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Ao desenvolver uma avaliação própria, além das demandadas pelos respec-

tivos sistemas de ensino, ele acaba por estabelecer a melhor estratégia para esse

acompanhamento. Vale ressaltar a necessidade de situar a abrangência da ava-

liação, de acordo com as possibilidades concretas da escola.

Importante destacar que o processo ensino-aprendizagem é muito mais

amplo do que a simples mensuração de resultados obtidos pelos estudantes

em avaliações que visam identificar, na sua grande maioria, somente alguns

dos conhecimentos adquiridos. No entanto, mesmo que o Conselho Escolar

opte por iniciar a avaliação da escola pelo desempenho discente, ele não pode

perder a visão de todo o processo, estabelecendo um cronograma para as de-

mais avaliações.

Assim, além da avaliação do desempenho dos estudantes, deve-se procu-

rar estabelecer um cronograma que contemple as demais dimensões do pro-

cesso educativo, tais como: o contexto social, o processo de gestão democráti-

ca, as condições físicas, materiais e pedagógicas da escola e o desempenho

dos educadores docentes e não-docentes.

GESTÃO
DEMOCRÁTICA

CONTEXTO
SOCIAL

CONDIÇÕES FÍSICAS,
MATERIAIS

E PEDAGÓGICAS

TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO

ESTUDANTES

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Apenas a título de exemplificação, a avaliação promovida pela escola, com

a participação ativa coordenada pelo Conselho Escolar, poderá contemplar,

ou não, os aspectos abaixo:

A) Quanto ao contexto social no qual a escola está inserida:
1. Onde está situada geograficamente a escola?

2. Qual a realidade social e econômica dos estudantes e do bairro onde a

escola se situa?

3. Quais os equipamentos sociais (cinemas, teatros, igrejas, áreas desportivas,

centros de lazer, centros culturais, organizações sociais etc.) disponíveis

nas proximidades da escola dos quais os estudantes usufruem?

4. Qual a escolaridade média da comunidade externa à escola?

(Cf. Quadro 1, nos Anexos.)

Dimensões e aspectos do processo educativo
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B) Quanto às condições da escola para uma aprendizagem relevante:
1. Quais as ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação e pela escola

visando a formação continuada dos docentes e dos trabalhadores não-

docentes (cursos de capacitação, coordenação pedagógica, participação

em eventos, assinatura de revistas especializadas)?

2. Quais são as condições do prédio escolar (salas de aula, área para espor-

te, biblioteca, sala de professores, banheiros etc.)?

3. O prédio escolar está preparado para o acesso a portadores de necessi-

dades especiais?

4. Quais são as condições (qualidade e quantidade) dos materiais didáticos

disponíveis para os docentes e discentes?

5. Quais os equipamentos (computadores, filmadoras, retroprojetor, máqui-

nas fotográficas etc.) disponíveis para o trabalho pedagógico da escola?

(Cf. Quadro 2, nos Anexos.)

C) Quanto aos mecanismos utilizados na gestão democrática da escola:
1. Quais os espaços para a participação dos diversos segmentos na gestão

da escola (Conselho Escolar, Reuniões de Pais e Mestres, Grêmio Estu-

dantil, Conselho de Classe etc.)?

2. Qual a participação efetiva de cada um dos segmentos escolares e da

comunidade local, nesses espaços de participação?

3. Qual a periodicidade com que os órgãos colegiados se reúnem?

4. Como foi elaborado o Projeto Político-Pedagógico da escola?

5. Como vem sendo implementado o Projeto Político-Pedagógico?

6. Como é feita a escolha do dirigente escolar nessa escola?

7. Como a escola vem construindo sua autonomia didática, financeira e

administrativa?

8. Como a escola demonstra o respeito à pluralidade dos sujeitos sociais?

9. Como a escola demonstra transparência de seus atos e decisões?

(Cf. Quadro 3, nos Anexos.)

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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D) Quanto à atuação dos trabalhadores em educação no processo
educativo:

1. Como são estabelecidos os conteúdos e a metodologia a serem desenvol-

vidos em sala de aula? O professor participa desse trabalho?

2. Os materiais didáticos existentes na escola são utilizados com freqüência

pelos docentes?

3. Como tem sido a participação dos docentes na coordenação pedagógica?

4. Como se desenvolve a relação professor/estudante na sala de aula?

5. Como se desenvolve a relação funcionário/estudante no espaço escolar?

6. Quais os instrumentos utilizados na avaliação dos estudantes, pela escola?

7. Como o professor trabalha com os resultados das avaliações dos

estudantes?

8. Como é feita a recuperação da aprendizagem dos estudantes que demons-

tram baixo desempenho nas avaliações?

Dimensões e aspectos do processo educativo
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E) Quanto ao desempenho escolar dos estudantes:
1. As notas encaminhadas pelos professores para a secretaria da escola  são

resultantes de quais avaliações (provas, trabalhos individuais e coleti-

vos, participação)?

2. Além dos aspectos informativos, quais os formativos que são levados

em consideração no processo de avaliação dos estudantes?

3. Quais as notas/menções obtidas pelos estudantes no corrente ano (indi-

vidualmente e por turma)?

4. Quais as disciplinas/atividades que possuem as notas/menções mais baixas?

5. Como se comportam as notas/menções de cada estudante, em relação à

sua turma?

9. Como é utilizado o livro didático em sala de aula?

10. Como acontece a participação dos professores e dos funcionários não-

docentes nas atividades globais da escola?

(Cf. Quadro 4, nos Anexos.)

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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6. Como se comportam as notas/menções de cada turma, em relação às ou-

tras da mesma série?

7. Como os estudantes analisam o processo de avaliação a que estão sub-

metidos?

8. Como a escola trabalha os dados resultantes das avaliações externas

(SAEB e outras)?

(Cf. Quadro 5, nos Anexos.)

Depois de se delimitarem os aspectos a serem avaliados, estabelecem-se os

mecanismos e os instrumentos a serem utilizados para a coleta das informa-

ções e dados desejados.

Dimensões e aspectos do processo educativo
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Importante identificar qual o instrumento mais adequado para coletar cada

uma das informações desejadas. Por exemplo: para obter as notas/menções

dos estudantes, caberia levantar os registros da secretaria; para obter os da-

dos sobre a ação dos professores, poderia ser aplicado um questionário a eles;

para obter as informações sobre a escola, seria interessante uma entrevista

com os membros da direção; para verificar a realidade social em que a escola

está inserida, poder-se-ia levantar os dados junto à prefeitura e à secretaria ou

órgão de educação local. Finalmente, as observações sobre a prática educativa,

feita pelos membros do Conselho Escolar, podem complementar e ampliar a

visão global que se deseja obter.

Após esse trabalho inicial, poderia ser elaborado um quadro sintético para

analisar os dados e as informações coletadas, que também poderiam servir

para as avaliações do SAEB, e as feitas anteriormente pela escola ou pelo siste-

ma de ensino. Nele, além da discriminação das informações necessárias à aná-

lise, são propostas as ações que podem ser desenvolvidas na escola para cor-

rigir as lacunas e desempenhos indesejáveis, com delimitação de responsabi-

lidade e um cronograma para acompanhamento.

Cabe enfatizar que a proposta contida neste Caderno não constitui uma

“receita de bolo”, nem mesmo um manual que estabelece, de fora, como o

Observação

Questionário

Entrevistas

Coleta de notas
dos estudantes

na secretaria

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Conselho Escolar deve desenvolver o acompanhamento co-responsável do

desempenho escolar. Absolutamente não! É a comunidade escolar e a local

que devem estabelecer a melhor forma de desenvolver essa atividade. Assim,

as especificações apresentadas servem tão-somente como sugestões para os

debates a serem travados no Conselho Escolar, que subsidiarão suas delibera-

ções. Agora, destaque também precisa ser dado à necessidade e importância

desse acompanhamento por parte do Conselho Escolar, na forma e no conteú-

do mais adequados à sua realidade e possibilidades.

Anexos, são apresentados exemplos de possíveis quadros (parciais) a se-

rem elaborados2 sobre cada uma das dimensões apresentadas, indicando ape-

nas alguns aspectos. As propostas podem ser estabelecidas para um período

de tempo de dois anos ou mais.

2 Lembramos que se trata de dados e informações fictícios, consti-

tuindo uma simples sugestão para o início do processo de avaliação,

indicando apenas alguns aspectos das dimensões apresentadas.

Dimensões e aspectos do processo educativo
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No processo de avaliação, o Conselho Escolar preci-
sa levar em conta: a) os resultados do SAEB; b) as
avaliações já desenvolvidas pela escola ou pelo seu
respectivo sistema; c) a sua própria avaliação. De-
las, devem ser analisadas todas as dimensões do pro-
cesso educativo: o contexto social, o processo de ges-
tão democrática, as condições físicas, materiais e
pedagógicas da escola, o trabalho docente e o de-
sempenho discente. Cada uma dessas dimensões
possui aspectos específicos a serem avaliados. Im-
portante verificar o desempenho da escola em cada
um desses aspectos, além de propor ações para sua
melhoria. Vale indicar, também, o cronograma para
o desenvolvimento dessas ações e a responsabilida-
de dos diversos segmentos sobre cada uma delas.
Muitos são os mecanismos para a coleta de dados e
informações para a avaliação: entrevista, questio-
nário e observação.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Após todo o trabalho de diagnóstico da realidade e, a partir dele, o esta-

belecimento de ações que podem melhorar o quadro apresentado, surge

outra questão:

Parte IX

Como socializar os dados e

informações que o Conselho

Escolar conseguiu obter?

O Conselho Escolar e a

transparência das ações da escola

Vale ressaltar que historicamente a ava-
liação escolar vem sendo utilizada,
geralmente, para classificação e dis-

criminação de estudantes, docentes e até mes-
mo de escolas. Essa é uma forma de utilização
da avaliação própria de um sistema social que
enfatiza a competição entre pessoas e institui-
ções e gera, em última instância, a exclusão.

A proposta aqui apresentada visa exatamen-
te o contrário: visa a solidariedade, ao invés da
competição, e a inclusão, ao invés da exclusão.
Desta forma, avaliar torna-se uma atitude be-
néfica ao processo educativo e uma forma de
dar transparência ao trabalho desenvolvido
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Os dados e as informações recolhidos
e analisados pelo Conselho Escolar

precisam ser divulgados
a toda a comunidade.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Conselho Escolar e a transparência das ações da escola

pela escola pública, pois ela é, em si, educativa também.
Assim, os dados e as informações recolhidos e analisados pelo Conselho Es-

colar precisam ser divulgados a toda a comunidade, mas de forma impessoal,
garantindo a privacidade daqueles que foram alvo das avaliações. Assim, não
importa se foi este ou aquele estudante que teve um fraco desempenho em ma-
temática. Importante é saber que alguém, um sujeito importante no seio da es-
cola, necessita de apoio para obter um melhor desempenho. Da mesma forma,
não é importante saber e divulgar que um determinado professor não tem utili-
zado bons instrumentos de avaliação. Importante é saber que um dos docentes
necessita ser sensibilizado e informado de novas formas de avaliação que, de
fato, sejam iluminadoras no processo avaliativo. Com esses cuidados, o Conse-
lho Escolar estará garantindo a transparência das ações da escola, como insti-
tuição pública que tem o compromisso de “prestar contas” de seu trabalho.

A partir dessas considerações, podem-se prever duas indicações possíveis
para o uso dos dados e informações colhidos e das análises desenvolvidas: a)
propor a manutenção das ações que tenham provocado atitudes e respostas
positivas; e b) reorganizar e redimensionar aquelas que não estão sendo ade-
quadas – identificando pontos de estrangulamento no processo pedagógico.

Numa democracia, o setor público tem o dever de ser
transparente para a sociedade. Nesse sentido, a Esco-
la precisa divulgar suas ações para toda a comunida-
de escolar e local. A avaliação empreendida pelo Con-
selho Escolar, junto com a direção da escola, serve
como um mecanismo para esse fim. Nesse processo, o
sentido ético tem que permear todas as ações, além de
ser a chave para o sucesso do processo democrático.
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Todo esse esforço do Conselho Escolar para conhecer a escola na sua tota-

lidade e, a seguir, trabalhar para garantir um processo ensino-aprendizagem

que responda às demandas de todos os segmentos da comunidade escolar, é o

que se chamou, ao longo deste Caderno, de “acompanhamento responsável

das atividades da escola”, que tem na solidariedade e na inclusão seus princí-

pios fundamentais.

Com esse acompanhamento responsável das atividades da escola e o com-

promisso com a qualidade do processo educativo, o Conselho Escolar estará

dando uma contribuição altamente relevante para que a educação desenvol-

vida pela escola possa ser instrumento para a emancipação dos sujeitos sociais

e para o cumprimento de seu papel social, que, em última instância, visa a

construção de uma sociedade justa, humana, solidária e igualitária.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Anexo I

QUADRO 1 – O CONTEXTO SOCIAL

(proposta de exercício)

Situação
geográfica
da escola

X

Como a escola fica muito
distante da residência dos

estudantes, propõe-se a
disponibilização de
transporte escolar.

Direção

Até
dezembro

O salário médio da comuni-
dade é extremamente baixo.

Organizar cursos rápidos
profissionalizantes para a
comunidade poder obter
outras fontes de renda.

X
Conselho
Escolar

De março a
dezembro

Equipamentos
sociais

X

Só existe um cinema no bairro.

Verificar com a prefeitura a
possibilidade de implantar
um Centro Cultural para

a comunidade.

Propor ao cinema uma forma
de atendimento dos estudantes

um dia por mês.

Conselho
Escolar

Direção

Até
dezembro

Novembro

Escolaridade
média da

comunidade

Desenvolver curso para
jovens e adultos na escola.X

Conselho
Escolar

De março a
dezembro

ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

CONSIDERAÇÕES E
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA

MELHORIA DO ITEM
RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d
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u

ad
a
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N
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d
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d
a

Realidade
econômica
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Anexo II

QUADRO 2 – CONDIÇÕES FÍSICAS, MATERIAIS E PEDAGÓGICAS

(proposta de exercício)

X

Formação
continuada
de docentes

Promover encontros
semanais com os docentes,
na coordenação pedagógica.

Conseguir assinatura de
jornais e revistas para

a escola.

Propor o desenvolvimento
de cursos de aperfeiçoa-

mento para os docentes nas
áreas indicadas por eles.

Organizar um seminário
interno para reflexão sobre

avaliação da aprendizagem.

Coordenadores

Direção

Direção

Conselho Escolar

Semanalmente

Até dezembro

Novembro

Março de 2005

Prédio X

O prédio necessita de
alguns reparos.

Solicitar pintura do prédio.

Trocar o piso dos banheiros.

Fazer rampa de acesso à
escola e adaptar os banheiros.

Direção Ano de 2005

ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

CONSIDERAÇÕES E
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA

MELHORIA DO ITEM
RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d
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u

ad
a
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lm
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eq

u
ad

a

N
ão

 a
d

eq
ua

d
a
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XMateriais
didáticos

Os materiais didáticos são de
boa qualidade e suficientes.

Organizar um ambiente
para a exposição e guarda

dos materiais.

Direção Março a junho
de 2005

Equipamentos

Conseguir recursos para
a manutenção dos

equipamentos.

Adquirir cinco computadores
para uso dos estudantes.

Adquirir um retroprojetor.

Direção

Conselho
Escolar

Professores

Pais

Fevereiro a
abril de 2005X

Merenda
escolar

Diversificar o cardápio. Direção Até dezembroX

Pessoal
técnico-

administrativo

Desenvolver capacitação
para o pessoal de secretaria. Direção Julho de 2004

Pessoal de
apoio

Fazer reuniões mensais
para acompanhamento

das atividades.

X

X Direção Mensalmente

ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

CONSIDERAÇÕES E
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA

MELHORIA DO ITEM
RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d
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u
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QUADRO 3 – GESTÃO DEMOCRÁTICA

(proposta de exercício)

Anexo III

ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

CONSIDERAÇÕES E
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA

MELHORIA DO ITEM
RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d

eq
u

ad
a

Pa
rc

ia
lm

en
te

ad
eq

u
ad

a

N
ão

 a
d

eq
ua

d
a

X
Espaços de

participação

Implantar um Grêmio
Estudantil.

Fortalecer o Conselho
Escolar.

Envolver mais os auxiliares
de ensino nas atividades

globais da escola.

Organizar reuniões
bimensais com os pais.

Direção e
Estudantes

Conselho
Escolar e
Direção

Direção e
Auxiliares

Conselho
Escolar, Dire-

ção e Docentes

Março a junho

Todo ano

Todo ano

Bimensais

Elaboração /
Implementa-
ção do PPP

Envolver mais os
estudantes e pais de

estudantes na sua elabo-
ração e implementação.

X
Direção e
Conselho
Escolar

Reuniões
bimensais

Escolha de
dirigentes

A escolha é feita por
eleição direta dos

segmentos escolares –
manter a forma atual.

X



64

X

ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

CONSIDERAÇÕES E
PROPOSTAS DE AÇÃO PARA

MELHORIA DO ITEM
RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d

eq
u

ad
a

Pa
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lm
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te

ad
eq

u
ad

a

N
ão

 a
d
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ua

d
a

Autonomia

A escola vem conquistando
autonomia pedagógica e
administrativa. Por ser
uma escola pública, a
autonomia financeira

esbarra nas normas do
sistema público.

Há necessidade de ampliar
a autonomia dos sujeitos
que participam da escola,
que pode ser assegurada

com a ampliação dos
espaços de participação

já propostos.

Pluralidade

Há necessidade de ampliar
as consultas feitas à

comunidade, especial-
mente aos estudantes, que

têm tido pouca voz nas
deliberações. O Grêmio
Estudantil pode ser uma
ação que colaborará para

esse atendimento.

X

Transparência

A escola tem dado pouca
transparência à comunidade

sobre suas decisões
e encaminhamentos.

Elaborar um relatório
anual sobre as atividades
desenvolvidas e encami-

nhar à comunidade.

Conselho
Escolar

Ao final de
cada ano letivoX
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QUADRO 4 – DOCENTES

(proposta de exercício)

Anexo IV

ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

PROPOSTA DE AÇÃO PARA
MELHORIA DO ITEM RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d

eq
u

ad
a

Pa
rc

ia
lm

en
te

ad
eq

u
ad

a

N
ão

 a
d

eq
ua

d
a

Conteúdos

Não há participação dos
docentes na escolha dos

conteúdos.

Estabelecer a participação
dos professores na escolha
dos conteúdos nas reuniões
semanais da Coordenação

Pedagógica.

Introduzir atividades
artísticas (artes cênicas,
artes plásticas e música)

no currículo escolar
(desenvolvimento da

criatividade).

X

Coordenadores

Direção e
Docentes

Reuniões
semanais

1° semestre

Metodologia X

A gestão da escola não
acompanha a metodologia
desenvolvida em sala de

aula. É uma escolha
apenas do docente.

Estabelecer uma troca de
experiências sobre as

metodologias adotadas
em sala de aula, nas

reuniões de Coordenação
Pedagógica.

Coordenadores
e Docentes

Reuniões
semanais
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ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

PROPOSTA DE AÇÃO PARA
MELHORIA DO ITEM RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d

eq
u

ad
a

Pa
rc

ia
lm

en
te

ad
eq

u
ad

a

N
ão

 a
d

eq
ua

d
a

X
Material
didático

Os docentes utilizam muito
os materiais didáticos

existentes e elaboram outros
para o acervo da escola.

Participação
dos docentes
na Coordena-

ção Pedagógica

Incentivar a maior partici-
pação dos docentes nas
reuniões pedagógicas

X
Direção e

Coordenadores Todo o ano

Relaciona-
mento com
estudantes

X

Os docentes avaliam que
este aspecto não está bom
e que necessitam de apoio

para melhorarem.

Incluir na capacitação
docente este aspecto para
reflexão e deliberações.

Direção e
Professores

Março

Instrumentos
de avaliação

Avaliar os instrumentos
utilizados.

Organizar novos instru-
mentos avaliativos mais

adequados – tanto no que
diz respeito ao conteúdo

quanto nos aspectos
formativos mais gerais.

Incentivar a auto-avaliação
dos estudantes.

X

Direção e
Professores

Coordenadores
e Professores

Professores e
Estudantes

Até dezembro

Dezembro a
março

Todo o ano

Uso dos
resultados

da avaliação

Os resultados têm sido
utilizados basicamente
para a classificação dos

estudantes.

Organizar quadros e
tabelas demonstrativas dos
resultados para análise de
toda a comunidade escolar

(sem identificação dos
estudantes).

Conselho
Escolar e
Docentes

A cada
bimestreX
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ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

PROPOSTA DE AÇÃO PARA
MELHORIA DO ITEM RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d

eq
u

ad
a

Pa
rc

ia
lm

en
te

ad
eq

u
ad

a

N
ão

 a
d

eq
ua

d
a

Identificar os pontos de
estrangulamento do
sistema de avaliação.

Analisar os pontos fracos
do desempenho discente e

propor mecanismos de
correção das dificuldades.

Uso dos
resultados

da avaliação

Conselho
Escolar e
Docentes

A cada
bimestreX

Recuperação da
aprendizagem

A escola não promove aulas
especiais para a recuperação
da aprendizagem. Apenas os

docentes oferecem algum
tipo de recuperação paralela,

em sala de aula,
mas muito incipiente.

Estabelecer espaços de
recuperação institucionais
para esta recuperação, em
horário inverso às aulas

regulares.

Desenvolver estudos com os
docentes sobre trabalhos

diversificados em sala de aula.

Conselho
Escolar e
Docentes

Coordenado-
res e Docentes

Ao término de
cada avaliação

No início de
cada semestre

letivo

Livro
didático

Os livros didáticos são
muito bem utilizados

pelos docentes.

Incentivar a utilização de
maior número de livros de
literatura infantil/juvenil.

Promover eventos sobre
literatura infantil/juvenil.

X

X

Coordenadores
e Docentes

Conselho
Escolar

Todo o ano

Junho e
novembro

Participação
na escola

Incentivar a participação
dos professores.

Envolvimento em outra
atividade da escola que

não a sala de aula.

Direção

Professores
Ano de 2005X

Obs.: Pode ser feita uma ficha por docente e uma ficha global do conjunto de docentes da escola.
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Anexo v
QUADRO 5 – DISCENTES

(proposta de exercício)

ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

PROPOSTA DE AÇÃO PARA
MELHORIA DO ITEM RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d

eq
u

ad
a

Pa
rc

ia
lm

en
te

ad
eq

u
ad

a

N
ão

 a
d

eq
ua

d
a

X
Instrumentos
de avaliação

Apesar de serem desen-
volvidas muitas formas de
avaliação, a prova ainda é

o instrumento de maior
ponderação na avaliação

final do estudante.

Organizar um seminário
sobre avaliação discente.

Estabelecer mecanismos para
envolver formas diferencia-
das de avaliação discente.

Introduzir a auto-avaliação
do estudante no processo.

Conselho
Escolar

Direção e
Coordenação

1° semestre

Março a abril

Desempenho
em:1

Língua
Portuguesa

Matemática

Ciências

Estudos
Sociais etc.

1 As disciplinas refletem o currículo desenvolvido na escola/nível do ensino.

X

X

X

X

Identificar os pontos que
necessitam recuperação.

Construir gráficos com o
desempenho dos estudan-

tes, durante o ano.

Promover aulas de reforço.
Desenvolver estudos diver-
sificados em sala de aula.

Não utilizar a avaliação
como instrumento

classificatório e
discriminatório.

Conselho
Escolar

Direção

Professor

Estudante

Dezembro a
fevereiro

Ano de 2005
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ASPECTO
AVALIADO

AVALIAÇÃO
OBTIDA

PROPOSTA DE AÇÃO PARA
MELHORIA DO ITEM RESPONSÁVEL CRONOGRAMA

A
d

eq
u

ad
a

Pa
rc

ia
lm

en
te

ad
eq

u
ad

a

N
ão

 a
d

eq
ua

d
a

X
Relaciona-
mento com

colegas

Conscientização dos
estudantes sobre a

importância de um bom
relacionamento.

Promoção de atividades
extraclasses coletivas.

Professor

Estudante

Ano de 2005

Auto-
avaliação

A auto-avaliação dos
estudantes sobre seu

desempenho nos compo-
nentes curriculares apre-
senta semelhança com as

avaliações feitas pelos
docentes.

Há, no entanto, que destacar
a insatisfação deles com a

qualidade das provas e
com os limitados instru-

mentos que,
segundo os estudantes,

“não deixam eu mostrar
tudo que sei”.

Mudanças nos instrumentos,
já detalhadas anteriormente,

precisam ser feitas
urgentemente.

X

Obs.: Pode ser feita uma ficha individual, uma por turma e uma por série/nível.
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