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OF. Circular nº198 /SRITE/DREA 
Araguaína, 17 de abril de 2012. 

 
Ao (À) Diretor (a) de Unidade Escolar 
 
 
Assunto: Orientações para realização do Conselho de Classe Letivo. 

 
 
Senhor (a) Diretor (a), 
 

1. O Conselho de Classe Letivo, previsto no Calendário Escolar Padrão 
SEDUC/2012, é uma atividade imprescindível ao processo de análise, reflexão e 
planejamento dos processos avaliativos da unidade escolar. 
2. Tomando como base o Mem. nº 198/CIRCULAR/SEDUC, de 
27/09/2011, que aborda a execução do Conselho de Classe Letivo, orientamos que 
sejam assim realizados no ano letivo em curso: 

I. CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE: Diretor (a) da 
unidade escolar, na qualidade de presidente; os professores das turmas, os 
professores da sala de recursos, o coordenador pedagógico, o orientador 
educacional, o secretário geral, seus representantes e, se possível, os 
representantes de pais ou responsáveis. 

II. CONSELHO PARTICIPATIVO: Contará com a presença, na Assembléia 
Geral do Conselho Escolar, de todo o corpo discente, dos representantes da 
comunidade local, dos membros de entidades parceiras, do conselho tutelar, 
de voluntários, da Associação de Apoio à Escola e de outros segmentos. 

III. COMPETÊNCIA DOS CONSELHEIROS NA ASSEMBLÉIA 
GERAL:  
a) Acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem; 
b) Analisar o rendimento escolar dos alunos, por ano/série, a partir dos 

resultados das avaliações e o seu desempenho; 
c) Propor alternativas que visem ao melhor ajustamento dos alunos/turmas 

com dificuldades evidenciadas; 
d) Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplina e de recursos 

interpostos; 
e) Discutir, refletir e avaliar todos os processos e procedimentos de 

avaliação adotados para o alcance da melhoria do ensino e da 
aprendizagem. 

IV.  PRÁTICA EFETIVA DO CONSELHO ESCOLAR:  
a) As atividades poderão ser desenvolvidas levando-se em consideração o 

número de alunos, espaço físico, turno e tempo de duração, observando-
se os anos/séries e turnos, resultando na participação de todos os 
discentes e docentes na discussão em Assembléia Geral do Conselho de 
Classe; 

b) Oriento que, durante as semanas que precedem o Conselho Escolar 
Letivo/participativo, sejam realizados os “pré-conselhos” para análise e 
resolução de casos individuais, restando levar à plenária, os dados 
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estatísticos, para discussão, reflexão e elaboração de planos de “ataque” 
às dificuldades encontradas, que visem à melhoria dos índices. 

3. Os Conselhos de Classe devem ser devidamente registrados em ata, 
organizados em livro próprio, contendo assinatura dos participantes, sendo objeto de 
absoluto sigilo por parte de seus membros. É importante ressaltar nos registros: 

a) Abertura da ata com a data, local do encontro, horário e participantes; 
b) Logo abaixo, inserir os objetivos do Conselho (exemplos: 

apresentação de resultados do bimestre, comparativo das avaliações 
interna e externa e outros); 

c) Apresentar as dificuldades, os sucessos, a análise dos resultados e a 
proposição das intervenções necessárias à resolução dos problemas 
levantados; 

d) Registrar as contribuições dos participantes no que se refere ao 
objetivo do Conselho de Classe; 

e) Coletar a assinatura dos participantes com a identificação do 
segmento que representa (pai, mãe, aluno, professor, diretor de 
unidade escolar e outros); 

f) O registro no Diário de Classe será efetuado da seguinte forma: 
presença para os alunos participantes e menção do Conselho de 
Classe participativo no espaço reservado aos conteúdos. É importante 
observar que esse procedimento será feito nos diários, cujas 
disciplinas serão contempladas no horário das aulas, elaborado para 
esses dias. 

4. Faz-se importante observar que o mesmo deverá ocorrer no dia 
30/04/2012, e conforme funcionamento da unidade escolar. Caso a mesma funcione em 
três turnos e/ou dois turnos, as atividades propostas deverão contemplar os mesmos, 
não sendo de forma alguma, justificada a dispensa de alunos e servidores. 
5. Informações Complementares, pelo fone 3411- 5011. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

JOEDER ALVES LACERDA 
Responsável Regional de Informação e Tecnologia da Educação 

 
 

De acordo, 
 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


