
 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos da RME



 

Cronograma da Reunião
Roteiro 1º Encontro com os Coordenadores da RME 

Objetivos: 

- Apresentar e discutir a função de coordenador prevista e (re)elaborada no 
Referencial Curricular. 
- Socializar o Referencial Curricular construído com as contribuições da RME e 
sistematizado pela Smed. 

Parte I

1° momento:

- Apresentação Cultural 

Música faz bem à saúde, aos ouvidos, a alma e ao coração.

- Secretaria da Cultura 

Conversas com os coordenadores pedagógicos. 
Habilidades e 
Competências



 

Cronograma da Reunião
Roteiro 1º Encontro com os Coordenadores da RME 

Parte II

2º momento: 

Dinâmica com planta baixa de uma escola. Cada coordenador, com a planta baixa da escola em mãos, pintará, de 

acordo com a legenda apresentada, os espaços nos quais sua atuação está concentrada. 

3º momento: 

Apresentação dos gráficos gerados, a partir da pesquisa realizada, em formato de convite, aos coordenadores da 

RME. 

Análise e conversa acerca dos achados na pesquisa. 

4º momento: 

Socialização das atribuições do Coordenador Pedagógico na Escola. Percebendo-o como agente de mudança no 

cotidiano escolar. 

5º momento:

6º momento:

Dinâmica com planta baixa de uma escola. Após as análises e reflexões acerca da atuação e das atribuições do 

coordenador presentes no Referencial, cada um pensará em qual seria o ideal para sua atuação. E, assim, pintará, 

novamente o mapa usando os mesmos critérios da legenda. 

7º momento: 

Apresentação de estratégias para análise, sistematização, acompanhamento dos processos dos espaços e tempos 

escolares. Propor dinâmica com o grupo. 

8º momento:

Apresentação do referencial Curricular que será encaminhado para o Conselho Municipal de Educação e para RME. 

Habilidades e 
Competências



 

Pesquisa com Coordenadores da RME 
Algumas reflexões sobre o cotidiano...



 

Pesquisa
Percepções dos coordenadores



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos



 



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos

Onde estamos?



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos

Refletiram sobre 
dificuldade de 
aprendizagem.



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos

9- Um planejamento interdisciplinar relaciona áreas do conhecimento, aprofunda 
saberes e leva dinâmica ao ensino, o que contribui para obtenção de resultados 
positivos no que tange a aprendizagem. Com que frequência projetos 
interdisciplinares acontecem na sua escola?



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos

10- Assim como encontros sistemáticos com os professores são necessários, 
também com os membros da equipe diretiva são importantes para que se possa 
assumir compromissos e parcerias pedagógicas de promoção de boas ações no 
que se refere à qualidade do trabalho. Reuniões de planejamento junto à direção na 
sua escola



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos

As expressões culturais, 
incluindo aquelas de diferentes 
linguagens e de cultura midiática, 
têm uma função socializadora e 
pedagógica que contribui na 
formação integral dos 
estudantes. Consoante isso, a 
escola tem o compromisso de 
oportunizar momentos de 
manifestação cultural. Na sua 
realidade, em 2018, esses 
momentos foram promovidos? Se 
sim, cite as situações.



 

Reunião de Coordenadores 
Pedagógicos

No seu fazer 
pedagógico, que 
dúvidas você tem no 
que se refere à 
implementação 
efetiva do currículo 
da escola?



 

 Partindo de sua experiência, 
que problemas de 
aprendizagem você identifica 
na sua Escola e sugere que 
sejam abordados em 
momentos de estudo?



 

Qual a função do Coordenador?

O que diz o Referencial Curricular:



 

A identidade do coordenador como 
agente de mudança 

A identidade do coordenador no cenário escolar deve ser sustentada pela sua 
formação, concepção, capacidade de mediação e postura transversal frente aos 
diferentes campos de conhecimento, visto como um dos atores do processo de 
mudança.



 

Qual a função do Coordenador na 
RME?

 - Constituir-se pelo conhecimento técnico/didático e epistemológico na mediação dos 
diferentes campos do saber e etapas escolares;
 
- Conhecer o processo de desenvolvimento de aprendizagem da infância e dos jovens 
estudantes;

- Gerenciar o planejamento pedagógico e sua implementação, vinculando-o e 
articulando-o à proposta pedagógica da escola, com vistas à qualificação da 
aprendizagem dos estudantes e práticas pedagógicas dos professores;  



 

Qual a função do Coordenador?

- Problematizar a prática pedagógica do (s) professor (es), orientando-os na elaboração e 
articulação dos planejamentos diários de Sala de Aula, vinculados aos Planos Estudos, Planos de 
Trabalhos, Proposta Pedagógica da Escola, Regimento Escolar, Referencial Curricular do 
Município de Caxias do Sul e Diretrizes Nacionais da Educação Básica (2013) e BNCC (2017), 
contemplando as necessidades da escola e de cada estudante/turma escolar; 
 
- Contribuir, de forma articulada com o corpo docente da escola, na organização dos Planos de 
Estudo e Planos de Trabalho, em consonância com os Referencial Curricular da Educação da 
RME de Caxias do Sul e diretrizes legais; 



 

Qual a função do Coordenador?

- Propor ações interdisciplinares e multiculturais, contribuindo para a significação das 
aprendizagens e identidades dos estudantes, visando o desenvolvimento de competências a 
construção e aplicação de conhecimentos científicos;
 
- Gerir tempos e espaços escolares, junto a equipe diretiva, de modo a facilitar o planejamento 
da práxis docente e a consequente melhoria da qualidade das aprendizagens;  
 
- Fazer intervenções no processo de gestão de conhecimento, administrando tempos e espaços 
escolares, junto a equipe diretiva, de modo a contribuir para o planejamento da 
ação/reflexão/ação e a consequente melhoria da aprendizagem; 



 

Qual a função do Coordenador?

- Planejar e implementar, com a gestão escolar, reuniões pedagógicas, conselhos de classe e 
reuniões com os responsáveis legais pelos alunos, visando a aproximação e fomentando o 
diálogo com todos os atores da comunidade escolar; 
 
- Atuar junto aos professores, por meio  do planejamento de estratégias de intervenção, 
acerca das habilidades dos estudantes que precisam ser trabalhadas para superar a 
dificuldade de aprendizagem, bem como os devidos atendimentos e encaminhamentos dos 
estudantes para equipe multidisciplinar; e

 - Planejar e implementar, com a gestão escolar, ações que fomentem o desenvolvimento 
sustentável e as culturas digitais. 



 

Então, onde precisamos estar?



 

Agende-se: 

Calendário de formações nas escolas da RME: 
- 12/04 
- 17/06
- 29/08
- 23/10

Fonte: Osni Hoss



 

A assessoria pode ajudar?



 

Organização e acompanhamento

Método Kanban

http://trello.com/b/UH90MrZQ/nep

- Baseado no método Kanban, a 
ferramenta se adéqua facilmente 
às mais diversas necessidades; 

- Cria listas, tarefas, checklists, 
delegar tarefas, inserir 
informações como fotos, links e 
prazos.



 

Interface corporativa com gerenciamento de dados

Na prática:
- equipes,tarefas, breve 

definição;
- parâmetros e indicadores 

definidos.

Fonte: https://blog.trello.com/br/trello-kanban



 

Sistematizando...

Lembretes:
 - Nosso próximo encontro presencial: 10 de abril 

 - A partir do dia 20 de março teremos um Ambiente Virtual com nossos materiais, 
textos e roteiros dos encontros.

 - Neste espaço já constará alguns textos para leitura prévia para o próximo 
encontro. 


