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Objetivo geral 

 Analisar quais as implicações dos descompassos das jornadas nas 
ações formativas do coordenador pedagógico (CP) nas Escolas 
Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de São Paulo. 

Objetivos específicos 

 Discutir e apresentar propostas formativas que favoreçam a 
constituição do trabalho coletivo. 

 Analisar a organização dessas propostas. 

 Apresentar propostas que promovam a articulação e a integração 
entre os diferentes grupos de professores que compõem as EMEIs. 



Pressuposto 

Escola como lugar privilegiado de 

formação docente. 



“Nesse contexto, as(os) professoras(es), juntamente com a 

coordenação pedagógica e/ou com seus pares docentes, precisam 

estudar os registros produzidos, no máximo quinzenalmente, tanto 

do planejamento contínuo, quanto do cotidiano vivido com os bebês 

e as crianças, para revisitá-los e planejar as próximas ações... 

reconhecendo-se que o aprimoramento do saber-fazer docente se 

dá na interlocução com a coordenação e seus pares”. 

(SÃO PAULO, 2019b) 

 



É fundamental que a coordenação pedagógica e os colegas 

professores de outras turmas colaborem e ajudem as(os) 

professoras(es) na qualificação desses registros e apoie na escolha do 

melhor instrumento para o registro das situações e experiências de 

aprendizagens das crianças... Nesse sentido, é fundamental garantir 

horários coletivos para todas as UEs de EI, bem como assegurar que 

essas reflexões auxiliem os profissionais da Unidade a elaborar a 

análise coletiva dos registros e, portanto, das práticas. 

(SÃO PAULO, 2019 a) 



Unidades diretas: Jornada Especial Integral de Formação, 

Projeto Especial de Ação e Horas Atividades  

 

Unidades diretas e parceiras (indiretas e particulares):  

com as reuniões pedagógicas 

 

(SÃO PAULO, 2019b) 

Horários Formativos 



Instrumentos 

•Análise documental 

•Entrevistas semiestruturadas 

Sujeitos da 
Pesquisa  

•Três coordenadoras pedagógicas que atuam 
em EMEIs de São Paulo – DRE MP 

Trajetória metodológica 



Contexto da pesquisa 

Educação Infantil – PMSP 
Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI): 558  
                                                                  509 – Turno de 6h 

Jornadas 
 
Alunos  (4 e 5 anos) 
7h às 13h 
13h às 19h 
                                                   

7h às 11h 
11h às 15h 
15h às 19h 



Jornada dos professores 

Regência Coletivas Individuais 
Livre 

escolha 

25 - 3 2 JBD (30h/a) 

25 8 3 4 JEIF (40 h/a) 



A educação pública, em especial a educação infantil na 

cidade de São Paulo, tem passado, ao longo dos seus 84 

anos de história, por mudanças consideráveis e muitos 

avanços. Os inúmeros estudos realizados sobre a educação 

infantil, bem como a análise dos documentos oficiais 

registram tais avanços, especialmente a consideração das 

crianças como sujeitos de direitos – o direito de viverem a 

infância e de serem ouvidas. 

História da Educação Infantil - SP 



 Parques Infantis (1935) – Proposta inovadora. 

 Inclusão dos jardins da infância no sistema de ensino – LDB 1961. 

 Proposta curricular defendendo a democratização da escola pública e a 
promoção do aumento do número de vagas, bem como a função 
pedagógica da escola para as crianças de 4 a 6 anos (1983-1985). 

 Movimento de Reorientação Curricular nas EMEIs, partindo da reflexão 
sobre a prática com um processo de problematização com educadores, 
alunos e comunidade (1989-1992). 

 Implementação na RME da opção de jornada para os professores, 
permitindo a formação em serviço remunerada (1989-1992). 

 

A história das EMEIs e da formação  
continuada de professores 



 Integração da educação infantil à Educação Básica – LDB 
1996. 

 Proposta de  eliminação do turno intermediário diurno, 
das 11h às 15h, e a ampliação da jornada de 
atendimento.(2005)  

 Programa Rede em Rede, voltado para a formação dos 
coordenadores pedagógicos (2006-2012). 

 Publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil em 2009. 

 Homologação da Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) em 2017.  

 Publicação do Currículo da Cidade para Educação Infantil 
e Normativa 02/2019. 



   O coordenador pedagógico e a formação continuada 
“A(O) coordenadora(or) pedagógica(o) deverá construir com 
o grupo um percurso formativo... elencar os observáveis que 
se tornem norteadores do olhar da(o) professora(r) diante 

das aprendizagens efetivas dos bebês e das crianças, cabendo 
à(o) coordenadora(r) ler esses registros periodicamente, 

validando o processo de escrita, organizando 
devolutivas com o objetivo do aprimoramento da prática, da 

observação, da escuta e da escrita de qualidade”. 
(SÃO PAULO, 2019b) 

 



O coordenador pedagógico e a formação continuada 
 

 Acompanhamento dos horários coletivos/formação de 
professores 

 Observações/acompanhamento do trabalho do professor 
e da sala de aula. 

 Planejar os encontros de orientação com cada professor 
ou série – acompanhar os planejamentos dos ciclos. 

 Momentos de estudo e autoformação. 

                   (GOUVEIA; PLACCO, 2015, p. 77-78) 
 

 Planejar ações para a garantia do trabalho coletivo 
docente. 

                                                       (SÃO PAULO, 2011) 



Essa proposta é pautada na crença de que:  

 O caminho para a superação da insegurança e do medo 

é o de resgatar o educador. Esse resgate só se dará se 

houver disponibilidade para se rever num trabalho 

sistemático e permanente de formação, não a formação 

solitária, mas aquela em que é possível confrontar ideias e 

pontos de vista, analisar práticas e suas teorias num 

espaço coletivo, onde o educador se perceba, tomando de 

novo nas mãos a história.  

(SÃO PAULO, 1992a, p.2122).  

  

  

Horário Coletivo 



Horário Coletivo X Trabalho Coletivo 

A proposta do Projeto Especial de Ação (PEA) foi pensada para dar 
“sentido à Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), pois se configura 
no documento-síntese das intenções formativas de determinado grupo de 
profissionais, em um tempo (histórico) em um espaço (geográfico) 
específico.” 
(DOMINGUES, 2014, p.85). 

O estabelecimento de espaços para falar e ser escutado permitirá a cada 
membro do grupo o desenvolvimento da consciência enquanto 
participante do grupo, o que pode “facilitar a colaboração, ou seja, pode 
ser um passo para o trabalho conjunto que implica reflexão e 
responsabilidade compartilhada sobre as práticas docentes.”  
(PASSOS, 2016, p.17). 



O PEA nas ações formativas 

Projetos autônomos que respondem às dificuldades levantadas pela equipe 
escolar: 

 Gabriela:  planejamentos  

 Fabiana: avaliação de final de ano 

 Milena: plano de ação dos Indicadores de Qualidade e nas fragilidades 
demonstradas pelos professores. 

Análise de dados 

  



 

Implicações para o trabalho docente 

Carência de momentos para discussão entre os professores que 
dividem a regência da mesma turma para a elaboração de 
planejamento e avaliação dos alunos. 

“Nós temos momentos de horas coletivas e horas-atividades, nós ficamos aqui quando 
é PEA, no horário coletivo e nas horas-atividades dou oportunidade para que elas 
possam subir e compartilhar com as outras professoras aquele momento [...] ali com 
as crianças e discutirem o que elas vão fazer [...].” (FABIANA). 

“[...]eu tendo um professor de módulo, no planejamento dele, eu ponho o professor de 
módulo na sala do professor da manhã e ele vem para conversar das onze horas, a 
mesma coisa com a tarde, e o professor da tarde já está em JEIF e quem sai da sala é 
o das onze para vir conversar com ele [...]. (MILENA) 

“A gente tem um caderno de passagem também: “eu não posso ficar hoje, mas eu 
tenho uma coisa para falar para você, então eu vou deixar escrito no caderno de 
passagem aquilo, você lê e amanhã ou a gente conversa pessoalmente ou você faz 
uma devolutiva” [...]”. (MILENA) 



[...] a gente já tinha um problema, na verdade ele vem tentar solucionar um problema que a 
escola tinha, que é: eu tenho as 6 horas, eu tenho dois professores e não quero o segundo 
professor... achando que ele é menos professor ou ele também não cuidando apenas da 
alimentação. Como é que a gente qualificaria esse horário? [...]. (MILENA). 

[...] daí organizar a linha dessa maneira para que elas possam focar nos projetos da unidade 
planejando atividades curtas ou prolongadas executadas em vários dias, mas que aproveitem 
bem o curto tempo disponibilizado para a realização dos mesmos. (FABIANA).  

No Projeto Quintal a criança é a protagonista, nele é permitido à criança a autoria. [...] no 
projeto as crianças escolhem os espaços que elas querem [...] (GABRIELA). 

As crianças vão e, neste processo de acontecer o quintal lá fora, tem atelier, brincadeiras na 
quadra, dirigidas e livres; tem um arsenal de bicicleta, skate, patinete que podem ser usados 
pelas crianças numa divisão de espaço [...] (MILENA). 

 Construção negativa da identidade profissional dos professores que atuam 
no período intermediário. 

Implicações para o trabalho docente 



O coordenador pedagógico como articulador do currículo 

 Articular os três grupos dentro da mesma proposta demanda vários dias. 

“Eu costumo fazer um planejamento para os três grupos, o primeiro grupo a gente vai e 
discute, elas trazem um turbilhão de ideias, eu pego essas ideias e levo para o segundo grupo 
[...] discutimos isso e aí elas começam a enxertar outras coisas, outros conhecimentos, outras 
ideias, aí eu levo tudo isso para o terceiro grupo, a gente vai fazendo essa articulação. Às 
vezes, o terceiro grupo fala assim: “é legal fazer assim”, e aí eu levo novamente, no outro dia, 
para os grupos.” (FABIANA) 

 Encaminhamentos  diferenciados nos grupos. 

“A gente planeja para os três terem as mesmas coisas, mas às vezes cada um vai para um 
caminho diferente, para uma discussão diferente [...]. (MILENA). 

 Formação dos professores optantes por JBD. 

“A maioria que tem JBD, tem acúmulo de cargo, então as horas-atividades são momentos que 
elas têm para preencher diário de classe, para fazer o planejamento, para organizar toda a 
documentação pedagógica e os registros [...].” (GABRIELA). 



 Análise e devolutiva dos planejamentos semanais. 

“Se o primeiro horário de JEIF começa às 9h30, tenho 2h30 pela manhã e 30 minutos à tarde, de segunda a 
quinta, às sextas tenho o dia inteiro livre. Nesses horários eu tenho que olhar os 30 planejamentos, atender os 
pais, estudar e organizar as formações no PEA, as reuniões pedagógicas e as reuniões dos Indicadores de 
Qualidade da Educação Infantil Paulistana, que acontecem em dois dias durante o ano, e todas as atividades 
da escola”. (GABRIELA). 

 O acompanhamento das salas de aula e das atividades pedagógicas de modo geral. 

“[...] é uma coisa corrida e que dificulta o trabalho do coordenador que não é só formação, precisa ter um 
olhar para a sala de aula para ver como o professor está trabalhando, como é a prática dele [...] consigo olhar 
um pouco das atividades realizadas em áreas externas. É difícil buscar estratégias porque falta tempo para dar 

conta de todas as suas atribuições”. (GABRIELA).  

“É assim, essa coisa de estar lá fora, de estar vendo a sala de aula, estar indo com mais frequência à sala de 

aula acaba sendo menor do que o tempo que você está dedicando à formação, por conta de que você tem, das 
8:45 da manhã até as 15 horas, um período de formação por três dias da semana. Você acaba tendo 45 
minutos do seu horário de entrada e uma hora e meia final. E aí, se a gente pensar esse tempo para você ir à 
sala, olhar a questão dos professores, das interações das crianças, ele acaba ficando fragilizado, porque resta 
só ir na sexta feira por você ter um dia mais livre para ter esse olhar para a escola, para ver se aquela 
formação que você está fazendo está chegando no resultado”. (MILENA). 

 

 

O coordenador pedagógico como articulador do currículo 



[...] supõe o desenvolvimento, no contexto de trabalho, de uma 

dinâmica formativa e de construção identitária que corresponde a 

reinventar novas modalidades de socialização profissional. Essa 

reinvenção só é possível na ação, donde resulta que os processos 

formativos passam, necessariamente, a instituir-se como processos 

de intervenção nas organizações do trabalho, ou seja, nas escolas. 

 (CANÁRIO, 1998, p. 19).  



Considerações Finais 

Utilização  de tecnologia gratuita disponível para a criação do Ambiente 
de Comunicação e Troca de Ideias: 
 

         Plataforma Slack - Comunicação por meio de mensagens de 
texto, voz, vídeos e documentos. 

 

        Telegram - Comunicação por meio de mensagens de texto, voz, 
vídeos e documentos. 

 

        Aplicativo whatsApp – Realiza transcrições de áudio em tempo 
real. 

 

 Abrir possibilidades para novas investigações. 

 Trazer indicativos para reformulações das jornadas nessas unidades. 
 

Proposta de trabalho para as escolas  
com descompassos nas jornadas 



“Há um ditado chinês que diz que, se dois homens 
vêm andando por uma estrada, cada um 

carregando um pão, ao se encontrarem, eles 
trocam os pães; cada um vai embora com um. 
Porém, se dois homens vêm andando por uma 
estrada, cada um carregando uma ideia, ao se 

encontrarem, trocam as ideias; cada um vai 
embora com duas. Quem sabe, é esse mesmo o 

sentido do nosso fazer: repartir ideias, para todos 
terem pão...”  

  
Mario Sergio Cortella  


