


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.”  
ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas: Trajetórias e tempos de alunos e mestres 

Objetivos  

Discutir  os Territórios da ação pedagógica:  limites e 

fronteiras da atuação do Coordenador Pedagógico; 

Maria Isabel  



      O que faz um CP? 
 

COMO MANTER O FOCO NA  APRENDIZAGEM ? 



Atribuições do 

coordenador 

Pedagógico 

contribuição no 

cotidiano da escola 

Atividades que o CP faz, 

mas não sabe de quem é a 

competência/atribuição. 

Registre na ficha e cole no mural  



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. 





• Este recorte diz respeito a algumas das metas para o Ensino Fundamental  

 
• Meta 13 – Atingir IDEB de 6,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

• Meta 15 - 95% dos alunos com, no mínimo, nível de proficiência básico na Prova Brasil, 

nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

 

• Meta 16 - Alcançar 95% dos alunos alfabetizados ao final do segundo ano do Ensino 

Fundamental (EF) 

 

• Meta 14 - Atingir IDEB de 5,8 nos anos finais do Ensino Fundamental 

As metas da educação da Cidade de São Paulo 

são encontradas no Programa de Metas da 

Cidade em 
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/

Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf 

 
  No capitulo sobre Desenvolvimento Humano pág. 

  159 a pág. 219. 

 

http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-2020_Final.pdf


FOCO DA ATUAÇÃO EM 2019 
 

Aprendizagem 

 

Alcance das  

metas 



Atingir  

IDEB de 6.5 nos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental 

METAS 

Garantir a todas as 

crianças na primeira 

infância educação, 

cuidados e estímulos 

que contribuam para 

seu desenvolvimento 

integral 

Ampliar o Atendimento 

Educacional 

Especializado - AEE 

para o público da 

Educação Especial 

Atingir IDEB de 5.8 

nos anos finais do 

Ensino Fundamental 

Alcançar 95% dos 

alunos com, no 

mínimo, nível de 

proficiência Básico 

na Prova Brasil, nos 

anos iniciais e finais 

do Ensino 

Fundamental.  

Alcançar 100% de 

estudantes 

alfabetizados ao final 

do 2º ano - EF 



CURRÍCULO 

AVALIAÇÃO 

FORMAÇÃO 

EIXOS 

 
Organizadores da ação da SME e da DRE 

ACOMPANHAMENTO DAS APRENDIZAGENS  

CURSO 

PARA CP 

DIRETOR 

ASSISTENTE 



COPED / Ensino Fundamental 

Formação, currículo, avaliação e 

acompanhamento das aprendizagens com 

vistas ao alcance das metas: 

 
 6,5 IDEB anos iniciais 

 5,8 IDEB anos finais 

 100% estudantes alfabetizados ao final do 2º ano 

 Recuperação das aprendizagens 



Ensino Fundamental  

 Às equipes gestoras, é fundamental retomar os documentos curriculares e 

orientações da DIEFEM, a saber: 

 

 Currículo da Cidade 

 Orientações Didáticas 

 Orientações para as sondagens 

 Devoltutiva da Avaliação Diagnóstica 

 Avaliação Diagnóstica para o PAP (no início do ano letivo no Portal SME) 



20 minutos  



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? 

  
 
 
 
 

      

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. 

 



Hora do almoço !  

 

Retornar as 13h30 sem atraso! 



SGP 







Aprendizagem  

Formação 
continuada 

dos 
professores  

Acompanhamento 
dos planos registros 

e projetos  

Visitas  

Estudo 
planejamento 

do trabalho 
da 

Coordenação 

Considerando os problemas de 
aprendizagem dos alunos (os 
dados da escola apontam o 
que?), que conhecimentos os 
educadores necessitam analisar 
discutir e elaborar ?  

Os planos estão de acordo 
com o currículo da Cidade ? 
E as necessidades de 
aprendizagem da turma ?  

E possível verificar na 
prática as intenções 
propostas nos planos ?  

Você conhece os índices de 
aprendizagem de sua 
Unidade?  
Quais serão priorizados ? 
Organiza pautas de trabalho? 
Discute com a equipe Gestora?  

Quantos e quem são os 
professores ? 
Quais suas potencialidades 
e suas dificuldades?  
 

Como organizar o 

tempo e o espaço 

para atender as 

prioridades?  



Objetivo : Melhoria dos índices de aprendizagem 
 
 

Ações : Acompanhamento  
 
• Estudo dos dados  
• Analise dos planos  

 
 

Ações : formação continuada  

 
• PEA discute ...... 
• Reuniões pedagógica com tema : ..... ( incluir todos os profissionais que atuam na Unidade) 
• Plano de Ação com foco ...... 
• Incentivo de professores participarem de formação local 

 
 

Ação : Visita  
• A sala de aula para observar ..... 
• Aos projetos para acompanhar .... 
• Cronograma:  
 
Ação : Ampliação cultural dos profissionais da escola :   

 

  
 
 



4º momento: Plano de Ação da Equipe de gestão Pedagógica 

 
Foco: Dimensões de um Plano de formação  
  

Identificar necessidades, mapear possibilidades, projetar ações no contexto da formação.  

 

• Leitura do texto: O coordenador pedagógico e os instrumentos de trabalho na formação dos 

professores . Revista Magistério nº 5 – Gestão ( Por Monica Matie Fujikawa e Renata Araújo ) 

 

Leitura e discussão do plano de ação do CP 

 

- Territórios da ação pedagógica limites e fronteiras; 

- Mapa de formação do professor  

Para saber mais  



Diagnóstico  Fontes do diagnóstico Dimensões  Metas (número) Ações  

Quais os resultados /índices de 

aprendizagem da 

turma/escola? 

(registrar os valores) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quais saberes/ 

potencialidades e fragilidades 

da equipe docente  

 

( o que sabemos sobre os 
docentes desta Unidade?) 

- Ciclo de alfabetização: 

• Sondagens de escrita  

• Sondagens de leitura e produção de 

texto 

• Resultados da Avaliação externa  

 

Interdisciplinar e Autoral :  
• Sondagens de leitura e produção de 

texto 

• Resultados da Avaliação externa/ 

interna   

 

• Família e comunidade  

 

Docente :  

• Planos de trabalhos  

• Informações gerenciais  

• Pesquisa direta  
 

 

 

 

 

• ACOMPANHAMENTO DAS 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

• ACOMPANHAMENTO DOS 

REGISTROS DOCENTES  

 

 
 

• (O OBJETIVO DE UM PLANO 

DE AÇÃO É  A MELHORIA DAS 

APRENDIZAGENS DOS 

ALUNOS  E DAI SURGEM AS 

METAS PARA CHEGAR LÁ )  
 
 
 

• Melhorar em 100% o aproveitamento 
/ índices / resultados de 
aprendizagens dos alunos ( 
estabelecer prazo) 
 
 
 
 

 
• 100% dos registros docentes de 

acordo com as necessidades de 
aprendizagem dos alunos até o mês 
de ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 100% dos planos de trabalho 

docente de acordo com o currículo 
da Cidade / currículo local  até 
segundo semestre.  
 
 
 

• ( os prazos e metas em % são de 
acordo com seu PPP) 

• Reuniões com a comunidade  

 

• Analise dos índices de avaliação e 

sondagens  

 

• Socialização dos índices de 

avaliação e sondagens  
• Estabelecer metas de melhoria da 

aprendizagem por turma  

• Leitura dos planos de trabalho 

docente com estabelecimento de 

prazos para planejamento. 

 

Conhecer os profissionais que atuam 

na escola:  

• Quem são  

• Qual formação possuem  

• Que jornada desenvolvem na 
escola 

• Organizar  o trabalho com POA 

 

Quais os conhecimentos que o 

professor precisa acessar 

considerando as necessidades 

de aprendizagens dos alunos, 

o estabelecido no PPP da 

Unidade e o currículo da 

Cidade ?   

 

• Resultados de avaliação e sondagens 

dos alunos ; 

 

• A analise das produções 

docentes(planejamento/registros/rotina

s) 

• PPP da Unidade  

 

• Currículo da Cidade  

 

• POSL/POIE/SRM/PAP 

 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFESSORES  

- Formação nos horários coletivos  
• PEA: 

- Foco: 

• Plano de Ação : 

- Foco:  

 

- Formação nas reuniões 

pedagógicas  
- Temas:  

- Foco : 

 

- Grupo de estudo 
- Tema  

- Foco: 

Quais os fazeres/ atividades  que o 
professor precisa desenvolver na 
sala de aula  considerando as 
necessidades de aprendizagens 
dos alunos e o projeto politico 
pedagógico da escola?  

 
• Observação da sala de aula  
• Observação nos espaços de 

desenvolvimento dos projetos  

 
ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
DAS PRATICAS REGISTRADAS NO PLANO DE 
TRABALHO DOCENTE  

 
 
Visita  a sala de aula  
Visita aos espaços de desenvolvimento de 
projetos  



      PLANEJAMENTO ANUAL  

• Levantamento de dados 

• Diagnóstico 

• Objetivos 

• Metas 



 

 PLANO DE TRABALHO – COORDENADOR PEDAGÓGICO :  

 ANOS INICIAIS  

ANO 2019  

IDENTIFICAÇÃO  

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

1- Introdução : Quais as metas(%) e focos do PPP e qual o papel do CP nesta 

Unidade? 

 

2- Diagnóstico do Corpo docente e discente dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental  

Base de dados: 201.....  

2.1 Corpo Docente 

O que você precisa saber sobre os professores ? Por quê ?  

Nome do 

professor 

Ano em 

que 

atua 

habilitaçã

o 

Situação  

Funcional  

Faltas 

em  

2017 

Curso sobre  

Alfabetização? 

Qual? 

Tempo  

No 

magistéri

o 

Acumula 

cargo? 

Grupo de 

JEIF  ou HI 



Tempo com docentes  

Trabalho  coletivo  Datas  Dia da semana  Bimestre  

Grupo 1 

Grupo 2 

Reunião pedag. 

Cons. de classe  

Horários coletivos e individuais  Tem estagiário ?  

Ano  Nome  Opção de 

jornada  

Horário 

Individual  

Horário 

coletivo  

Grupo ? 

complementar  

Tex Jex  

Atendimento individual  Quando  Tema  

Grupo de Estudo 

IDENTIFICAÇÃO  ENVOLVIDOS  HORARIO  TEMA  



2.2 - Acompanhamento das aprendizagens – analise geral ( ano anterior) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º total 

Total de alunos da U.E - 
2018 

Evadidos  

Retidos  

Aprovados  

2.2 - Acompanhamento das aprendizagens – analise geral  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º total 

Total de alunos da U.E - 
2019 

Evadidos  

Retidos  

Aprovados  



Analise de hipóteses de escrita comparativa 2016 a 2018 

 

hipóteses 2017 
Nº de alunos na U.E  

2018 
Nº de alunos na U.E  

2019 
Nº de alunos na U.E  

Pré silábica 

Silábica sem valor sonoro  

Silábica com valor sonoro  
 

Silábica alfabética 
 

Alfabética  

Totais  



1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

IDEB  

NOTA MAT  

NOTA LP 

IDEB 

PROVA SP  

Contrato didático  

 

 

Objetivos  e metas para 2019 

 

 

 

Ações estratégicas  



PLANO DE AÇÃO  

• Define seu território de atuação  

• Estabelece ações diversas para atender aos objetivos e metas 

• O PLANO DE AÇÃO gera sua ROTINA, oportuniza ao Coordenador Pedagógico observar os aspectos 

que ele tem conseguido garantir - ou não - referentes ao seu trabalho.  

FORMAÇÃO DOCENTE  ACOMPANHAMENTO DAS  
APRENDIZAGENS  

 OBSERVAÇÃO DA PRATICA DOCENTE / VISITA A SALA 

DE AULA / PROJETOS DA U.E 

ATENDIMENTO AOS PAIS 

SOBRE APRENDIZAGEM 

Dimensões  

LEITURA E ACOMPANHAMENTO 

DOS PLANOS DE TRABALHO/ 

REGISTROS  DOCENTE / PROJETOS  



Exemplo de mapa  



CRONOGRAMA NÃO É PLANO DE AÇÃO  

É FRUTO DELE . 



SOBRE O PLANO DE AÇÃO DO CP 

• 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. 

• Revista Magistério/ Secretaria Municipal de Educação. Nº 5 – São Paulo/COPED, 2018 

• PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza; SILVA, Sylvia Helena Souza. A formação do professor: reflexões, desafios e 

perspectivas. In: BRUNO, Eliane B. Gorgueira; ALMEIDA, Laurinda R.; CHRISTOV, Luiza Helena da Silva (Org.). O 
coordenador pedagógico e a formação docente. São Paulo: Loyola, 2006. 

 

 

 

 Para saber mais.  

 


