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ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS (novos no exercício do cargo/função) 
 

“Enfocar a imagem dos educandos é uma precondição para 

enfocar a imagem docente.”  

Miguel G. Arroyo1 
 

Objetivos  

 Orientar os CPs sobre acompanhamento das aprendizagens;  

 Ampliar os conhecimentos sobre os registros digitais e o planejamento do trabalho docente; 

 O papel do CP na cadeia formativa  

 

Conteúdos 

 Registro pedagógico, avaliativo, relatórios e pareceres digitais.   

 Cadeia Formativa  

 Plano de trabalho do CP; 

 SGP , SERAp  

 
PARTE I  

 
1º Momento (das 8h às 8h30) 

 Apresentação  

 Leitura pelo formador:  
 

2º momento (das 8h30 às 10h) 
Compreender a formação e o acompanhamento 
Enquanto uma responsabilidade compartilhada. 
 

- Reflexão e socialização sobre os Territórios da ação 

pedagógica limites e fronteiras da atuação do Coordenador 

Pedagógico; 

 Em pequenos grupos discussão dos seguintes aspectos: a) função do coordenador, b) contribuição do 

coordenador no cotidiano da escola, c) Atividades que o CP faz, mas não sabe de quem é a 

competência/atribuição. 

 Socialização.  

3º Momento: (10h às 10h20) – Café  
 
 
4º Momento (das 10h30 às 12h)  
Cadeia formativa: Planejar a ação formativa considerando as diferentes instâncias de atuação. 

 Em grupo analise a planilha que recebeu e preencha a tabela.  
OBJETIVO  promover o avanço dos alunos de 3º, 4º e 5ºs anos que não dominam o sistema de escrita alfabética. 

 

QUEREMOS QUE 
ESSES ALUNOS: 

O QUE O 
PROFESSOR 

PRECISA: 

O QUE O CP 
PRECISA: 

O QUE A DIPED 
PRECISA: 

O QUE A DIEFEM 
PRECISA SABER E 
FAZER: 

 SABER? SABER? SABER? SABER? 

    

FAZER? FAZER? FAZER? FAZER? 

    

                                                           
1 ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas: Trajetórias e tempos de alunos e mestres. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p. 66 
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Das 12h às 13h30  

 

5º Momento ( Das 13h30 às 14h30 ) SGP / SERAp – Ivo ; Cristiane e Adriana  

A importância do acompanhamento do SGP /SERAp pelo Coordenador Pedagógico  

 

6º Momento – Plano de ação do CP  

 

Para saber mais  

 Vídeo “Os dilemas da rotina do Coordenador Pedagógico” - Beatriz Gouveia 

 LIBERALI, Fernanda C. Formação Crítica de Educadores: Questões Fundamentais. 2ª edição- Campinas: Pontes Editores, 2012. 

 TERZI, Cleide do Amaral; FUJIKAWA, Mônica Matie. Como reverter planejamentos de trabalho de coordenadores em 
oportunidades formadoras. In: PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. O coordenador 
pedagógico e a formação centrada na escola. São Paulo: Edições Loyola, 2013, p. 129 – 146. 
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14.660/07 – art. 11-  O coordenador pertence a área de gestão educacional 
 
DECRETO Nº 54.453, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013- FIXA AS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM AS EQUIPES 
ESCOLARES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
 
DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Art. 10 - O Coordenador Pedagógico é o responsável pela coordenação, articulação e acompanhamento dos programas, projetos e práticas 
pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional, em consonância com as diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de 
Educação, respeitada a legislação em vigor. 
Parágrafo Único - A função de Coordenador Pedagógico é exercida por titular do cargo correspondente, de provimento efetivo, na forma prevista 
em lei, observado o módulo fixado em portaria específica. 
 
Art. 11 São atribuições do Coordenador Pedagógico: 
I - coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto político pedagógico da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade 
de ensino, em consonância com as diretrizes educacionais do Município; 
II - elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com o plano da direção da escola, indicando metas, estratégias de 
formação, cronogramas de formação continuada e de encontros para o planejamento do acompanhamento e avaliação com os demais membros 
da Equipe Gestora; 
III - coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalho dos professores e demais profissionais em atividades 
docentes, em consonância com o projeto político-pedagógico e as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de Educação; 
IV - assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam a inclusão dos educandos, em especial dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 
V - promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, estabelecendo conexões com a elaboração dos planos de trabalho 
dos docentes, da coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do projeto político- pedagógico; 
VI - analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos internos e 
externos à unidade educacional, garantindo a implementação de ações voltadas à sua superação; 
VII - identificar, em conjunto com a Equipe Docente, casos de alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por 
isso, necessitem de atendimento diferenciado, orientando os encaminhamentos pertinentes, inclusive no que se refere aos estudos de 
recuperação contínua e, se for o caso, paralela no ensino fundamental e médio; 
VIII - planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação do trabalho coletivo, assegurando a integração dos 
profissionais que compõem a unidade educacional; 
IX - participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional; 
X - acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e componentes curriculares, bem como assegurar as condições para 
os registros do processo pedagógico; 
XI - participar, em conjunto com a comunidade educativa, da definição, implantação e implementação das normas de convívio da unidade 
educacional; 
XII - organizar e sistematizar, com a Equipe Docente, a comunicação de informações sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto à 
assiduidade e à necessidade de compensação de ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis; 
XIII - promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a 
instrumentalização dos professores quanto à sua organização e uso; 
XIV - participar da elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a unidade educacional à comunidade e aos equipamentos 
locais de apoio social; 
XV - promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação, por meio da formação dos 
professores, bem como a avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos alunos, no que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades 
de adequação; 
XVI - participar das diferentes instâncias de discussão para a tomada de decisão quanto à destinação de recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive a verba do Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE da 
unidade educacional; 
XVII - participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, promovendo estudos de caso em conjunto com os professores e estabelecendo critérios para o encaminhamento de 
alunos com dificuldades de aprendizagem; 
XVIII - orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, cuidadores e outros profissionais no desenvolvimento das atividades 
curriculares; 
XIX - participar das atividades de formação continuada promovidas pelos órgãos regionais e central da Secretaria Municipal de Educação, com 
vistas ao constante aprimoramento da ação educativa. 
 

 


