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1         INTRODUÇÃO 

 

1.1.     Contextualização 

Tendo em vista a necessidade de se reconhecer como profissional capaz de 

auxiliar seus professores, muitos coordenadores pedagógicos não têm clareza de suas 

atribuições fazendo com que a condução das atividades por estes fique comprometida. 

Sendo assim, sugere-se uma formação para os coordenadores pedagógicos que 

acompanham as áreas de ciências da natureza e matemática com foco desde a identidade 

profissional, até relatos de experiências com os colegas professores. 

Esta proposta será apresentada na cidade de Sobral/ CE à 6ª Coordenadoria 

Regional de Desenvolvimento da Educação – 6ª CREDE para ser utilizada nos 

encontros de Coordenadores Pedagógicos promovidos pela instituição no início do ano 

letivo que ocorrerá em janeiro de 2019. 

As situações didáticas trabalhadas nas oficinas do projeto foram elaboradas 

tendo como base a possibilidade de promover a melhoria da relação do professor com o 

conhecimento de natureza científica e, como consequência, do aluno sob sua 

responsabilidade, considerando os valores socioculturais a ele atrelados, em 

consonância com a elaboração/reelaboração de sua competência profissional. Terão 

como ponto de referência a reflexão sobre a prática, ampliando sua capacidade de 

produzir intervenções didáticas significativas, pertinentes e de qualidade em suas salas 

de aula.  

A definição dos conteúdos ou temas abordados na oficina considerou aspectos 

específicos e gerais da prática do professor de Ciências Naturais, identificados em 

documentos oficiais, a exemplo das Diretrizes e Parâmetros Curriculares para o ensino 

Médio, ou ainda a prática contextualizada de ensino na sua totalidade. Como principal 

perspectiva metodológica, adotamos a Resolução de Problemas, optando pelo trabalho 

com problemas de base conceitual e com situações-problema contextualizadas e atuais 

evitando-se, porém, estratégias de natureza puramente prescritivas.  

Compreendendo ainda as limitações de qualquer curso ou conjunto de oficinas 

de formação para comportar a complexidade desse processo, procuramos estimular a 

formação de grupos de estudos entre os participantes das atividades, visando a avaliação 

das ações do projeto e seus desdobramentos na sala de aula.  
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2         OBJETIVOS 

 

2.2 Objetivo Geral: 

Identificar o perfil profissional e auxiliar na condução das atividades do     

Coordenador Pedagógico e a influência de suas práticas no trabalho dos professores de 

Ciências da Natureza e Matemática para que estes logrem êxito em seu exercício. 

 

2.3      Objetivos Específicos: 

 Esclarecer a necessidade em identificar-se como um líder que domina seu ofício 

para que tenha capacidade em auxiliar o trabalho dos professores. 

 Compreender a importância do trabalho do Coordenador Pedagógico perante sua 

equipe para que os professores possam realizar suas atividades com qualidade. 
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ANEXO 01 -  PROPOSTA DA FORMAÇÃO  

 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

6ª COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO 

 

1 Título: Formação para os coordenadores pedagógicos que acompanham os 

professores de ciências da natureza e matemática. 

2 Grande Área: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

3 Área Temática: Educação. 

4 Coordenador: Prof. Dr. Daniel Cassiano Lima. 

5 Número de Vagas: esta oficina será ofertada para todos os Coordenadores                                                                          

Escolares da 6ª Crede. Totalizando um universo de cerca de 100 pessoas. 

6 Período da Realização: em janeiro, na jornada pedagógica. 

7 Carga Horária: 08 horas compreendendo um dia de formação. 

8 Local de Realização: Auditório da 6ª Coordenadoria de Desenvolvimento da 

Educação – CREDE na cidade de Sobral/ CE. 

9 Condução da Oficina: será realizada pela Mestranda Valéria Sousa Melo. 

10 Objetivos da Oficina: 

10.1     Objetivo Geral:  

Identificar o perfil profissional e auxiliar na condução das atividades do 

Coordenador Pedagógico e a influência de suas práticas no trabalho dos professores de 

Ciências da Natureza e Matemática para que estes logrem êxito em seu exercício. 

10.2    Objetivos Específicos: 

 Esclarecer a necessidade em identificar-se como um líder que domina seu ofício 

para que tenha capacidade em auxiliar o trabalho dos professores. 

 Compreender a importância do trabalho do Coordenador Pedagógico perante sua 

equipe para que os professores possam realizar suas atividades com qualidade. 
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11 Justificativa 

 Com o intuito de melhorar o desempenho no trabalho escolar do coordenador e 

seus professores, sugere-se uma profunda reflexão deste à respeito de sua extrema 

importância no âmbito escolar para que este profissional tenha a clareza e certeza de 

suas atribuições contribuindo de forma efetiva com os professores de ciências da 

natureza e matemática tornando o ambiente escolar harmonioso e produtivo para que os 

objetivos da escola possam ser alcançados. 

12 Temas Abordados na Formação 

12.1 Identidade Profissional: iniciaremos a atividade com uma roda de 

conversa para debatermos por que e quando os profissionais resolveram ingressar na 

jornada de coordenador pedagógico. Este é o momento de entendermos o que fez estes 

professores deixarem a sala de aula para assumirem um cargo à frente de seus colegas 

de escola. 

12.2  Concepções na Formação: este ponto é fundamental para entendermos o 

percurso profissional de cada coordenador. Qual a bagagem carregada por cada um? Em 

que práticas cada coordenador acredita? O que realmente faz a diferença com seus 

professores de ciências e matemática? Será que estas disciplinas tão estigmatizadas 

estão recebendo o suporte devido? 

12.3  Relações Interpessoais: para que o coordenador seja um bom formador e 

articulador, ele precisa ter bom relacionamento com seus professores. O coordenador 

precisa compreender que sem boas relações, este será sempre visto não como auxiliador, 

mas como um severo fiscal. 

12.4  Capacidade de Liderança: a capacidade de liderar é um ponto crucial 

para um coordenador principalmente estando à frente da área de exatas já que na 

maioria das vezes os professores são muito pragmáticos em suas opiniões. O líder 

conquista, traz para si seus comandados. Estes se sentem bem em realizar suas funções 

não por obrigação, mas porque se sentem motivados a conquistar os resultados. 

12.5  Planejamento Eficaz: planejar é preciso sempre! Então, o coordenador 

deve planejar muito bem o que será estudado e repassado aos professores nos encontros 

semanais. O dia do planejamento dos professores é muito precioso e deve ser otimizado 

da melhor forma possível sem que haja desvio de foco ou conversas enfadonhas. O 
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coordenador deve ser um estudante com os professores e não somente aquele que 

repassa tarefas e atividades. 

12.6  Estratégias Avaliativas: não se conversa sobre aprendizado sem falar em 

avaliar. Afinal, independente do formato, o professor precisa avaliar seu aluno para 

medir seus conhecimentos. Mas o coordenador deve estar muito ciente de sua realidade 

para propor as formas avaliativas com seu grupo. Este deve saber escutar e se posicionar 

acerca dos modelos propostos pelo grupo com o intuito de beneficiar o aprendizado 

coletivo. É uma das etapas mais complexas, pois através dos instrumentos escolhidos, a 

vida de cada aluno será decidida por meio destas avaliações. Além disso, não podemos 

deixar de ressaltar que, tão importante quanto escolher o tipo de avaliação é a qualidade 

desta.  

12.7  Metodologias e Conhecimento Didático: este ponto é fundamental para 

uma aula de sucesso. O coordenador deve ser um parceiro do professor na busca por 

instrumentos metodológicos que deem os melhores resultados. Mas, para isso, este deve 

estar sempre presente nas salas de aula. Não como um fiscalizador, mas como aquela 

pessoa que está ali para auxiliar no trabalho do professor. Afinal, de nada adiante bom 

conhecimento didático sem a metodologia certa a ser aplicada e vice-versa. 

12.8  Trocas de Experiências: não há nada melhor do que conversar sobre 

métodos que foram por algum motivo sucesso ou fracasso. Os relatos de experiências 

são muito importantes para que o grupo consiga se vir sem receio algum como um 

grupo que está ali para se ajudar com o intuito de acertar e atingir seus objetivos. O 

coordenador como mediador deve ser o primeiro a fazer este exercício de escuta e 

relato. 

Os tópicos 1 a 4 serão debatidos no período da manhã no horário de 8 às 12h e 

os tópicos 5 a 8 serão debatidos no período da tarde de 14 às 18h. Cada tópico terá uma 

discussão de 1h.  

13 Avaliação: ao final da formação, os participantes farão uma análise do momento 

e socializarão a importância do dia e como estes pretendem levar as discussões para 

suas escolas. 
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CRONOGRAMA 

*Manhã 

* 07h às 08h: acolhida e café da manhã. 

*08h às12h: Estudo e discussão dos 

seguintes temas: 

1. Identidade Profissional 

2. Concepções na Formação 

3. Relações Interpessoais 

4. Capacidade de Liderança 

*12h às 13h30min: Almoço 

* 13h30min às 17h30min: Estudo e 

discussão dos seguintes temas: 

5. Planejamento Eficaz 

6. Estratégias Avaliativas 

7. Metodologias e Conhecimento 

Didático 

8. Trocas de Experiências 

*17h30min às 18h: Avaliação e 

encerramento. 

ANOTAÇÕES                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÃO 
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Verdades da Profissão de Professor 

 

Ninguém nega o valor da educação 

e que um bom professor é imprescindível. 

Mas, ainda que desejem bons professores 

para seus filhos, poucos pais desejam que 

seus filhos sejam professores. Isso nos 

mostra o reconhecimento que o trabalho de 

educar é duro, difícil e necessário, mas que 

permitimos que esses profissionais 

continuem sendo desvalorizados. Apesar 

de mal remunerados, com baixo prestígio 

social e responsabilizados pelo fracasso da 

educação, grande parte resiste e continua 

apaixonada pelo seu trabalho. 

A data é um convite para que todos, pais, 

alunos, sociedade, repensemos nossos 

papeis e nossas atitudes, pois com elas 

demonstramos o compromisso com a 

educação que queremos. Aos professores, 

fica o convite para que não descuidem de 

sua missão de educar, nem desanimem 

diante dos desafios, nem deixem de educar 

as pessoas para serem “águias” e não 

apenas “galinhas”. Pois, se a educação 

sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela, tampouco, a sociedade muda. 

 

Paulo Freire 
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