
 

 

1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

21.03.2019  

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 



• 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 em educação da Cidade de São Paulo são 
encontradas no Programa de Metas da Cidade em 
http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Progr
ama-de-Metas_2017-2020_Final.pdf 
 
No capitulo sobre Desenvolvimento Humano pág. 159 a pág. 219. 
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1º momento:  
 
•Apresentação dos participantes e formadores 
•Retomada das ações desenvolvidas no ano anterior 
 

Implementação Currículo da Cidade  

Acompanhamento das Aprendizagens 

Plano de  ação dos  CPs 



2º momento – Vamos refletir sobre... 
Cada grupo de até seis pessoas receberá uma ficha com uma questão para leitura, 
discussão e fichas para registro das respostas.   
Foco: acompanhamento das aprendizagens  

 
Textos para as mesas  
  
1-O que sabem as crianças e os adolescentes em nossas escolas? 
 “Quando realmente falamos de conhecimento, os diagnósticos costumam passar longe do X da questão. Fala-se da disciplina dos 
estudantes, do uniforme, do cardápio da merenda, da quadra poliesportiva coberta, do uso dos computadores na escola, de uma 
suposta doutrinação ideológica ou das inúmeras propostas de novas matérias. Esses temas podem ate ser importantes e de fato orbitam 
o cotidiano das escolas, mas não têm diretamente a ver com aquela que deve ser a questão central de qualquer sistema educacional: as 
crianças e adolescentes estão aprendendo?” (BARROS, 2018, p. 09). 
 
  
  
2-Como transformar intenções em ações? 
 “Muitas são as dimensões do trabalho do coordenador pedagógico na gestão escolar. Acreditamos que todas elas devam convergir 
para favorecer processos de ensino/aprendizagem na formação continuada dos professores e para a articulação do trabalho e do 
Projeto Político Pedagógico da escola.”(Revista Magistério, nº5, p. 17) 
 
 
  
3-Qual é o papel do coordenador pedagógico no processo de aprendizagem das crianças? 
 “Às vezes, sinto que falta clareza quanto ao papel que nós, coordenadores pedagógicos, desempenhamos nas escolas. Não se trata de 
uma realidade isolada, mas de um sentimento coletivo compartilhado por vários colegas de atuação, não é mesmo? Isso pode gerar 
desconforto pessoal e até mesmo certo entraves na dinâmica de trabalho. No que se refere aos alunos, o problema é ainda pior. 
Podemos ser vistos como “fiscalizadores”, “perseguidores”, “ditadores” – o que me assusta bastante.” (Muriele Massucato, 30 anos,  
coordenadora pedagógica há seis anos na rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo) 
 



3º momento: Diferentes olhares... 
Socialização das conclusões dos grupos. 
Plenária. 
 
  



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  







http://twixar.me/GrnK 

Inserir o plano de ação  pedagógica 
 
Por escola   
 
Ate dia 15/04/2019 

http://twixar.me/GrnK


Em 2018 discutimos como o 
Coordenador Pedagógico 
planeja sua ação  
  



Coordenador pedagógico também faz plano anual de trabalho 

Meu plano anual de trabalho me ajuda a construir minha identidade 
como coordenadora pedagógica e dar legitimidade a minha função. 
Considero muito importante o coordenador ter um plano de trabalho 
para direcionar suas ações durante o ano. Em 2008, por exemplo, 
apresentei um planejamento para a escola em que hoje sou 
coordenadora e, todo início de ano, eu o uso como modelo e o refaço de 
acordo com a nova realidade. Depois desse trabalho, é essencial 
apresentá-lo para a direção e para os professores na reunião de 
planejamento, porque é ele que direciona minhas ações no dia a dia 
escolar. Com ele, não perco o foco das minhas funções. 

Formador ?  

O que me diz 
respeito e por 
que? 

Pactuar o trabalho  
Dar visibilidade  



      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 

habilitação 
Situação  

Funcional  
Faltas em  

2017 

Curso sobre  
Alfabetização

? Qual? 

Tempo  
No 

magisté
rio 

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 DE  
SALA DE AULA  

ATENDIMENTO AOS 
PAIS  

ACOMPANHAR OS  
PROJETOS  

Dimensões  





Instruções normativas – POA/PAP  



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.  

 

Para 2019 – enviamos o projeto do curso : 
  
GESTÃO DA APRENDIZAGEM: DESAFIOS E POSSIBILIDADES  
 
CARGA HORÁRIA TOTAL:  24 horas  
TURMA A: 02/05, 06/06, 01/08, 05/09, 03/10 e 07/11/2019 - Horário: 9h às 13h.  
TURMA B: 09/05, 13/06, 08/08, 12/09, 17/10 e 14/11/2019 - Horário: 13h às 17h.  
TURMA C: 16/05, 30/05, 15/08, 19/09, 24/10 e 21/11/2019 - Horário: 9h às 13h.  
TURMA D: 23/05, 27/06, 22/08, 29/08, 31/10 e 28/11/2019- Horário: 13h às 17h.  
 
(HAVENDO VAGAS REMANESCENTES, PODERÃO SER CONTEMPLADOS OS SEGUINTES CARGOS COMO 
PÚBLICO-ALVO): Diretor de Escola e Supervisor escolar. 



Encontram-se abertas as inscrições para as Olimpíadas Brasileiras de 
Matemática (OBMEP) e de Língua Portuguesa. 
  
Para a OBMEP (matemática)/2019, as inscrições se encerram no dia 15 de 
março  
  
Para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, as inscrições se encerram em 30 de 
abril e podem ser feitas no 
site: https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso 
  
Importante informar que cabe à Secretaria de Educação realizar a inscrição 
da rede para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, o que já foi feito. Toda a 
tramitação posterior para adesão, inclusive para a OBMEP, é de 
responsabilidade da Unidade Escolar e/ou dos professores interessados. 
  

https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso


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:  

ANOTE NA SUA AGENDA  
 


