e as intervenções para 

professores, alunos e a escola (metodologias – diversificação e adaptações 

curriculares), encaminhamentos particulares e/ou coletivos (em ficha própria de 

cada aluno), convocações e orientações à família. 

Na semana seguinte à realização dos pré-conselhos, são realizados os Pós 

Conselhos entre equipe diretiva e turmas em que primeiramente os alunos fazem 

uma análise do perfil da turma nas questões de aprendizagem, disciplina, 

relações professor-aluno, aluno-aluno, equipe diretiva-aluno, agentes 

educacionais-alunos, assim como também, questões de ordem geral da escola 

(limpeza, organização, normas e procedimentos). Logo após, a equipe diretiva 

faz leitura da análise de perfil da turma realizada pelo grupo de professores no 

pré conselho, e todos comparam as semelhanças registradas entre a referida 

análise realizada pelos professores e a pela própria turma, em que, são feitos 

apontamentos de soluções e ações a serem realizadas pela mesma a fim de 

solucionar os problemas apontados.  

Na sequência é feita análise da turma com relação a cada disciplina: 

metodologias, critérios e instrumentos de avaliação, relacionamento entre 

professor e alunos, organização. Tal ação consiste em aperfeiçoar a prática 

docente em sala de aula, pois, posteriormente tais informações de cada 



disciplina são repassadas aos professores individualmente, em que o mesmo 

recebe as orientações necessárias da equipe diretiva, assim como também, 

elogios existentes. Em alguns casos, quando necessário, o pós-conselho é 

realizado com a participação da equipe diretiva, a turma e todos os professores 

da respectiva turma a fim de sanar ou amenizar problemas mais graves. 

Em seguida, todos os alunos são convidados à sala da direção ou da equipe 

pedagógica para receberem as orientações individuais apontadas pelos 

professores no pré conselho constante em sua ficha própria, e, em alguns casos 

específicos, a família é convocada a comparecer à escola para tratar de 

determinados assuntos juntamente com o aluno. 

Todo esse processo conta com a contribuição dos alunos representantes de 

turma, e assim, no final do bimestre/trimestre nos reunimos para verificar se as 

proposições feitas surtiram efeito.  

Conforme consta no Plano de Ação da Escola e do Diretor, iniciamos este 

trabalho com a participação também de representantes de pais ou responsáveis. 

No final do período letivo, realiza-se o Conselho Final para verificação dos 

resultados obtidos. 

RESULTADOS:  

Com a adoção dessa sistemática de trabalho, percebemos que os resultados 

obtidos melhoraram, pois, as intervenções necessárias e possíveis são 

realizadas durante o processo podendo haver, portanto, modificações do mesmo. 

Sendo assim, houve: 

- Acompanhamento mais apropriado do processo ensino/aprendizagem; 

- Desmistificação de que o Conselho de Classe é realizado para “falar mal” do 

aluno; 

- A participação efetiva dos diferentes segmentos; 

- Melhor reflexão por parte de cada professor na contribuição de sua disciplina no 

desenvolvimento do processo educacional e formação do aluno. 

 

 

 



FICHA – PRÉ CONSELHO DE CLASSE 

 

SÉRIE: 1ª   TURMA: “B”   BLOCO: 02        TURNO: MANHÃ           ANO: 2018 

CURSO: ENSINO MÉDIO POR BLOCOS DE DISCIPLINAS  1º SEMESTRE 

 

Problemas levantados e perfil dos alunos – 1.º BIMESTRE: 
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
Sugestões e Intervenções do professor e da escola: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
Problemas levantados e perfil dos alunos – 2.º BIMESTRE: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
Sugestões e Intervenções do professor e da escola: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

 



FICHA – PÓS CONSELHO DE CLASSE 

SÉRIE: 1ª   TURMA: “B”   BLOCO: 02        TURNO: MANHÃ           ANO: 2018 

CURSO: ENSINO MÉDIO POR BLOCOS DE DISCIPLINAS  1º SEMESTRE 

Arte__________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Física_________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
Geografia______________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 
Matemática__________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 
Química_______________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
Sociologia_____________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  



Ficha Individual de Avaliação 

Avaliação Parcial do Aluno ao Conselho de Classe realizado em ____/____/______ 

Curso  Série  Semestre/Ano  Período  

Nome do(a) Aluno(a)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

ré
 

Diagnóstico e Ações 

1. Conhecimentos (   ) Falta de compreensão 
(   ) Dificuldade de relacionamento de ideias 
(   ) Defasagem de conteúdo  
(   ) Dificuldade na construção de conceitos 

2. Desempenho (   ) Dificuldade de raciocinar e/ou calcular 
(   ) Falta de interação 
(   ) Não executou as atividades propostas 
(  ) Dificuldade em comunicação escrita (redação)  
(   ) Dificuldade interpretação 
(   ) Falta de planejamento/organização 
(   ) Dificuldade em pesquisar e analisar 
(   ) Dificuldade em criticar 

3. Comportamentos (   ) Falta de disciplina 
(   ) Falta de interesse e iniciativa 
(  ) Falta de cooperação em atividades 
coletivas 

(   ) Falta de respeito 
(   ) Falta de assiduidade 
  

Obs: 

 

 

Conselho 

Ações do Professor e da 
Escola para Auxiliar o(a) 
Aluno(a) 
 

(   ) Encaminhar à monitoria/grupos de estudos 
(   ) Revisão dos procedimentos didáticos (PTD) 
(   ) Encaminhar à Equipe/Coordenação 
(   ) Propor atividades diversificadas 
(   ) Revisão de conteúdos 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

ó
s

 

Recomendações do Professor ao(à) Aluno(a) ou ao Responsável 

 

 

 

 

 

Acompanhamento da Coordenação 

 

 

 

 

Data:  

Direção:_____________________________________________________________________ 
Equipe Pedagógica:___________________________________________________________       
Professor(s):_________________________________________________________________ 
Aluno:_______________________________________________________________________ 
Responsável:_________________________________________________________________  



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  PATO BRANCO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DOIS 
IRMÃOS- ENSINO FUNDAMENTAL 

MUNICÍPIO:  SÃO JOÃO 

DIRETORA:  IVONETE BARP DIAS DE CASTRO 

E-MAIL DA ESCOLA: sjxdoisirmaos@seed.pr.gov.br 

AUTORES: IVONETE BARP DIAS DE CASTRO 

TEMA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

TÍTULO: Conselho Participativo com alunos 

INTRODUÇÃO:  

Com essa metodologia a Escola Estadual do Campo Dois Irmãos- Ensino 

Fundamental procura atender os sessenta e cinco alunos, buscando 

desenvolver com eles a Gestão democrática. Em que todos possam 

participar auxiliando os alunos, professores e equipe pedagógica a ter uma 

relação de respeito, buscando entender as dificuldades dos alunos e 

procurando soluções no âmbito educacional junto aos educadores. No 

decorrer das atividades do presente estudo foram elencadas as dificuldades 

encontradas pelos professores, com isso propomos o Conselho Participativo, 

no qual inicialmente é realizado o Conselho com os educadores sobre as 

potencialidades e fragilidades das turmas, comentado de cada aluno em 



particular. Em seguida chamamos individualmente os alunos para ouvi-los 

sobre as suas dificuldades e suas sugestões para a escola, para que 

possamos conhecer, buscar e contribuir para uma aprendizagem significativa 

dos discentes.  

 Com o desenvolvimento dessa atividade é possível também aos 

educadores momentos para que possam refletir, sobre a sua maneira de 

conduzir a prática pedagógica, sua didática, bem como repensar acerca da 

aprendizagem e das metodologias utilizadas.  Também os alunos têm a 

oportunidade de comentarem suas dificuldades e muitas vezes até 

problemas por que estão passando em suas casas. Podemos dizer que 

com essa metodologia respeitamos os nossos alunos, falando para ele o 

que tem que ser melhorado, não o expondo publicamente na frente da 

turma. Percebemos que os educandos procuram fazer melhor, respeitando 

os educadores e a equipe pedagógica, pois entendem que todos estão 

procurando melhorar, sabendo que têm o apoio de todos na escola para 

que isso aconteça. A cada final de trimestre os alunos sabem que têm uma 

conversa na sala da direção para que eles saibam o que devem melhorar, 

quais foram seus avanços por meio dos elogios, buscando olhar o aluno 

como um todo.   

JUSTIFICATIVA:  

Na Escola Estadual do Campo Dois Irmãos, percebíamos que ao dizer o 

resultado dos Conselhos em sala de aula, os alunos ficavam constrangidos e 

envergonhados. Não era uma situação confortável para o aluno e muito 

menos para a equipe pedagógica. Por esse motivo tivemos um 

posicionamento e utilizamos uma nova prática pedagógica, de fazer o 

Conselho Participativo. Nesse momento são dados os resultados 

individualmente, na sala da direção com a equipe pedagógica.  

OBJETIVO: Desenvolver no aluno um senso crítico e reflexivo, para que ele 

possa entender melhor as suas capacidades, fragilidades e junto ao 

Conselho Participativo, realizar uma avalição da sua aprendizagem, para que 



possamos juntos traçar estratégias para a construção do conhecimento. 

ENCAMINHAMENTOS: O Conselho Participativo é uma metodologia que 

visa preservar e auxiliar o aluno na construção do conhecimento. Dessa 

forma, inicialmente temos o Conselho com os professores, que colocam 

como o aluno é em sala de aula, suas atitudes, comportamento e o seu 

conhecimento por disciplina, as suas fragilidades e suas capacidades. Em 

seguida chamamos os alunos individualmente para que possa ouvir o 

resultado do conselho e colocar sua versão, bem como dar sugestões sobre 

o encaminhamento da escola. Com isso, voltamos a conversar com alguns   

professores e os pais para que eles auxiliem esses alunos com dificuldades  

a fim de que possam sanar os problemas apresentadas. Também são 

momentos ricos para um Gestor, pois descobrimos muitos problemas na 

escola, como a questão da merenda escolar, entre outros, que muitas vezes 

passam despercebidos no dia a dia. 

RESULTADOS: Com essa metodologia percebemos o respeito dos alunos 

com todos na escola, pois eles participam da sua formação, dando sugestões 

e são ouvidos. Temos poucas reprovações, reduziu consideravelmente, 

atribuímos esta redução a implementação dessa metodologia, pois todos 

ganham.   Realmente buscamos preservar os alunos, não expondo suas 

fragilidades ou problemas para a turma. Acreditamos que desta forma 

estamos contribuindo para a formação integral dos alunos para que possam 

ser cidadãos críticos melhorando a sociedade em que vivemos. 

 

 



 COLÉGIO ESTADUAL D. PEDRO I – EFMPN 

Rua João Gonçalves Padilha, 151 – Centro – Pitanga – PR 
Fone: (42) 3646-5598     (42) 3646-1000 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1- IDENTIFICAÇÃO: 

NRE:  024 - Pitanga - Pr 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual D. Pedro I - EFMPN 

MUNICÍPIO:  Pitanga - Pr 

DIRETORA:  Maria José Teigão Lopes 

E-MAIL DA ESCOLA: pigdompedro@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Maria José Teigão Lopes 
José Gilberto Nunes Bonfim 

 

2- ANEXO: DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NRE:  024 - Pitanga - Pr 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual D. Pedro I - EFMPN 

MUNICÍPIO:  Pitanga - Pr 

DIRETORA:  Maria José Teigão Lopes 

E-MAIL DA ESCOLA: pigdompedro@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): José Gilberto Nunes Bonfim 
Maria José Teigão Lopes 

 

TEMATICA: Avaliação Educacional 

TÍTULO: Conselho de Classe Digital Online. 

INTRODUÇÃO:  

Após observações feitas durante os Conselhos de Classe no Colégio D. 

Pedro I, na tentativa de ajudar a construir uma nova visão ao processo de 

avaliação da prática educativa, foi implantado um software, criado para esta 



finalidade, o conselho de classe digital online. 

O desenvolvimento do projeto teve sua relevância e contribuiu 

significativamente para se estabelecer um novo paradigma nas relações entre o 

pedagogo e os demais sujeitos da escola, pautadas no diálogo, agora possível pelo 

tempo (cronológico) e espaço (reflexão/entendimento) instituídos pela inserção do 

sistema de gestão de ações pedagógicas (software de conselho de classe digital 

online), tornando o conselho de classe menos burocrático (excluindo o 

preenchimento de fichas/relatórios). 

Essa ferramenta permitiu um melhor e maior acompanhamento pedagógico 

dos estudantes auxiliando de forma significativa - professores, equipe pedagógica 

e diretiva da escola, na organização do trabalho pedagógico, possibilitando maior 

fluidez nas atividades pedagógicas, permitindo maior tempo para o necessário 

diálogo com a comunidade escolar. Sua principal função é avaliar estudantes em 

um conselho de classe totalmente digital e online. 

Com a implantação do sistema de conselho de classe digital online, 

verificou-se um avanço significativo em todo o processo educativo. Um dos pontos 

positivos da ferramenta é que com a inserção de fotos dos alunos, facilita a 

identificação por parte do professor, bem como, possibilita o acesso aos registros 

dos demais professores da turma a ser avaliada. 

Essa ferramenta possibilita utilização de uma escala numérica que 

demonstra o nível de dificuldade/aprendizagem de cada aluno, permitindo 

visualizar os encaminhamentos e registros efetuados pela equipe pedagógica, 

diretiva e demais professores das turmas, como: convocações, atendimento às 

famílias, encaminhamentos médicos, atendimento especializado, sala de apoio e 

outras ações. 

No período de levantamento dos dados e registros por parte dos professores 

para o conselho de classe (pré-conselho de classe), observou-se a facilidade e 

tranquilidade em realizar esta etapa avaliativa na escola, utilizando os 

computadores do laboratório de informática em suas horas atividades, ou até 

mesmo em casa, pois a mobilidade do sistema permite acesso em qualquer lugar 

desde que tenha disponibilidade de conexão com a internet, sendo possível ainda 

avaliar em tablets e smartphones. 

 Uma etapa avaliativa importante do conselho de classe digital online é a 

devolutiva aos educandos no pós-conselho. Nesse momento se faz a síntese do 



pré-conselho e do conselho de classe, gerada pela ferramenta, a fim de organizar e 

desenvolver juntamente com os professores representantes das turmas a 

devolutiva aos educandos. Nesta ocasião também é registrada a avaliação dos 

educandos, os pontos positivos e fragilidades relacionados à turma, que possam 

ter ocorrido no período e que possam ter interferido no processo de ensino e/ou da 

aprendizagem. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Nossa experiência é resultado da Implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica na escola, intitulado “Conselho de Classe Digital Online e suas 

representações”, aplicado à Direção, Equipe Pedagógica e professores do Colégio 

Estadual D. Pedro I, município de Pitanga/Pr, com o propósito de trazer elementos 

para pensar o processo de gestão, especificamente no que se refere à gestão 

participativa e democrática na escola, gestão de resultados (otimização, 

organização e dinamização do tempo), promovendo o desenvolvimento e o 

aprimoramento do trabalho pedagógico escolar, no sentido de torná-lo menos 

burocrático, resultando em um maior tempo e espaço para a construção do diálogo 

da equipe gestora com a comunidade escolar, contribuindo assim para a efetivação 

do plano de ação da escola previsto pelo coletivo no Projeto Político Pedagógico.  

O trabalho em questão é um esforço coletivo de organizar e dinamizar uma das 

instâncias de maior importância pedagógica das escolas públicas brasileiras, o 

conselho de classe, contribuindo para uma melhor organização do tempo e o fazer 

pedagógico, invertendo a ordem do distanciamento para a aproximação do coletivo 

escolar.  

OBJETIVO:  

- Contribuir significativamente para se estabelecer um novo paradigma nas relações 

entre equipe pedagógica, diretiva e os demais sujeitos da escola. 

ENCAMINHAMENTOS:  

A utilização do software no Conselho de Classe. Toda a dinâmica do conselho de 

classe digital on-line referente aos registros dos alunos tem sua maior intensidade 

na etapa do pré-conselho. No entanto, a avaliação e a utilização da ferramenta não 

se encerram neste ponto, ao contrário, este é o momento de partida na mudança da 



avaliação de conselho de classe a qual nos propomos a levar a prática para a 

escola. Concretizado o pré-conselho, partimos para a organização da reunião do 

conselho de classe, com objetivo trazer para a discussão todos os recursos 

possíveis disponibilizados pelo software. Nesta fase, por julgar ser a mais 

importante de todo o nosso percurso, criamos um espaço que realmente se 

diferenciasse dos conselhos de classe tradicionais que vínhamos realizando, 

tomado por base queixas, reclamações e apontamentos não pedagógicos. 

Decidimos que seria um espaço de diálogo, reflexão, ações e encaminhamentos 

pedagógicos a fim de encontrar soluções aos problemas designados no pré-

conselho e registrados no sistema de conselho de classe digital on-line. Nossas 

reuniões de conselhos de classe, sempre foram marcadas pelo atropelo e falta de 

tempo, devido ao elevado número de turmas a serem avaliadas, percebíamos que a 

cada turno havia um comprometimento significativo em relação à qualidade da 

ação. Com o uso do sistema nas reuniões de conselhos pudemos nos valer dos 

recursos como: Imagens dos alunos; sínteses da avaliação individual dos 

professores; resumo geral de todos os registros; links que separam alunos e suas 

dificuldades/avanços específicos; gráficos para visualização rápida por cores; 

percentuais; relação dos professores que realizaram a avaliação; dados em 

planilha, relatórios que separam os aspectos de aprendizagem comportamentais 

dos alunos. A utilização de outros meios e recursos como: projetores multimídia, 

notebooks e outros, vieram somar no sentido de qualificar ainda mais a avaliação 

do conselho de classe. Outra etapa avaliativa importante do conselho de classe 

digital on-line foi à devolutiva aos estudantes ou pós-conselho. Neste momento nos 

valemos das sínteses do pré-conselho e do conselho de classe dos professores, 

geradas pelo programa, a fim de organizar e desenvolver juntamente com os 

professores representantes das turmas a devolutiva aos estudantes. Na ocasião da 

ação registramos também a avaliação dos alunos, os pontos positivos e fragilidades 

que possam ter ocorridos no período, relacionados à turma, alunos e corpo 

docente, que interferiram no processo de ensino e/ou da aprendizagem. Ainda com 

relação à devolutiva, o sistema de conselho de classe digital on-line, mostrou-se 

uma ferramenta indispensável ao uso diário da equipe pedagógica e diretiva, no 

que se refere ao diálogo com professores e familiares dos estudantes, proporcionou 

que todos os registros sobre os alunos estivessem disponíveis no atendimento às 

famílias por exemplo, possibilitando novos registros, disponível aos professores em 



tempo real. Neste sentido, agilizamos as informações e democratizamos os 

registros de atendimentos aos responsáveis, até então, realizados através de 

documentos escritos e restritos à direção e equipe pedagógica. 

RESULTADOS:  

Com base nos encaminhamentos, nosso sistema de classe digital online (agora já 

introduzido nas ações diárias da escola), permitiu que ao término de todo processo 

de avaliação de conselho de classe do, que mais de 80% dos familiares dos alunos 

(pais e responsáveis), tivessem acesso aos registros de conselho de classe, 

oportunizando suas contribuições para o diálogo das ações e elementos de 

melhoria da aprendizagem, para que coletivamente, também promovessem o 

desenvolvimento e o aprimoramento do trabalho pedagógico escolar e da 

aprendizagem.  

 

3- ANEXO: 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS: (realizar o upload do 
arquivo digitalizado e devidamente assinado). 

APRESENTAÇÃO DE SLIDES: seguir o modelo disponibilizado na página de 
inscrição. 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM: seguir o modelo disponibilizado na página 
de inscrição. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Ponta Grossa 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Escola Estadual Gil Stein Ferreira. 
Ensino Fundamental 

MUNICÍPIO:  Ivaí 

DIRETOR (A):  Adriano do Nascimento 

E-MAIL DA ESCOLA: ivygilferreira@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Adriano do Nascimento 
Miria Pytlowanciw de Lima 

TEMA: Conselho de Classe 

TÍTULO: Formulários de  Pré Conselho de Classe 

INTRODUÇÃO: A Escola Estadual Gil Stein Ferreira – Ensino Fundamental 

está situada à Rua Expedicionário Bruno Estrífica, 281, município de Ivaí – 

Pr. Fica localizado a 100 (km) quilômetros do Núcleo de Ponta Grossa, foi 

inaugurada no ano de 1944, com uma área construída de 1.900m² e possui 

área total de 12.000m². Iniciou suas atividades em 1947, como Escola de 

Trabalhadores Rurais “Dr. Gil Stein Ferreira”. 

Esta instituição de ensino oferece atualmente o Ensino Fundamental de 6º a 

9º anos, onde conta com 15 turmas do ensino regular, sendo 8 no período da 

manhã, 7 no período da tarde e 517 estudantes matriculados no Ensino 

Fundamental Regular e nas atividades complementares (CELEM e Aula 

Especializada de Treinamento Esportivo) e é ofertado nos dois períodos a 

mailto:ivygilferreira@seed.pr.gov.br


Sala de Recursos para estudantes que apresentam dificuldade de 

aprendizagem.  

Sendo o Conselho de Classe uma instância avaliativa de natureza colegiada, 

instituída para que gestores, docentes, alunos e/ou famílias trabalhem 

coletivamente em torno dos resultados do processo ensino-aprendizagem.  

Foi pensado no uso dos “Formulários Google”, ferramenta esta que nos 

ajudaria a focar as reuniões na análise das condições institucionais que 

interferem na aprendizagem, com levantamento de indicadores de 

aprendizagem por meio destes formulários e consolidação das informações 

para dar visibilidade aos pontos que necessitam de maior atenção. 

JUSTIFICATIVA: O Formulário Google de Pré Conselho de Classe foi criado 

com o objetivo de auxiliar obter mais informações a respeito das turmas, pois 

uma das dificuldades era reunir os professores para o pré-conselho devido 

ao número elevado de docentes que trabalham em três ou quatro escolas. 

Alguns têm somente uma ou duas aulas, por isso não possuem hora 

atividade. Com essa ferramenta o professor analisa o percurso de cada 

estudante com base no seu plano de trabalho docente e já indica as medidas 

tomadas, sendo fundamental, para que no dia do Conselho de Classe, 

possamos com ele argumentar com os docentes no que se refere a situações 

específicas e particularidades de cada turma, como: casos de indisciplina, 

baixo rendimento escolar dos alunos, aspectos positivos e negativos da 

turma, entre outros. Servindo também para a coleta de dados e para a 

tabulação das informações, onde pudemos conhecer melhor os pontos para 

discutir e definir ações significativas. 

 OBJETIVO: Ressignificar o conselho de classe para que ele funcione na 

análise das condições de ensino; 

- Identificar previamente os alunos que apresentam maiores dificuldades no 

processo de ensino aprendizagem. 

ENCAMINHAMENTOS: Antes do encerramento do Bimestre, é enviado o 

Formulário Google no e-mail escola de cada professor com suas respectivas 



turmas, para que seja preenchido até uma data limite.  

Quando recebemos as respostas dos professores, temos uma visão de todos 

os docentes a respeito de suas turmas e da especificidade de cada período. 

Para o 2º bimestre antes do encerramento, também houve a participação dos 

estudantes representantes de turmas no preenchimento do formulário com 

questões específicas sobre o desempenho das turmas. 

Este Formulário Google foi elaborado com base em problemas do cotidiano 

escolar.   

RESULTADOS: Os resultados que obtivemos até o momento são parciais, 

pois estamos no processo de adequação.  

Houve aceitação e participação por parte dos docentes e discentes  no 

preenchimento dos formulários, facilitando o trabalho.  

Agilidade na discussão no dia do conselho de classe, pois os pontos 

relevantes já estão apontados, levando em conta também os apontamentos 

feitos pelos representantes de turmas.  

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO SIGNIFICATIVA DESENVOLVIDA NA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

 

NRE:  Ponta Grossa 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  Colégio Estadual do Campo Professora 
Adelaide Wichinheski Prins - EFM 

MUNICÍPIO:  São João do Triunfo 

DIRETOR (A):  Úrsula Denise Pimentel da Silva 

E-MAIL DA ESCOLA: sifadelaideprins@seed.pr.gov.br 

AUTOR (ES): Alunos, professores, equipe pedagógica e 
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INTRODUÇÃO: 

A população residente nas comunidades do entorno do Colégio Estadual do 

Campo Professora Adelaide Wichinheski Prins, em sua maioria, são descendentes 

de poloneses, pequenos agricultores, arrendatários, meeiros, agregados, 

assentados, cuja economia fundamenta-se na agricultura familiar, com ênfase na 

fumicultura. 

 Os alunos oriundos dessas famílias trazem arraigados alguns conceitos pré-

estabelecidos e demonstram a pretensão de sair do meio rural e/ou a partir do 

momento que completem maioridade, deixar a escola para seguir o caminho de 

suas famílias, ou seja, ingressar no ramo da fumicultura, que é predominante no 



Município. 

 Nossa pretensão é melhorar a relação da comunidade com a escola, 

deixando de ser vista como assistencialista ou distante da realidade das famílias, 

onde os pais acabam transferindo para a mesma muitos encargos, porque não 

conseguem dar conta de seus problemas.    

 Como principal ocupação das famílias e, consequentemente, dos alunos, 

destaca-se a fumicultura, onde alguns são patrões e outros empregados, fato este 

que gera certa disparidade no nível da renda da população. 

 Quanto à escolaridade, ainda persiste um grande número de pessoas que 

não concluiu a educação básica, motivo de preocupação para a escola, no sentido 

de conscientizar sua clientela para a importância do prosseguimento do nível 

educacional em suas vidas e para a comunidade como um todo. 

            Atualmente o Colégio Estadual do Campo Professora Adelaide Wichinheski 

Prins conta com 209 alunos e oferta os seguintes níveis e modalidades de ensino: 

   I – Ensino Fundamental – Anos Finais; 

  II – Sala de Recurso Multifuncional; 

 III – Ensino Médio. 

          Ao longo da Semana Pedagógica e do Planejamento foi discutido pelo 

coletivo da escola os diagnósticos presentes no Projeto Político Pedagógico bem 

como demais dados levantados ao longo do período letivo anterior, com objetivo de 

encontrar soluções viáveis para, no mínimo, reduzir os problemas que afetam a 

aprendizagem de nossos educandos. 

         Desses momentos de reflexão surgiram algumas proposições e, dentre elas, 

destacamos a realização de reuniões em cada turma da escola, com a presença 

dos pais ou responsáveis desses alunos e a participação dos professores, em que 

os pais tem oportunidade de ouvir e falar sobre a situação dos filhos, além de se 

comprometer diretamente com o acompanhamento da implementação das soluções 

propostas. Também foi mantida e aperfeiçoada a “Aula de Leitura”, em que uma vez 

por semana, seguindo cronograma pré-definido, todos os alunos leem durante uma 

aula. Para aprimorar seu desenvolvimento, foram adquiridos novos títulos, 

separados por turma de forma a serem mais adequados a cada idade, tornando a 

leitura mais prazerosa. Ainda tem sido rotina de a escola incentivar a participação de 



todos os alunos nas Olimpíadas da Língua Portuguesa e da OBMEP. Outra ação 

que temos implementado é o incentivo aos alunos que entram no 1º Ano do Ensino 

Médio a se inscreverem no Processo Seletivo Seriado (PSS) promovido pela UEPG. 

Com este estímulo os alunos começam a estabelecer metas em longo prazo e 

passam a se auto avaliar, se superar, além de desestimular o abandono escolar. 

JUSTIFICATIVA:  

            Trabalhar as diferenças e as potencialidades dos alunos, com a 

pretensão de que os mesmos sejam participantes e agentes transformadores 

da realidade, que aprendam o que é relevante, que apliquem seus 

conhecimentos nos problemas cotidianos, que façam uso da tecnologia, e 

que ao mesmo tempo sejam pessoas capazes de transformar a realidade e 

de torná-la mais humana. 

OBJETIVO: 

• Proporcionar ao aluno oportunidade de ampliar seu horizonte de 

conhecimentos. 

ENCAMINHAMENTOS: 

• Semana Pedagógica e Planejamento: discussão do diagnóstico da 

escola para o encaminhamento das ações pedagógicas; 

• Reunião com pais, alunos e professores, por turma, para uma 

participação mais efetiva dos mesmos no acompanhamento do 

processo de aprendizado dos filhos; 

• Aulas de leitura semanal; 

•  Aquisição de títulos que despertem para a leitura; 

•  Participação na OBMEP e Olimpíada de Língua Portuguesa; 

•  Incentivo à participação no PSS (processo seletivo seriado) da UEPG; 

  



RESULTADOS: 

• Maior número de alunos aprovados em vestibulares; 

•  Resultado expressivo nas provas do SAEP, ensino médio, em 2017. 
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INTRODUÇÃO 

O Conselho de Classe deve ser visto não só como um instrumento de 

avaliação, mas também de planejamento. A partir dele devem ser tirados não 

apenas indicativos sobre o andamento e próximos passos do aprendizado dos 

alunos, mas também sobre o ensino e a prática dos professores. Pela 

configuração multidisciplinar, que reúne toda a equipe docente e gestora, esse 

é um dos poucos momentos em que é possível analisar e avaliar sob diferentes 

perspectivas. 

Nesse sentido, configura-se em um espaço de reflexão no qual alunos e pais 

tenham a oportunidade de analisar e propor melhorias no processo educativo. 

JUSTIFICATIVA: Partindo da proposição básica de que todo trabalho 

educativo pressupõe a participação ativa e coletiva de seus protagonistas, 

percebemos a real necessidade de efetivar o Conselho de Classe Participativo, 



da forma como está instituído em nosso PPP. Propusemos uma nova leitura 

deste importante momento pedagógico e levando em conta que os alunos não 

devam ser “julgados”, mas sim oportunizados a novas mudanças, novas 

metodologias e consequentemente novas posturas de enfrentamento das 

dificuldades que envolvem o ensinar e o aprender. O Conselho de Classe 

participativo nesta instância propõe a participação da turma, do professor 

orientador da turma, da pedagoga juntamente com a direção, no intuito de que 

possam ser ouvidos os alunos, professores e comunidade escolar e que, a 

partir de seus posicionamentos, repensemos coletivamente nossa prática e a 

ações de novos encaminhamentos em relação à turma. 

OBJETIVO:  

Ressignificar o Conselho de Classe envolvendo maior participação dos alunos 

buscando o exercício da cidadania. 

Repensar, a partir do levantamento das dificuldades, novas formas de 

encaminhamento pedagógico. 

Priorizar o trabalho coletivo como forma de tentativa de superação das 

dificuldades no relacionamento entre professor e aluno 

ENCAMINHAMENTOS: 1º Etapa: Pré-conselho:  Nesta fase, a equipe 

pedagógica discute com os professores sobre os alunos que apresentaram 

notas baixas na disciplina, apontando os prováveis motivos que os levaram 

àquela nota, além do conteúdo que houve maior incidência de notas baixas e 

as consequentes ações para recuperar o conteúdo. A partir dessa conversa, 

fazemos um levantamento de notas e faltas através da Ferramenta de 

Acompanhamento do NRE de nossa cidade e levamos para sala de aula, para 

podermos conversar com os alunos.  

2º Etapa: Conselho da turma: A direção realiza uma avaliação da turma com 

todos os alunos, pedagogo e professor representante da mesma. Nesse 

momento é feita uma avaliação do processo de ensino e aprendizagem, onde 

todos os alunos participam.  



No momento da avaliação da turma é explicitado sobre seus deveres como 

estudantes, levando-os a realizarem uma autoavaliação e analisarem suas 

atitudes. O professor representante preenche uma ficha contendo as 

reivindicações e soluções pertinentes na ótica de cada turma. 

Os problemas já detectados pelos funcionários, como pátio sujo, lixo 

espalhado, banheiros mal cuidados, são discutidos e levantadas sugestões 

para a busca de soluções dos problemas apresentados. A partir dessas 

reflexões a turma assina um termo de compromisso, se comprometendo nas 

ações para melhoria. 

Antes de iniciar os questionamentos, os alunos são orientados sobre a 

importância de serem objetivos em suas colocações, bem como da 

necessidade de citarem fatos que os levaram a pensar de determinada forma 

sobre o processo de ensino e aprendizagem e a ética. 

3º Etapa- Deliberações sobre os problemas apresentados. 

Neste momento há a participação de aluno representante de turma, professor 

conselheiro da turma, pai representante de turma (quando possível), onde 

todos os elementos opinam e participam das deliberações específicas das 

turmas. 

4º Etapa: É dado um feedback individualmente para os professores, 

funcionários em geral, juntamente com o diretor, pedagogo e professor 

conselheiro da turma. 

Realização das ações previstas com acompanhamento de todos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

RESULTADOS: A implementação do Conselho de Classe participativo trouxe 

mudanças notórias. Índice de reprovação caiu, os professores estão mais 

dinâmicos e, consequentemente, a aprendizagem é melhor. Apesar do receio 

que existe em trazer os estudantes para esses momentos, é uma conquista. A 

partir disso, o estudante também começa a se posicionar como responsável por 



esse processo. Ele passa a refletir, por exemplo, que se ele é um agente que 

conversa, é um agente que está atrapalhando. Com isso, vem a mudança de 

comportamento. 
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INTRODUÇÃO:  

O Colégio Estadual Pio XII – Ensino Fundamental e Médio tem como 

filosofia assegurar ao educando formação indispensável para o exercício da 

cidadania, respeito ao meio ambiente e fornecer-lhe meios para progredir em 

estudos superiores. Oferta o Ensino Fundamental II, em dois períodos (manhã 

e tarde), e o Ensino Médio, em três períodos (manhã, tarde e noite). Também 

atende a Educação Especial com Sala de Recurso Multifuncional -Tipo I. Estão 

matriculados no Ensino Regular 410 alunos, sendo 261 no Ensino 

Fundamental e 149 no Ensino Médio. 

Segundo Ferreira (2002), o ato de avaliar como procedimento 

sistemático, consciente, reverte-se de muito significado e importância, pois é o 

meio através do qual se evidenciam o progresso do aluno, as mudanças de 



comportamento e indica as falhas no ensino aprendizagem para o devido 

encaminhamento, seja relativo a pessoas, programas ou instituição. Portanto, 

entender avaliação como instrumento que possibilita propor ações significativas 

para a melhoria no processo de ensino e aprendizagem faz parte da gestão 

escolar. Tão importante como entender esta proposta é envolver a comunidade 

escolar no desenvolvimento e na realização das ações. É preciso, também, 

conhecer as especificidades de cada comunidade escolar para tornar possível 

um verdadeiro sentido de pertencimento. 

As ações pedagógicas desenvolvidas nesta Instituição visam atender a 

preocupação da comunidade quanto ao rendimento escolar, bem como nos 

resultados satisfatórios nas avaliações externas. Esta gestão compreende que, 

dentre suas responsabilidades, é seu papel motivar a equipe docente em 

conhecer, analisar e discutir os resultados das avaliações externas a fim de 

definir estratégias significativas no processo de melhoria do ensino-

aprendizagem. 

JUSTIFICATIVA:  

As avaliações externas podem ser consideradas uma ferramenta para 

definir estratégias da escola com o objetivo de melhorar os resultados de 

aprendizagem. Saber analisar os resultados das avaliações externas para 

refletir sobre as práticas pedagógicas da escola e aprimorar o ensino e a 

aprendizagem é um desafio para todo gestor.  

Neste processo, o gestor também exerce o papel de tornar a escola um 

espaço de pertencimento, onde a comunidade se envolva de forma 

participativa e juntos busquem ações para melhoria dos índices. Outro fator 

importante é que cada escola está inserida num local diferente e possuí sua 

diversidade cultural, e entender este contexto é de suma importância para 

propor ações significativas. 

 Sempre foi propósito desta gestão melhorar a qualidade da educação e 

os índices educacionais, juntamente com a equipe pedagógica, professores, 

pais e alunos. No ano de 2005, o resultado do IDEB - Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica era de 4,2. Uma das metas do plano 

de ação desta gestão busca a melhoria dos índices das avaliações, 

entendendo que os resultados destas podem direcionar o trabalho pedagógico 



para o avanço da qualidade de ensino.  

No ano de 2005, a média das notas da Prova Brasil foi de 4,96, a taxa 

de aprovação 0,86 com IDEB de 4,2. Este foi o primeiro ano de realização das 

Provas e o resultado foi alarmante. Outro aspecto observado é que o indicador 

de aprovação precisava ser melhorado. Logo, era preciso propor ações para 

melhorar as notas e as taxas internas. 

Com diferentes ações pedagógicas desenvolvidas, no ano de 2007, o 

IDEB melhorou, elevando a nota, os indicadores de rendimento também 

aumentaram e as ações continuaram, o que resultou no ano de 2009 no IDEB 

de 5,5, superando a meta para o ano de 2015. 

No período de 2011 a 2013, as ações continuaram, o que manteve os 

resultados. 

Já no ano de 2015, o resultado do IDEB decaiu. A média das notas das 

provas permaneceu a mesma, mas o indicador de rendimento não foi mantido. 

Este fato se deve ao aumento de reprovações, que no ano de 2013 era de 

4,2%, passando para 8,77% no ano de 2015. Este resultado nos fez repensar 

as ações para melhorar o IDEB em 2017. Estas ações se pautaram em 

conhecer os indicadores de rendimentos escolares, analisar os resultados de 

desempenho e frequência, desenvolver um trabalho coletivo para melhoria do 

desempenho escolar, melhorar o processo de elaboração das avaliações 

internas de cada disciplina, tendo como foco a leitura e a resolução de 

problemas.  

Os resultados do SAEP - Sistema de Avaliação do Estado do Paraná- 

nos mostraram que as ações desenvolvidas tiveram resultados positivos pois, 

no ano de 2017, a média para o nono ano foi melhor para a disciplina de 

Matemática, estando no nível adequado. Para o Ensino Médio, atingimos a 

média de 300 pontos, que tínhamos como meta, ficando no nível adequado 

para Língua Portuguesa e básico para Matemática. 

Foi possível analisar que as notas nas duas disciplinas para o nono ano 

do Ensino Fundamental em 2017 e primeiro ano do Ensino Médio 2018 

aumentaram. Esta análise é significativa devido a possibilidade de 

acompanhamento dos alunos de forma contínua, desde o ingresso no Ensino 

Fundamental até a finalização do Ensino Médio. 



O Sistema de Avaliação do Estado do Paraná - SAEP possibilita dar um 

retorno para os alunos de suas notas, o que é de grande importância, pois 

estes ficam ansiosos e aguardam seus resultados. Portanto, foi realizado um 

trabalho de repasse das notas, e esta ação possibilitou que os alunos se 

apropriassem e refletissem sobre seu desempenho. O grande desafio para a 

escola é aumentar o número de alunos no nível adequado e diminuir o 

percentual no nível básico. 

OBJETIVOS:  

• Realizar, nos momentos de Semana Pedagógica e Planejamento, a 
leitura e a análise detalhada dos resultados das avaliações externas. 
Planejar e colocar em prática o trabalho necessário considerando o 
diagnóstico obtido com a superação dos resultados da escola. 

• Desenvolver um trabalho de esforço coletivo na escola, de envolvimento 
efetivo de todos no processo de melhoria do ensino e aprendizagem. 

• Melhorar o processo de elaboração das avaliações internas de cada 
uma das disciplinas da matriz curricular com foco em leitura e resolução 
de problemas. 

• Estimular os professores para que conheçam as matrizes de referência 
das avaliações externas, especialmente SAEB e SAEP e, de modo 
especial, os descritores de Língua Portuguesa, cujo foco é a leitura 
necessária para compreensão dos conteúdos de todas as disciplinas e 
imprescindível para a resolução de problemas. 

ENCAMINHAMENTOS:  

Passo 1 - Análise do rendimento escolar, dos resultados de desempenho 

e da frequência: a partir da divulgação do IDEB, em 2005, iniciamos na 

escola, em 2006, um processo de discussão e análise do rendimento escolar, 

quanto ao desempenho nas avaliações externas. Após cada resultado obtido 

durante a realização das provas externas, a escola proporciona espaço para 

análise dos resultados de seu desempenho em Reuniões Pedagógicas, 

Reuniões de pais e com os alunos, nas quais são propostas as ações para 

melhoria.  

Passo 2 - Ações propostas para melhorar resultados educacionais: para 

cada resultado alcançado durante cada etapa de aplicação das Provas do 

SAEB e SAEP, foram propostas ações específicas, conforme a realidade do 

contexto do momento. As ações entre os anos de 2006 a 2015 foram: estudo 



dos resultados, análise e estudo das matrizes de referência em reuniões com 

os professores; reuniões com a comunidade escolar para divulgação e 

esclarecimento dos resultados, sensibilizando a todos sobre a necessidade de 

empreender esforços para melhoria dos resultados; realização de simulados; 

esclarecimentos aos alunos sobre a realização das provas. 

No ano 2015, as ações acima citadas não foram suficientes para que os 

resultados e objetivos fossem atingidos. Aproximadamente 50% dos alunos 

apresentaram dificuldades em leitura, escrita, interpretação e resolução de 

problemas, obtendo um rendimento ‘baixo’ e ‘abaixo do básico’, reduzindo o 

IDEB de 5,5 para 5,1, percebendo assim a necessidade de propor novas 

ações. 

Para o ano de 2016, foi iniciado um trabalho pedagógico com os 

professores das áreas afins para que fossem incluídas nas suas aulas 

atividades e ações voltadas aos aspectos relativos às habilidades leitoras. 

No ano de 2017, foi iniciado o Projeto Prova Brasil, com os objetivos de 

desenvolver os conhecimentos lógico matemáticos e a resolução de 

problemas, estimular a leitura, a escrita e a interpretação de textos.  

A metodologia utilizada neste projeto foi de trabalhar com descritores da 

Prova Brasil em sala de aula pelos professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática, preparação de apostilas com textos e questões relacionadas aos 

descritores pela Equipe Diretiva, organização de material para aluno com 

conteúdo destinado à Prova Brasil; conversa e conscientização dos alunos e 

pais sobre a Prova Brasil; preparação dos alunos para a avaliação, realização 

de Exercícios de fixação pelos professores e equipe pedagógica em sala de 

aula. 

Durante o ano letivo, são destinados momentos semanais, para a 

realização de atividades relacionadas às avaliações externas, sempre tendo 

como foco principal a leitura e a resolução de problemas. 

As competências a serem trabalhadas são definidas conforme atividades 

com questões onde as competências estejam inclusas. A equipe pedagógica 

aplica as questões, realiza um levantamento das competências que a maioria 

dos alunos não atingiram, repassa aos professores, que posteriormente 

propõem novas ações e atividades para serem desenvolvidas em sala de aula.  



Neste ano de 2018, o Projeto já vem sendo realizado. Outra ação é a 

proposta de formação dos professores em relação à elaboração das avaliações 

dos alunos, comparando as avaliações externas com o processo de elaboração 

de avaliações internas, ou seja, em que medida elas se distanciam e/ou se 

aproximam, descobrindo semelhanças, diferenças e fragilidades nestas 

avaliações. Entendemos que as avaliações são um instrumento de grande 

importância para o desenvolvimento das competências necessárias para cada 

etapa da aprendizagem do aluno. 

Esta ação precisa ser desenvolvida em todas as disciplinas e ano/série, 

avaliações bem elaboradas, levando em consideração a contextualização das 

questões e os descritores, de forma a diagnosticar as fragilidades no processo 

ensino aprendizagem, proporcionando ações para atingir os resultados 

almejados. 

Torna-se importante a parceria com o Núcleo Regional de Educação de 

Toledo para juntos, conhecer os resultados, discutir a respeito das dificuldades 

dos alunos, identificar os descritores com menor desempenho, propor ações e 

atividades, verificando no próprio material didático a presença dos descritores e 

a possibilidade de trabalho diferenciado.  

 

RESULTADOS:  

Para que realmente seja feita uma análise dos resultados de uma 

escola, é necessário acompanhar o caminho que esta realizou durante todos 

os anos de participação nas avaliações externas SAEP e SAEB/IDEB. É 

possível observar que houve um acréscimo significativo nos resultados do 

indicador IDEB. Saltamos de 4,2 para 5,5, embora com queda para 5,1 em 

2015. Este resultado nos fez repensar as ações para atingir o IDEB em 2017.  

No ano de 2017, participamos pela primeira vez com os alunos do 

Ensino Médio na avaliação do IDEB; logo, não há parâmetros anteriores para 

análise. 

Em relação ao Ensino Fundamental, ainda não temos o resultado final 

do IDEB, contudo há indicativos de que superaremos a meta projetada para 

2017 que é de 5.7. A média preliminar atual das Provas é de 6,29, sendo a 

maior obtida até hoje pela escola. 



O quadro a seguir demonstra a caminhada de nossa Instituição: 

 
ANO 

 

 
TAXA DE APROVAÇÃO 

INDICADOR DE RENDIMENTO 

 
NOTA DA PROVA BRASIL 

  MAT        PORT           MED 

 
IDEB 

 2005 0,86 264,68        233,03        4,96 4,2 

 2007 0,94 277,44        239,77        5,29 5,0 

 2009 0,96 279,45        265,21        5,74 5,5 

 2011  0,96 276,9        257,5        5,70 5,4 

 2013 0,96 284,24        259,34        5,74 5,5 

 2015 0,91 273,54        272,69        5,74 5,1 

 2017 EF        0,95 

EM        0,98 

297,68        280,33        6,29 

310,23        290,77        5,40 
 

Fonte: BAUMANN, 2018. 

 

Este resultado é devido ao trabalho em equipe desenvolvido na escola, 

com o envolvimento das professoras de Língua Portuguesa e Matemática, das 

turmas avaliadas, dos professores de outras disciplinas, pais e alunos, da 

participação da Equipe Diretiva no Projeto Prova Brasil. 

Este Projeto visa atender não somente as turmas onde as provas são 

aplicadas, mas a sua ampliação para as outras turmas, através de avaliações 

bem elaborados que levem os alunos a refletir, a interpretar e a desenvolver os 

seus conhecimentos de forma efetiva. 

O papel do gestor neste processo está em favorecer o diálogo, 

promovendo momentos de discussão e análise de resultados e, em conjunto, 

definir ações.  
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TÍTULO: Uso dos Resultados das Avaliações internas e externas para análise e 

melhoria  na Prática Pedagógica. 

 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O Colégio Estadual Rachel de Queiroz – Ensino Fundamental e Médio, está 

localizado à Rua Serra dos Dourados, nº 4351, no município de Ivaté, 

atendendo alunos do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Essa 
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instituição de Ensino, localiza-se  no Noroeste do Estado, e hoje tem como foco, 

continuar a ser um espaço atuante e aberto a comunidade. Alguns alunos são 

oriundos de famílias com poder aquisitivo suficiente para garantir o bem estar da 

família, porém uma grande maioria advêm de famílias de diferentes 

configurações e condições socioeconômicas. Alguns pais/responsáveis 

trabalham na usina de processamento de cana de açúcar, outros em pequenas 

empresas da cidade e temos também alunos que vivem na zona rural e dali 

tiram seu sustento. Atualmente o colégio tem 516 estudantes  matriculados, 

distribuídos nos  três turnos de funcionamento do colégio, sendo que no período 

matutino atendemos  Ensino Fundamental e Médio, no período vespertino 

somente  Ensino Fundamental e no período noturno o  Ensino Médio.  

 

Diante das discussões permanentes sobre a avaliação da aprendizagem 

escolar, a escola decidiu usar os dados das avaliações internas e externas, para 

planejar ações de enfrentamento ao baixo desempenho escolar. Foram 

elencadas várias prioridades, como: padronização nas avaliações internas, 

diversificação dos instrumentos avaliativos, trabalhar o conteúdo de forma 

contextualizada, bem como a contextualização nos instrumentos de avaliação.  

Divulgação e discussão dos resultados das avaliações tanto internas, quanto 

externas e buscando a corresponsabilidade de toda comunidade escolar no 

processo educativo.  

 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Após a publicação do resultado do IDEB em 2005, a escola passou a ter um 

parâmetro do nível de aprendizagem, o Estado também passou a analisar a 

qualidade de ensino e aprendizagem das instituições de ensino e cobrar 

melhores resultados. Após estudos e fundamentação teórica sobre as 

avaliações externas, começamos  a compreender melhor a importância dessas 

avaliações como um diagnóstico do processo ensino e aprendizagem. Após a 

divulgação desses resultados  surgiram discussões em semanas pedagógicas, 

reuniões/formações de diretores, pedagogos e professores, especialmente os 

das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Essas discussões levaram 



toda a comunidade escolar a refletir, avaliar e consequentemente rever a prática 

pedagógica em sala de aula. No início encontramos alguns professores 

resistentes, mas aos poucos fomos conquistando o apoio e colaboração de 

todos nesse processo de mudanças em prol da melhoria da qualidade da 

educação ofertada nessa instituição de ensino.  

 

 

OBJETIVO: 

Uso dos Resultados das Avaliações internas e externas para análise e melhoria  

da Prática Pedagógica. 

 

ENCAMINHAMENTOS  

 

 Nas formações continuada, abordava-se com mais profundidade o tema 

sobre avaliação escolar, que unido aos resultados da Prova Brasil/SAEP 

e de Simulados Internos, principalmente relacionado ao desempenho dos 

alunos conforme os descritores e o nível de proficiência, surgiu a 

oportunidade de verificar avanços e desafios na aprendizagem, e pensar 

estratégia para melhorar o processo pedagógico. 

 

 A escola tem aproveitado momentos durante a semana pedagógica, 

reuniões internas para análise e reflexões sobre o resultado do 

desempenho escolar dos alunos e resultado do IDEB/SAEP. Buscamos 

sempre o  envolvimento e participação de todos da comunidade escolar 

para melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem e práticas 

avaliativas.   

 

 Foram realizadas reuniões com professores, pedagogos e agentes 

educacionais I e II, apresentado os resultados externos e internos, 

colocando a situação de que todos tem papel fundamental no processo 

ensino aprendizagem dos nossos educando, que todos nós somos 

educadores. Nessas reuniões são apresentados gráficos com os 

indicadores internos e externos, é  realizado um amplo diálogo com todos 

os professores e equipe pedagógica, elencando ações que visam 



melhorias nas práticas pedagógicas, como: diversificação dos 

instrumentos avaliativos, incentivo a leitura e interpretação de texto, 

contextualização nas práticas pedagógicas e nos instrumentos 

avaliativos, adequação no Plano de Trabalho Docente, busca de 

metodologias diferenciadas, incentivo aos professores em participar de 

formações, e várias retomadas das discussões das ações durante o ano 

letivo. 

 

 Realizamos  reuniões com os alunos no coletivo, falando do compromisso 

com a vida escolar, evitando a reprova, e destacamos que os resultados 

da  escola é reflexo do compromisso de todos, seja ele positivo ou 

negativo.  

 

 Intensificamos um trabalho  direcionado aos alunos que são submetidos a 

avaliação da Prova Brasil/SAEP, com atendimentos em pequenos 

grupos, tira dúvidas, exercícios extras. Falamos sobre a importância de 

se dedicarem ainda mais aos estudos, se comprometendo ainda mais 

com o processo ensino aprendizagem.  

 

 Quando saem os resultados das avaliações externas, reunimos os alunos 

e mostramos os gráficos, com os indicadores internos e externos, a nota 

da Prova Brasil/SAEP, o percentual de alunos em cada nível de 

proficiência, solicitamos aos estudantes,  que apresentem uma meta para 

a próxima nota do IDEB,  tiramos fotos deles indicando essa nota/meta, 

com uma faixa contendo informações sobre a Prova Brasil.  

 

 Realizamos simulados, e diante dos resultados apresentados retomamos 

as discussões com os alunos, pois em muitas situações, verificamos que 

os alunos são detentores do saber que está sendo avaliado.  

 

 Realizamos reuniões com a comunidade escolar externa, mais 

diretamente com os pais/responsáveis. Bimestralmente reunião de pais, 

para entrega do boletim escolar e informes gerais, e nessas reuniões 

principalmente no ano em que a escola é submetida a avaliação da Prova 

Brasil/SAEP, apresentamos os gráficos com todos os indicadores 

internos e externos, apresentamos aos pais o que precisamos fazer para 



continuar avançado no processo ensino aprendizagem, mostramos a 

meta estipulada pelo MEC em relação a nota do IDEB, orientamos em 

relação a importância do acompanhamento da vida escolar do seu filho, 

comprometimento com os estudos, com os instrumentos avaliativos, do 

cumprimento com os prazos para entrega dos trabalhos, como também o 

reconhecimento e  incentivo para que os estudantes possam 

compreender  o quanto é importante os estudos. E que ações desse tipo 

resultará consequentemente na melhorias nos indicadores internos e 

externos.  

 

 

 

RESULTADOS:  

 

 Podemos perceber nitidamente os avanços obtidos tanto nas avaliações 

internas, quanto nas avaliações externas.  

 Nas avaliações internas, tivemos um avanço muito importante, nas 

práticas de elaboração das avaliações, com questões diversificadas e 

contextualizadas.  

 Melhor compreensão por parte dos professores na elaboração do Plano 

de Trabalho Docente.  

 Estudantes muito mais comprometidos com o seu processo de 

aprendizagem.   

 Temos um ambiente muito agradável, um ambiente bem familiar, onde 

denominamos Família Rachel de Queiroz.  

 O Comprometimento e envolvimento de toda comunidade escolar nas 

promoções, em prol de melhorias do espaço físico, ações essas que 

transformaram o ambiente escolar, após algumas adequações e reforma, 

transformou esse colégio num ambiente muito agradável, fazendo com 

que toda comunidade escolar interna sinta-se bem em trabalhar aqui. Ao 

longo dos últimos 10 anos, tivemos apenas um caso de professor 

adaptado.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO  NA ESCOLA INCLUSIVA 

 

INTRODUÇÃO 

   O Colégio Estadual Inocêncio de Oliveira está situado no bairro São Sebastião, 

periferia do município de União da Vitória- PR. Atualmente atende 188 alunos do Ensino 

Fundamental e Médio, quais são oriundos de diferentes contextos sociais, que abrange famílias 

que residem em chácaras, sítios, bairro urbano, bairro de conjunto habitacional, e as diferentes 

composições familiares, níveis econômicos e formação escolar, quais geram uma grande 

diversidade nas características do público que atendemos, sendo uma característica marcante 

também na área cognitiva de nosso público-alvo. 

   Desde 2015 implantamos o atendimento das Salas de Recursos Multifuncionais, 

pois os índices de aprovação apresentados nos alertavam para a necessidade de rever nossa 

abordagem pedagógica para melhor atender os alunos e auxiliá-los na superação de suas 

dificuldades cognitivas, estabelecendo espaço para discussão e análise dos casos junto ao corpo 

docente. 

  Além de oferecer Atividade de Treinamento Esportivo de Futsal e CELEM Espanhol 

e as salas de apoio de Português e Matemática, também temos colaborando com o colégio neste 

ano, projetos voluntários de aperfeiçoamento em Leitura e Matemática. 

   Levando em consideração o direito a inclusão e o respeito as diferenças, as 

discussões de Pré, Conselho e Pós Conselho, levam em consideração o desempenho individual 

do aluno, onde neste contexto, avaliar deixa de ser o ato de medir conhecimento através de 

notas e passa a ser um trabalho de acompanhamento do desenvolvimento individual de cada 



 

 

aluno, comparando ele com ele mesmo. 

 

JUSTIFICATIVA 

   Verificando os índices de aproveitamento escolar dos alunos e as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas, a equipe pedagógica administrativa, juntamente com os 

professores, concluíram que algumas medidas deveriam ser tomadas para a garantia do acesso, 

permanência e sucesso do aluno, a principal foi a abertura da primeira Sala de Recursos 

Multifuncional, o que levou a discussão junto a professora do atendimento especializado 

questões como: “Qual a principal dificuldade de cada aluno? Como ajudá-los na apropriação do 

conhecimento? Quais as estratégias de ensino seriam mais apropriadas? Entre outras 

discussões necessárias”. Para tanto formalizou-se a realização de adaptação curricular e 

flexibilização dos processos de avaliação.  

   Nesse viés, a AVALIAÇÃO INCLUSIVA desenvolvida neste colégio tem nos trazido 

resultados satisfatórios, uma vez que hoje já temos funcionando duas Salas de Recursos 

Multifuncionais para dificuldades de aprendizagem, com 27 (vinte e sete) alunos avaliados, 

matriculados e freqüentando as aulas especializadas, mais 09 (nove) alunos em processo de 

avaliação, como também garantimos  1 professor acompanhante para aluno com autismo 

clássico .E iniciamos também, no final do primeiro semestre, os processos de avaliação para 

Sala de Recursos –Altas Habilidades – Super dotação. Bem como, no última avaliação do SAEP, 

constatou-se que os alunos que recebemos no 6º ano, apresentam nível de proficiência abaixo 

da média estadual e nossos alunos do 1º ano do Ensino Médio apresentaram proficiência dentro 

da média estadual. Temos muito ainda a avançar tanto no que se refere ao respeito as 

diferenças individuais, bem como nos processos de aquisição de conhecimentos. 

OBJETIVO 

   Garantir a todos os alunos o direito a aprendizagem e progresso escolar, através de 

processos de ensino e aprendizagem formativos, diagnósticos que permitam uma avaliação 

processual e inclusiva. 

ENCAMINHAMENTOS 

1º-  Abertura de Sala de Recursos Multifuncional 

   Em 2015, após a realização do levantamento da situação de aprendizagem dos 

alunos, constatou-se que diversos alunos com dificuldade de aprendizagem já possuiam 

avaliação e encaminhamento para Sala de Recursos Multifuncionais,  porém o colégio ainda não 

oferecia esse atendimento por falta de espaço físico. Reorganizamos o espaço e iniciamos o 

processo para abertura da primeira turma, qual foi autorizado no segundo semestre do mesmo 

ano, onde iniciamos o atendimento dos alunos já avaliados e matriculados em turmas regulares 



 

 

que freqüentavam o turno vespertino. Em 2016, devido a demanda já existente e novas 

avaliações realizadas em 2015, foi autorizado pela mantenedora a abertura da segunda turma 

para o período vespertino, destinada a atender os alunos que frequentam as turmas regulares da 

manhã. 

 

2º-  Palestras e troca de experiências para os docentes com a professora especializada da 

Sala de Recursos a respeito das dificuldades de aprendizagem: 

    Foram realizados alguns momentos de repasse de informações sobre os alunos e 

suas dificuldades, bem como trabalhamos com sugestões de estratégias de ensino e avaliação 

desses alunos. 

 

3º-  Avaliação dos alunos com dificuldade de aprendizagem: 

   Alunos que iniciam o 6º ano e demais alunos de outras séries que são matriculados 

durante o ano letivo e que apresentam dificuldade de aprendizagem, são acompanhados e no 

Conselho de Classe geral seus casos são analisados pelo grupo e avaliados no contexto escolar 

pelos professores da turma, encaminhados em seguida para professora da Sala de Recursos 

Multifuncional que avalia o aluno e faz entrevista com os pais. Após essas avaliações o aluno é 

avaliado por psicóloga para elaboração do laudo. A APMF através de recursos próprios, faz o 

pagamento dessas avaliações. 

 

4º-  Acompanhamento e retomada com os professores novos a cada período letivo nos 

momentos de Pré, Conselho de Classe e Pós Conselho: 

  Realizamos a retomada dos casos de dificuldade de aprendizagem a cada 

momento de discussão coletiva, revendo ações, trocando idéias e buscando novas formas de 

ajudar os alunos na aquisição do conhecimento. É claro que nem tudo são flores nesse 

processo, pois como nossa escola é pequena e nosso quadro de docentes efetivos é pequeno, a 

grande rotatividade dificulta o comprometimento de alguns profissionais pela falta de contato 

constante. 

5º-  Atendimento aos alunos com aprendizagem acima da média: 

 Neste momento estamos avaliando alunos que demonstram um índice de desempenho 

escolar acima da média e que necessitam de atendimento especializado para garantia de que 

suas potencialidades sejam desenvolvidas. Enquanto esse processo se desenvolve o colégio 

oferece a esses alunos 2 projetos que funcionam através de trabalho voluntário. São eles: 

- Projeto de aprofundamento em Leitura – desenvolvido por professora estadual de Língua 

Portuguesa do aposentada. 



 

 

- Projeto de aprofundamento em Matemática – desenvolvido por acadêmico de Matemática da 

UNESPAR. 

6º-  Valorização das potencialidades individuais: 

 Verificando as potencialidades dos alunos em determinada área o colégio busca 

desenvolver atividades que valorizem e desenvolvam as mesmas.  

 Pintura: aluno que demonstrou grande aptidão para pintura mural foi convidado para 

desenvolver dois murais no colégio. (pátio coberto e biblioteca escolar) 

 Dança: aluno que demonstrou grande aptidão para dança foi convidado para representar 

o colégio em Festival de Dança e orientar outros alunos. 

 Liderança: alunas que demonstraram grande liderança foram convidadas a participarem 

do processo de eleição do Grêmio Estudantil. 

 

RESULTADOS 

 - Desenvolvimento integral do aluno 

 -  Garantia de acesso e permanência na escola. 

 -  Resgate da Auto-estima. 

 - Identificar e acompanhar os casos de alunos com dificuldade de aprendizagem procurando 

alternativas pedagógicas para o avanço e sucesso escolar.  

- Redução da taxa de abandono escolar. 
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INTRODUÇÃO 

Nossa escola está localizada num município conhecido como o “Portal 

do Norte Pioneiro” e a “Capital do Papel Imprensa”. Jaguariaíva nasceu ao 

longo do histórico Caminho do Viamão, possuindo um grande potencial 

turístico, oferecendo rios, riachos, corredeiras, cascatas, lagos, represas, 

montanhas, cânion, vales, grutas e florestas. Localiza-se na PR 151, próximo 

da divisa com estado de São Paulo; próxima 222 Km da capital paranaense. 

Neste município encontramos o Colégio Anchieta. Colégio formado por 

aproximadamente 600 alunos procedentes dos bairros próximos à escola, área 

urbana e próxima ao centro comercial e bancário, conta ainda com um número 

expressivo de alunos oriundos dos bairros periféricos e uma pequena 

porcentagem vinda do espaço rural. 

O Colégio conta com um quadro de 71 profissionais e oferta as 

seguintes modalidades: Ensino Fundamental (Anos finais do 6º ao 9º ano), 

Ensino Médio (Organização Anual), Sala de Recursos, CELEM, Sala de Apoio 

à Aprendizagem, hora treinamento de futsal e vôlei além do projeto voluntário 

da Banda Estudantil. 

No contexto de uma escola onde não se valorizava as questões 

pedagógicas por parte da direção escolar, houve a necessidade dentro de uma 

nova gestão de resgatar e rever o processo avaliativo como parte da prática 

pedagógica do colégio, retomando a preocupação com as avaliações que eram 

realizadas pelos professores de forma fragmentada sem fazer alusões ao 

cotidiano e consequentemente ao serem avaliados pelas provas externas o 

fracasso era visível. Com isso houve um planejamento no Plano de Gestão 

propondo uma reforma significativa e que todos os envolvidos tivessem 

participação desde a (re)elaboração do Projeto Político Pedagógica (PPP) 

principalmente no Campo Avaliação, da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) 

(anexo 1), Plano de Trabalho Docente (PTD) (anexo 2), na elaboração das 

aulas, culminando no processo avaliativo eficiente, planejado em calendário 

Escolar, onde os envolvidos, inclusive pais, aprovaram a mudança e as regras, 

impulsionados por resultados positivos. 

 



JUSTIFICATIVA 

O PDE da Professora Valquiria Maria Rausis Mileski, “Critérios de 

Avaliação: Análise Crítico-Reflexiva da teoria a prática, dicotomias, limites e 

possibilidades” voltou seus questionamentos e estudos para a avaliação da 

aprendizagem, que perpassa a prática pedagógica e causa desconforto nas 

discussões e reflexões sobre a temática. A construção deste estudo veio 

materializar a implementação de um trabalho pedagógico que teve por objetivo 

contribuir para um melhor entendimento dos professores e equipe pedagógica 

sobre a avaliação como promotora e aliada da aquisição do conhecimento. 

Neste sentido trouxe uma nova perspectiva para as ações do colégio, 

entendendo como uma necessidade primordial para a melhoria do processo 

ensino aprendizagem e consequentemente dos índices de avaliações internas 

e externas, que vem resultando hoje numa significativa melhora no 

desempenho comparado aos índices do SAEP de 2013 e 2017 nos 9º do 

Ensino Fundamental e 3º anos do Ensino Médio, e 2018, 6º anos do Ensino 

Fundamental e 1º anos do Ensino Médio. 

A proposta de ressignificação da prática avaliativa no Colégio partiu do 

pressuposto que, o conceito de fracasso escolar dos estudantes vinha tomando 

forma e se tornando muito natural, o descrédito pela aprendizagem 

comprometia o trabalho docente, as ações do colégio e propriamente o 

estudante. Sendo assim a avaliação não fazia parte da prática pedagógica com 

processo, visto que, a própria gestão escolar não assumia sua 

responsabilidade como motivadora e idealizadora de ações que alavancassem 

o sucesso do processo ensino-aprendizagem, o que havia era uma 

contraposição com a equipe pedagógica, que visivelmente colocou a escola na 

contramão da sua real função, demonstrando índices alarmantes de fracasso 

escolar, em todos os sentidos. 

Contudo a nova gestão vem resgatando processos oriundos da escola e 

voltados à promoção da aprendizagem numa perspectiva de envolvimento 

coletivo de todos os segmentos, repaginando a gestão escolar do Colégio 

Padre José de Anchieta desde as questões administrativas, financeira, 

humana, até culminar no principal objetivo que é desenvolver uma prática 

pedagógica consistente, fortalecida e de sucesso. 



 

OBJETIVO 

 Aprimorar todas as esferas do colégio para atingir os objetivos 

primordiais de uma educação pública, gratuita e de qualidade, focando nos 

resultados das avaliações internas e externas para superar as metas 

estabelecidas com um trabalho responsável e conjunto, com base nos dados 

disponibilizados anualmente através do censo escolar, expressos em quadro 

estatístico que colabora para a compreensão da história do colégio, bem como 

os indicadores de qualidade SAEP e SAEB – PROVA BRASIL, de forma que 

todos tomem conhecimento e tenham condições de decidir e discutir as 

prioridades de ação para melhorá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCAMINHAMENTOS 

Partindo do princípio de priorizar a avaliação no colégio, já nas primeiras 

reuniões da nova gestão foi se conversando, discutindo e traçando metas para 

que se pudesse alcançar o que foi planejado no Plano de Ação e incluindo no 

Plano de Ação do Colégio. 

 Foi acordado com os professores que tomassem ciência da Diretriz 

Curricular Estadual de cada disciplina, tivessem maior conhecimento do 

Caderno de Expectativa para então iniciar o Plano de Trabalho Docente, rever 

os campos do encaminhamento metodológico, avaliação e seus critérios 

(anexo 1) e ao iniciar o ano letivo realizar uma avaliação para diagnosticar e 

avaliar o nível de aprendizagem dos alunos para então traçar metas. 

 Dando continuidade na ação vimos a necessidade de avaliar com maior 

frequência, ficando decidido entre todos os envolvidos que realizaríamos o 

processo avaliativo acrescentando o simulado, de forma que os alunos do 6º 

ano ao 8º ano do Ensino Fundamental e os alunos do 1º ano e 2º ano do 

Ensino Médio são avaliados de forma trimestral e os alunos de 9º ano do 

Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio fossem avaliados de forma 

mensal e trimestral, pelo simulado obtendo assim um instrumento de avaliação, 

que possibilitasse ao professor a partir do resultado desses simulados, 

identificar qual o nível de aprendizagem o aluno se encontrasse e assim rever 

sua metodologia de ensino, bem como preparar o aluno para as avaliações 

externas e consequentemente para a vida. 

Para os alunos que apresentam deficiência intelectual, física- 

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos, matriculados no colégio é ofertada uma avaliação diferenciada, 

orientada e revisada pela Equipe Pedagógica, bem como pela professora 

especializada da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I. 

 A Equipe Pedagógica sempre vem reforçando que os conteúdos 

planejados devem ser selecionados de acordo com cada ano, devendo garantir 

o alcance dos objetivos/expectativas esperados para o processo ensino-



aprendizagem; os conteúdos devem estar relacionados com outros temas e 

disciplinas, demonstrando – quando possível - de maneira clara, considerando 

a relevância social e profissional dentro do contexto social e histórico concreto. 

 Visando atingir as expectativas de aprendizagem o professor poderá 

utilizar-se de diversos recursos didáticos disponíveis no colégio, como: 

multimeios didáticos, laboratório de ciência, laboratório de informática etc. 

Todavia, caso a aprendizagem não ocorra, é preciso investir esforços na 

recuperação de estudos, ou seja, retomar o conteúdo, modificar os 

encaminhamentos metodológicos, enfim, buscar um novo resultado, um sentido 

para recuperação da nota que seja também a recuperação de conteúdo. 

 Quanto ao Conselho de Classe é realizado em três etapas: pré-

conselho, conselho de classe e pós-conselho. No primeiro trimestre é realizado 

um pré-conselho diagnóstico (anexo III) onde os professores delineiam o perfil 

da turma na questão de aprendizagem e comportamental, o conselho de classe 

é realizado com todos os professores separando apenas por Ensino 

Fundamental e Médio sempre com a participação de representantes de pais e 

alunos e, são discutidas todas as ações a serem tomadas diante dos 

problemas detectados durante o pré-conselho e quem irá colocá-las em prática. 

No segundo trimestre o pré-conselho tem um novo formato onde são 

relatados os problemas diagnosticados do primeiro trimestre e as devidas 

providências tomadas. O professor preenche o pré-conselho e relata se foram 

amenizadas ou mesmo resolvidas às situações ou ainda, se surgiram novas, a 

partir daí discuti-se novas propostas no conselho de classe e tomadas novas 

ações conforme os moldes do 1º. Trimestre.  

 O Sistema de Avaliação do colégio após várias experiências 

chegou numa conclusão juntamente com professores que seria da seguinte 

forma, Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, obedecerá aos 

seguintes critérios: 

I. Disciplinas com carga horária maior que 2 (duas) aulas semanais 

deverão ofertar aos alunos no mínimo 02 (dois) instrumentos avaliativos 

formais (prova, teste, simulado) no decorrer do trimestre; 



II. Os instrumentos avaliativos que trata o item I deverão ter o valor 

máximo de 3,0 (três pontos) cada, seguido da recuperação paralela no mesmo 

valor do instrumento anteriormente aplicado; 

III. Disciplinas com carga horária de 02 (duas) aulas semanais deverão 

ofertar aos alunos no mínimo 1 (um) instrumento avaliativo formal (prova, teste, 

simulado) no decorrer do trimestre, valor 6,0 (seis), seguido da recuperação 

paralela no mesmo valor do instrumento anteriormente aplicado; 

IV. Todas as disciplinas da matriz curricular deverão proporcionar aos 

alunos instrumentos avaliativos variados em forma de: trabalho individual ou 

em grupo, pesquisa, produção de textos, apresentação oral, atividade 

experimental, relatório, seminário, debate, atividades literárias, atividades com 

recursos áudio visuais atividades teatrais, atividades práticas, de dança, de 

música e artes visuais, maquetes, entre outros; 

V. Todos os instrumentos tratados no item IV deverão ter o valor máximo 

de 2,0 (dois) pontos cada, devendo ser proporcionado no mínimo 2 (dois) 

instrumentos, seguido da recuperação paralela no mesmo valor podendo variar 

o instrumento, independente da carga horária da disciplina; 

Para tanto, o quadro de profissionais Docentes, Equipe Pedagógica e 

Gestora deste colégio decidiram empregar alguns procedimentos para que a 

avaliação ocorra de forma organizada e eficiente. Segue abaixo instruções para 

elaboração das provas e simulados. 

 Cabeçalho; 

 Alternativas de A a D com valor para cada questão (___ pontos) para 

Ensino Fundamental; 

 Alternativas de A a E com valor para cada questão (___ pontos) para 

Ensino Médio; 

 As questões (TODAS) devem ser contextualizadas, conforme Enem, 

Prova Brasil e outras externas que oferecem um bom conceito de 

elaboração; 

 Deverão ser digitadas e entregues no PRAZO estabelecido; 

 Informar no envio se necessita ser impressa no colorido alguma página; 



 Prestar atenção no número de questões para simulado (10 questões) e 

na sequência das mesmas (do mais fácil para o mais difícil); 

 Se usar cópia da internet, tomar cuidado com o espaçamento, as 

separações de sílabas, aproveitamento de espaço e distribuição 

estética; 

 Usar letra tamanho 12 (Arial ou Times New Roman); 

 Ver no PTD quais os critérios do conteúdo a ser cobrado para que a 

Avaliação seja bem elaborada; 

 Jamais avaliar apenas um objetivo. Tenha sempre em mãos seu PTD. 

Obs.: Este modelo cabe tanto para Avaliação quanto para simulado. 

Na disciplina de Língua Portuguesa, além do simulado é realizado prova 

trimestral de Produção Textual com seus critérios para elaboração e correção 

das mesmas. 

As provas mensais não são necessárias ser elaborada com alternativas, 

mas sempre seguir os padrões da escola. 

           As avaliações e simulados deverão seguir os critérios já descritos, para 

isso serão revisados pela Equipe Pedagógica, através do checklist, tanto a 

parte estrutural como de conteúdo, bem como se está trazendo elementos de 

ludicidade para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e se traz questões 

contextualizadas e coerente em relação a idade e série. 

 Com todo esse processo é sempre necessário e importante avaliar a 

prática pedagógica, a escola como um todo e também o seu projeto político 

pedagógico desta forma houve a necessidade de envolver todos os segmentos 

da escola, o inspetor foi orientado a resolver problemas corriqueiros, direcionar 

aluno que estão fora da sala para sala de aula, realizar os primeiros cuidados 

quando tiver apenas arranhões, são ações simples, mas que fazem a diferença 

para o trabalho da Equipe Pedagógica na dedicação que é o acompanhamento 

do processo Ensino Aprendizagem. 

 Todas as ocorrências relativas ao aluno são registradas na pasta de 

Ocorrências pelo professor, equipe pedagógica e agente II para que possam 

ser tomadas atitudes de imediato ou quando em reunião serem apresentadas 

para a família. 



            Todos os dias são realizados pela Direção e Equipe Pedagógica oração 

e conversa com alunos na fila, orientando sobre faltas, regras do colégio, dias 

de prova e simulados e uma vez por semana é cantado o Hino Nacional. Com 

os pais durante a matrícula é realizado um trabalho de sensibilização quanto às 

suas responsabilidades com a aprendizagem de seus filhos, começando com a 

entrega de uma cópia das regras do colégio e calendário escolar com todas as 

informações de provas, simulados, retomada de conteúdos, recuperação e 

reuniões de pais para que fiquem cientes sobre as consequências das faltas 

que venham ocorrer com o estudante necessitam ser justificadas vindo até o 

colégio ou apresentando atestado médico.  

              Os agentes II realizam a primeira impressão das provas para que a 

Equipe Pedagógica analise as questões (anexo IV) e se atendem aos critérios 

previstos para o conteúdo, se estão contextualizados, se exploram 

exageradamente a memorização, se utilizam palavras de comando com 

sentido, se exploram a capacidade de leitura e escrita do aluno, e se 

proporcionam questões operatórias, que exigem do aluno operações mentais 

significativas dentro de um universo simbólico de informações, caso necessite 

de alterações somente nas normas previstas o próprio agente II reenvia para o 

professor alterar sua prova/simulado que na sequencia será realizada a 

impressão final, identificação dos pacotes, garantindo que o dia de avaliação 

se torne cada vez mais sério e responsável para todos. 

                 Todas as ações são decididas por meio de reuniões periódicas, 

conversas individuais com os profissionais da escola e comunidade em geral 

para análise e reflexão, com algumas questões sendo colocadas, enfim, 

realizando um feedback de toda ação escolar. É de fundamental importância 

que a equipe gestora tenha constante preocupação com o trabalho coletivo 

dentro do ambiente escolar. 

 



RESULTADOS 

O trabalho pedagógico é a alma da escola, portanto, trabalhando de 

forma coletiva, onde todos colaboram para uma aprendizagem efetiva o 

resultado sempre será positivo, como aconteceu no Colégio Anchieta, alunos 

iniciando hábitos de estudar para as provas e simulados, os alunos faltantes 

não chegam a 3% nos dias de simulados agendados em calendário escolar 

(anexo V) e os pais dos alunos faltantes na sua maioria, vem ou ligam para o 

colégio justificando as faltas. Professores que aceitam as propostas de 

mudanças na sua metodologia, na sua forma de avaliar apresentam resultados 

visíveis, lembrando que na maioria das vezes os professores novos chegam e 

aceitam a proposta da escola culminando em resultados expressivos nas 

provas internas e externas dos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

Professor, para rever a PPC, deverá ter como documento a DCE da disciplina, 

onde irá orientá-los para rever a apresentação, conteúdos estruturantes,  básicos, 

metodologia e avaliação.   

O critério de avaliação deverá ser do quadro da DCE (em anexo).  

As demandas sócio educacionais que deverão ser contemplados na 

metodologia  da PPC, encontram-se em anexo. 

  O caderno de expectativa é para ser parâmetro das expectativas/objetivos da 

PTD. 

 

Conferência da PPC 

 

Nome:  

 Disciplina: 

Relator:__________________ 

Devolução para Equipe: ___/___/2017 

 

1- Apresentação 

    (   ) Contém justificativa; 

    (   ) Objetivo da disciplina; 

    (   ) Apresentou a importância da disciplina como saber escolar;  

    (   ) Apresentou contribuição para formação do educando; 

    (   ) Explicitou o objeto de estudo da disciplina; 

    (   ) Objetivo proposto está conforme DCE. 

 

2 - Conteúdos 

    (   ) Relacionados conforme a DCE; 
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    (   ) Divididos por ano. 

 

3 - Metodologia 

    (   ) Contemplado de forma geral a metodologia e as práticas pedagógicas; 

    (   ) Apresentou recursos didáticos e tecnológicos disponíveis no colégio; 

    (   ) Contemplado os desafios sócio-educacionais/Leis (em anexo). 

 

4 - Avaliação 

    (   ) As práticas avaliativas desenvolvidas pelo professor estão de acordo com            

        LDB/DCEs e PPP;  

    (   ) O sistema de avaliação está de acordo com o PPP e Regimento Escolar; 

    (   ) Apresentou os critérios baseados nos conteúdos básicos da disciplina; 

    (   ) Apresentou os diferentes instrumentos avaliativos. 

 

 

5 - Referências 

    Não esquecer das DCEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



 

 
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 
Nome:_______________Disciplina________________Turno:_____ 
 
Turmas:      
Manhã: (   ) 6A   (   ) 7A  (   ) 7B   (   ) 8A   (   ) 8B  (   ) 9A   (   ) 9B        
Tarde:   (   )6B   (   )6C   (   )6D    (   )7C    (   )7D   (   )8C    (   )9C                          
Noite:    (   ) 1A  (   ) 1B  (   ) 2A   (   ) 3A 
 
 
1) Conteúdo Estruturante: 
 
De acordo com o PPC:       (   )   sim      (   )   não 
Conteúdo Estruturante não contemplado:  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Observação:_____________________________________________________________________________________ 
 
2) Conteúdo Básico: 
 
De acordo com o PPC   (   )   sim      (   )   não 
Conteúdo Básico não contemplado: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Observação:_____________________________________________________________________________________ 
 
3) Conteúdo Específico: 
 
De acordo com o CB:   (   ) sim       (   ) não      (   ) não foi possível identificar 
(    ) Está de acordo com Livro Didático; (   ) necessita alterações de acordo com o conteúdo básico. 
 
4) Objetivo/Expectativa de Aprendizagem 
 
De acordo com Caderno Expectativa:  (   ) sim    (   ) não   (   ) parcialmente 
Observação:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
5) Encaminhamento Metodológico: 
 
De acordo com a Pedagogia Histórico-crítica, ou seja, a luz do Método Dialético (Gasparain):      (   ) sim       (   ) não      
(   ) parcialmente 
 
5.1- Foi explicitado claramente o encaminhamento do conteúdo para sala de aula:  (   ) sim       (   ) não      (   ) 
parcialmente 
 
5.2- Recursos Didáticos e Tecnológicos utilizados:   (   ) LD   (   ) Outros livros           (   )TV   (   )DVD   (   
)Lab.Informática    (   )Lab.Ciências, fís., quím., biologia    (   )Quadra   (   )Filmes   (   )Biblioteca   (   )Painéis Exposição    
(   )Datashow (   )Passeio/visita   (   )Outros:______________________________________ 
(   ) Não foi citado nenhum recurso 
 
6) Avaliação: 
 
6.1-Critério de Avaliação:        (   ) de acordo com o objetivo/expectativas  (    ) de acordo com conteúdo  básico   
 (   ) de acordo com os instrumentos (   )não foi possível identificar    (   ) Outros:___________________________ 
______________________________________________________________ 
 
6.2-Instrumento de Avaliação: 
Descritos os instrumentos conforme o critério:  
 (   ) sim       (   ) não     (   ) somente de forma isolada  (   )Outros:______________________________________ 
 
6.3- Sistema de Avaliação 
As provas, simulados e trabalhos avaliativos estão de acordo com o PPP da escola: 
(   ) sim       (   ) não      (   ) parcialmente 
 
7) Referências Bibliográficas: 
 
Foi consultado:  (   ) DCE  (   ) Expectativa     (   )PPC  (   )Livro Didático 
(   )+ de 2 livros    (   )+ de 5 livros    (   )Revistas  (   )Nenhum livro 
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ANEXO III 
FICHA DE PRÉ – CONSELHO – 1º TRIMESTRE – DIAGNÓSTICO 

 
DISCIPLINA: _______________________PROFESSOR (A):____________________ 

ANO:___________  TURMA:_________ 

 

Dificuldades em geral referentes à turma no que se refere aos conteúdos propostos: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Sugestões para os problemas citados acima: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Como e que frequência você utiliza o Livro de Ocorrências em sala de aula? 

(    ) sempre  (     ) às vezes  (     ) nunca 

 Perfil da turma: (analise o grupo considerando o índice de alunos para cada ítem) 

Características NEGATIVAS em relação à aprendizagem Características POSITIVAS 
em relação à aprendizagem 

(   ) turmas com elevado número de alunos faltosos – citar os alunos_______________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

(   ) Assídua 

(   ) Não respeitam o mapeamento___________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

(   ) Respeitam o mapeamento 

(   ) Indisciplinada/agitada_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

(   ) Disciplinada/calma 

(   ) Desorganizada e sem compromisso em relação aos materiais escolares individuais 
e os coletivos___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

(   ) Comprometidos e 
organizados com o material 

escolar 

(   ) Não respeitam ordens dadas____________________________________________ 

______________________________________________________________________

 

(   ) Respeitam ordens dadas 



______________________________________________________________________ com facilidade 

(   ) Bullyng_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

(   ) Respeitam os colegas 

(   ) Uso inadequado do celular e outros aparelhos eletrônicos.____________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

(   ) Respeitam as normas do 
colégio 

(   ) Sem comprometimento com o estudo/tarefas. Quais?________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

(   ) Comprometidos com o 
estudo/tarefas 

(   ) Produzem as tarefas com dificuldades. Quais?______________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(   ) Produzem as tarefas com 

facilidade 

 

Alunos para sala de Recursos: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Alunos para sala de Apoio à Aprendizagem (6ºs e 7ºs da tarde): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Sugestões de procedimentos a serem adotados frente às características negativas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Aluno destaque neste trimestre: 

______________________________________________________________ 

 

Assinatura do (a) professor (a):______________________ Data: ______/_____/2018. 

 

 

 

ANEXO IV 



Critérios para Verificação de provas e Simulados 

 

Professor:__________________ Disciplina_______________Turma:_______ 

1-  (    )  Prova (    )S imulado (    )  Reposição de conteúdos  

(    )  At i v idade Aval iat i va :  (    )  env iado em PDF  (    )  nº  de cóp ias_________  

 

2-  Cabeçalho :  (    ) logo do co lég io  (    )  gabar i to   

(   ) nome do Professor (   ) Turma  (   ) valor prova 

(   ) nome da disciplina (   ) Prova SR nome do Aluno 

3-  Prova /  S imulado com questões :   (    )  ob je t i vas  

(   ) Descritivas (   ) Avaliação Prática  

(   ) Avaliação Oral (   ) Seminário (   ) Outro________ 

4-  Quanto à  e laboração das questões :  

(   ) Valor de cada questão  

(   ) Possui texto base, onde motiva   ou compõe    uma situação-problema 

(  ) Enunciado (sem apresentar informações adicionais ou complementares do texto base) 

Provas Objetivas: (   ) Alternativas (gabarito e distratores) 

(   ) contém 10 questões  (   )SR contém 6 questões    

(   ) Alternativas de A a D para Ensino Fundamental 

(   ) Alternativas de A a E para Ensino Médio 

5-  Observações Gerais :  

    (    )  E r ros  de po r tuguês  (gra f ia )  

(   ) Início de frase com letras minúsculas 

(   ) Espaçamento 1,0 (   ) Margem estreita 

(   ) Prova/Simulado elaborado de forma lúdica para alunos de 6º e 7º anos 

(   ) Gramática sendo trabalhada de forma contextualizada 

(   ) Vocabulário para provas com grau de dificuldade maior e em outras línguas 

(   ) Figuras/gráficos legíveis                   

(   ) Figuras que complementam o texto base ou enunciado 

(   ) Professor ofereceu fórmulas 

Observações:___________________________________________________________________________________________ 

Recebido em:___/___/___. Analisado em:___/___/___.Por __________________ 

Para:    (   ) 1ª Correção     (   ) 2ª Correção  (   ) Impressão 

Reenviado ao professor: ___/___/___. Reenviado ao professor: ___/___/___.  Retornou para impressão em:___/___/___. 

ANEXO V 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - NRE DE WENCESLAU BRAZ

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 4 5 6 7 8 9 10 21

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 dias 11 12 13 14 15 16 17 dias

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 20 6 7 8 9 10 11 12 21 3 4 5 6 7 8 9 20

15 16 17 18 19 20 21 dias 13 14 15 16 17 18 19 dias 10 11 12 13 14 15 16 dias

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

11 a 18 Retomada conteúdo 9ºe3º anos

16 Entrega Simulados na Equipe todos

26 C.Classe(manhã) Reunião Ped.(tarde)

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 dias 5 6 7 8 9 10 11 22 2 3 4 5 6 7 8 18

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 dias 9 10 11 12 13 14 15 dias

22 23 24 25 26 27 28 2 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 dias 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30
06 C.Classe(tarde) Reunião Ped.(manhã)

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 20 4 5 6 7 8 9 10 19 2 3 4 5 6 7 8 12

14 15 16 17 18 19 20 dias 11 12 13 14 15 16 17 dias 9 10 11 12 13 14 15 dias

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Início/Término das aulas

Semana Pedagógica

Planejamento 

Férias

 Recesso dezembro

Feriados recessos

Formação em ação Total outros recessos

Fechamento do ano letivo

Conselho de Classe

Reunião Pedagógica

Plano de Abandono

Outubro

26/11 a 04/12 Retomada de Conteúdos todos

27 a 31 Recuperação todos

05 a 13 Recuperação todos

14  C.Classe (manhã) Todas as Escolas15 Dia do Professor

19 Plano de Abandono (3turnos)

28 Dia do Servidor Público

21 e 22 Aplicação Simulado todos 20  Formatura / 25 Natal

15 Proclamação da República

20 Dia Nacional Consciência Negra

Novembro Dezembro

2 Finados

30 Paixão

31 Corpus Christi

29 Inicio 2º trim./30 Entrega Simulados 9º e 3ºanos

10 Aplicação Simulados 9º e 3ºanos 14  Entrega Boletins/Reunião Pais

14 a 21 Retomada Conteúdo 9º e 3ºanos

  1 Páscoa 13 Aplicação Simulados 9º e 3ºanos

Abril Maio

julho 14

09 e 10 Aplicação Simulados todos

1 Dia do Trabalho 

14 a 18 Retomada Conteúdos todos

7 Dia do Funcionário de Escola

21 a 25 Recuperação todos

28 Término do 1º Trim.

18 Plano de Abandono(3 turnos)

Agosto Setembro

25 a 28 Recuperação 9ºe3º anos

14 e 15 Aplicação Simulados todos

01  Entrega Simulados Equipe todos

19 a 21  Visto no R.C.O.

Formação em Ação Disciplinar (1 dia a ser determinado DEB/NRE)

377

12

3

Atividade Cultural

15 Feriado Municipal

7 Independência

6 Feriado Dia do Padroeiro6 - Atividade Cultural

14

10

8

fev/recessos

julho/recessos

Total 65

dez/recessos

12 N. S. Aparecida

48

DIAS

30/05 a 08/06 Visto no R.C.O.

27  Entrega Boletins/Reunião Pais

11 a 21 Visto no R.C.O.

13 Entrega Simulados Equipe todos

Junho

Julho

21 T iradentes

10 Término 2º Trim. /   11 Inicio 3º trimestre

23 a 27 Recuperação 9ºe3ºanos

20 a 24 Retomada Conteúdos todos

10  Atividade Cultural

29 Entrega Simulados 9º e 3ºanos

Efetivo trabalho escolar – Delib. 02/02-CEE/PR:  semana pedagógica (04 dias); formação em ação (01 dia);  planejamento (02) dias; 

formação em ação disciplinar (01 dia). Dias e horas não computados para cumprimento da exigência legal  para os alunos.

Janeiro Fevereiro Março

15  Inicio do 1º trimestre

20 Reunião Pais - Formatura

15 Reunião dos Pais

14 Quarta feira de Cinzas

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 4685/2017- GS/SEED

COLÉGIO ESTADUAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - JAGUARIAÍVA - PR
CALENDÁRIO ESCOLAR - 2018 - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

1 Confraternização universal 13  Carnaval

19 Emancipação Política do PR

janeiro/fev janeiro/ férias

MÊS

Férias Discentes

MÊS

Férias/Recesso/Docentes

30

DIAS

 


