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TEMA: “Repensando e planejando a ação pedagógica” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS: 
 Elaborar o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica  

CONTEÚDOS:  
Plano de Ação dos Coordenadores pedagógicos 
-  Mapa de formação dos professores 
- Territórios da atuação do CP – limites e fronteiras 

 

 
1º momento:  
 

 

 
 Apresentação dos participantes e formadores 
 Retomada das ações desenvolvidas no ano anterior 

 
 
BREVE HISTÓRICO (2018): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º momento – Vamos refletir sobre... 
Cada grupo de até seis pessoas receberá uma ficha com uma questão e  texto para leitura, discussão 
e fichas para registro das respostas .  Foco: acompanhamento das aprendizagens  
 
Os desafios cotidianos que o coordenador pedagógico enfrenta no contexto escolar. Sua função mediadora (nas 

interfaces professor/aluno, direção/professor, currículo/escolhas metodológicas, dentre outras) exige cuidados per-

manentes com a escuta sensível, com a manutenção de um olhar para o todo e para as partes, com a busca de 

coerência entre o que se diz e o que se faz ou entre o que se diz e o que se pensa que faz, com a organização e o 

planejamento do trabalho pedagógico, com a tomada de decisões e tantas outras ações que articulam e 

empreendem o trabalho na/da escola. A complexidade do contexto em que se inscreve sua atuação, o convoca 
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muitas vezes a agir na urgência, atender emergências, atuar sob a lacuna ou a pressão das faltas — o que, muitas 

vezes, o situa em uma posição de "bombeiro", "tarefeiro", “burocrata”, “equilibrador de pratos”... Imagens 

caricaturescas abrigadas no terreno das representações, que revelam o lugar que o coordenador ocupa na lida das 

atribuições diárias, diante das demandas que emergem da multifacetada dinâmica do contexto de trabalho na 

escola e as complexas relações daí advindas. Como romper com uma rotina que pode lhes condicionar a meros 

tarefeiros das demandas emergenciais e cotidianas? Que dimensões constituem o trabalho do coordenador 

pedagógico? 
 
3º momento: Diferentes olhares... 
Socialização das conclusões dos grupos.  
Plenária 
 
 
 
 
4º momento: Plano de Ação da Equipe de gestão Pedagógica 
Cada grupo de até seis pessoas receberá uma ficha com texto para leitura, discussão e fichas para 
registro.  Foco: Dimensões de um Plano de formação  
 

 Identificar necessidades, mapear possibilidades, projetar ações no contexto da formação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOTE NA SUA AGENDA  

 
Solicitamos a colaboração para o café as seguintes unidades para o próximo encontro :  
EMEF JARDIM BARTIRA 
EMEF JARDIM SILVA TELES 
EMEF JOÃO AUGUSTO BREVES, DR. 
EMEF JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 
EMEF JOSÉ BENTO DE ASSIS, PROF. 
EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, PE. 
EMEF JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES, SE 

EMEF JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES 
EMEF JOSE MARIO PIRES AZANHA 
EMEF JOSÉ PEDRO LEITE CORDEIRO, DR. 
EMEF JOSEFA NICÁCIO ARAUJO 
EMEF JURANDI GOMES DE ARAUJO 
EMEF LINO DE MATTOS, SEN. 
EMEF LUIS SAIA, ARQ. 

 
Próximo encontro 25/04/2019 
 

 
Local:  
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Do Plano de Ação, como instrumento que possibilita um olhar ampliado para os 
objetivos de trabalho, nascem os caminhos para a elaboração do Mapa de 
formação. 

Mapa de Formação: O acervo que o coordenador constitui a partir da leitura das 
necessidades do grupo e dessa leitura em diálogo com o Projeto da instituição 
permite que faça um mapeamento do status inicial e também das mudanças que 
pretende instaurar, levando em consideração as condições e características do 
território de atuação — com seus limites e fronteiras, bem como os relevos 
organizacionais em que as ações se efetivarão. Revista Magistério – Gestão pág. 19. 
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