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RESUMO
A avaliação da aprendizagem é uma prática inerente ao cotidiano escolar. Dentre diferentes instrumentos
existentes, o presente relato tem como objetivo focalizar a importância do Conselho de Classe enquanto
espaço privilegiado para a reflexão crítica das práticas pedagógicas, como também abordar aspectos
relativos ao seu caráter democrático enquanto órgão colegiado responsável por uma ação avaliativa
mediadora. A função do Conselho de Classe deve estar clara no Projeto Político Pedagógico das escolas, no
intuito de buscar a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, visando, de modo coletivo, a análise do
desempenho e do desenvolvimento de cada aluno, a promoção da autoavaliação docente no desempenho de
suas funções e consequentemente, a avaliação de todo o processo educacional. Discutir seu papel também é
fundamental nos cursos de licenciatura, uma vez que muitos desconhecem a sua função. Para analisar e
aprofundar tais questões, explorou-se o aporte teórico nos estudos de Dalben (2004), Hoffmann (1995),
Libâneo (2004), Luckesi (2006), entre outros autores do campo educacional. Sendo esta uma pesquisa
exploratória e bibliográfica, com análise qualitativa dos dados, buscou-se, com a mesma, uma ampliação dos
conhecimentos acerca do papel avaliativo do Conselho de Classe no cotidiano da educação básica, a fim de
poder possibilitar tal reflexão aos futuros professores. Por fim, destacasse que o Conselho de Classe é a
instância deliberativa responsável por toda a organização pedagógica da escola, de caráter interdisciplinar,
participação coletiva e voltada à avaliação cotidiana, sendo, por isso, elemento de suma importância para a
melhoria da práxis docente e dos processos de ensino.
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