
Projeto Representante de Classe e Professor Conselheiro 

 

Objetivo 

Preparar o aluno desde já a desenvolver o espírito de liderança, desempenhando com 

satisfação as atividades a ele concedidas.  

Procedimento:  

Escolha do aluno (a) representante de sala.  

O representante de sala é escolhido pela turma no início do ano letivo. O SOE, através do 

orientador (a), ao acompanhar a turma para a escolha explica, antes de tudo, qual o objetivo 

de ter um representante na sala e quais são as possíveis características dos mesmos.  

Ex.: Ter um bom relacionamento com a turma, boas notas, ser disciplinado...  

Após a contagem de pontos, o aluno que a sala escolheu passa a ser analisado pelo conselho 

de classe que pode ser aceito como representante ou não, conforme o desempenho disciplinar 

e acadêmico já conhecido pelos mesmos através dos anos anteriores.  

Com a aprovação do Conselho de Classe, os representantes são comunicados através de uma 

carta escrita pelo SOE, parabenizando-o e convidando-o para uma reunião onde serão 

entregues as suas atribuições.  

 

Indicação  

Classes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

 

Atribuições de um Representante de Sala 

 Ser um modelo de organização, procurar ser amigo de todos ajudando no que for possível e 

zelar pela reputação da sala.  

 Zelar pela limpeza da sala, observar se alguém esqueceu algum material e encaminhar a 

monitoria.  

 Acompanhar o comportamento e o rendimento de aprendizagem da sala, e quando surgir 

problemas notificar ao SOE.  

 Entregar comunicados no dia seguinte aos alunos que faltarem. 

 Parabenizar e lembrar a data de aniversário de colegas de sala, professores e funcionários. 

 Recepcionar alunos novos orientando quanto ao horário das aulas, localização da sala e 

outras dependências do colégio e procurar entrosá-los com a sala.  

 Comunicar a Orientação Educacional ou Professor Conselheiro alguns possíveis problemas: 

professor/aluno, funcionário/aluno, aluno/aluno. 

 

Final de Bimestre e/ou final de Semestre 

 

Todo líder gosta de ser reconhecido e nada melhor que gratificá-lo, pois ele passou um 

bimestre e/ou semestre trabalhando de mãos dadas com o SOE.  



Uma conversa sobre o assunto com o Diretor é uma proposta para eles se retirarem. No final 

do semestre receberam em sala de aula um convite com uma trufa para uma reunião realizada 

no penúltimo dia de aula.  

Uma meditação mostrando o trabalho do líder na bíblia, uma dinâmica que tinha como 

objetivo o trabalho em equipe, algumas orientações para o próximo semestre como também o 

agradecimento pela dedicação do trabalho em conjunto com o SOE.  

 

Professor Conselheiro 

 

Objetivo 

 

Professor Conselheiro  

Dar suporte a classe quanto ao desenvolvimento social, acadêmico e espiritual.  

Não dá para mencionar o trabalho do Representante de sala sem destacar o trabalho do 

Professor Conselheiro. 

Este é o que abraça a turma. É aquele que segura na mão quando estão em desespero. Que 

anima, dando esperança quando acham que não tem mais jeito. Pois o Professor Conselheiro é 

um ser enviado por Deus para ajudá-los a alcançar a Coroa da Vida.  

 

Atribuições de um Professor Conselheiro 

 

 Ser o Líder Espiritual da Sala, orando e incentivando-os a aprender do amor de Cristo e o 

desejo em salvá-los. 

 Atender como um “Verdadeiro Conselheiro” inspirando confiança, sendo firme, também 

amigo, aconselhando individualmente quando necessário.  

 Ser simpático à turma que irá aconselhar.  

 Transmitir a sala decisões do corpo docente que se referirem a sala (observando sempre a 

parte ÉTICA). 

 Promover a união e a solidariedade da turma. 

 Estimular a participação dos alunos nas atividades propostas de caráter cultural, esportivo e 

cultural. 

 Informar a O.E (Orientação Educacional) os alunos com muitas faltas, dificuldade de 

aprendizagem, problemas disciplinares da turma. 

 Dar informações da turma sempre que solicitado pela O.E, Conselho de Classe, 

Coordenação... 

 Manter contato com o representante de sala, assim valorizando sua função perante a classe e 

certificando – se de que ele vem cumprindo sua tarefa. 

 Motivar e incentivar os alunos a cumprir seus deveres no que diz respeito: 

 

- Ao valor do estudo  

- Ao comportamento dentro e fora de sala 

- Ao cuidado com o material escolar 

- Ao cumprimento de tarefas e trabalhos. 

 

*Auxiliar os alunos a resolverem questões simples. 

 

Os professores Conselheiros das classes de Educação Infantil e dos cinco anos iniciais do 

Fundamental são os professores regentes das respectivas classes. 

 


