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Resumo: 

 

Este Caderno Temático destina-se a Pedagogos preocupados em 
rever sua organização de trabalho, com o intuito de resignificar 
sua prática, através da formação continuada, uma vez que na 
maioria das escolas o pedagogo esta preocupado com a 
qualidade do ensino e em criar alternativas de trabalho que 
garanta a educação a todos. Tem como objetivo repensar a 
organização do espaço e do tempo destinado a  Formação 
Continuada do Pedagogo, ressaltando o papel fundamental deste 
profissional como mediador da organização do trabalho 
pedagógico. Destaca que a necessidade de estar em constante 
formação exige dos profissionais da educação tempo dedicado a 
estudos e aperfeiçoamento. Sistematiza estudos teóricos e 
reflexões, com base na metodologia denominada de pesquisa-
ação crítica. A partir das discussões e reflexões propostas, 
pretendemos fortalecer a construção de espaço e tempo no 
ambiente escolar para a formação continuada do pedagogo, 
possibilitando aos participantes se transformarem também em 
pesquisadores da própria prática.   Assim nos propomos a 
elaborar material que fomente a luta do pedagogo por espaço e 
tempo de estudo compreendendo os problemas que caracterizam 
a escola pública de educação básica,  e que o oriente a adotar 
uma postura política que favoreça o fortalecimento das relações 
de coletividade no espaço de trabalho. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Caros Profissionais da Educação: 
 

Este Caderno Temático visa contribuir para repensar a Formação 

Continuada do Pedagogo ressaltando seu papel fundamental como mediador 

da Organização do Trabalho Pedagógico. Destacamos que a necessidade de 

estar em constante formação exige dos profissionais da educação tempo 

dedicado a estudos e aperfeiçoamento. 

Conforme o objetivo exposto no Projeto de Intervenção Pedagógica de  

propor a construção de espaço e tempo no ambiente escolar para a formação 

continuada do pedagogosalientamos a importância do Pedagogo aprofundar 

estudos em temas relevantes para o redirecionamento de seu trabalho, através 

de leituras, estudos, discussões e reflexões sobre alguns textos e artigos 

selecionados para este fim. 

Assim sendo, pretendemos trabalhar com a proposta de pesquisa-ação- 

crítica1 como forma de aprofundar os conhecimentos referentes ao trabalho do 

pedagogo. 

Realizamos um primeiro encontro com as pedagogas da Rede 

Estadual de Educação Básica do município para discussão sobre a relevância  

da intervenção proposta. Tal encontro resultou no levantamento de dados para 

encaminhar o trabalho de intervenção pedagógica proposta pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional -  PDE. A intervenção pedagógica, terceira etapa 

do PDE a realizar-se em 2015,  versará sobre a formação para pedagogos por 

meio de grupo de estudo2 entre os pedagogos. Entendemos que este 

profissional é o responsável pelos encontros de formação  dos demais 

profissionais no contexto escolar, necessitando estar em constante atualização.  

                                            
1  “A condição para ser pesquisa-ação-crítica é o mergulho na práxis do grupo social em estudo, de onde 

se extraem as perspectivas latentes, o oculto, o não familiar, que sustentam as práticas, sendo que as 
mudanças serão negociadas e geridas no coletivo”. (FRANCO, 2008, p.122) Considerando os saberes do 
grupo ao qual  propomos essa intervenção, a pesquisa-ação-crítica é a mais adequada metodologia 
detrabalho.  
2
 A natureza do Grupo de Estudo está vinculada à leitura, reflexão, discussão e trabalho sobre 

determinada área do conhecimento educacional, cujo objetivo é propiciar subsídios teórico-práticos para o 
enriquecimento pedagógico; Grupo de Estudo, fundamentado nos princípios de uma gestão, que valoriza 
os profissionais da educação como agentes do processo educativo, oportuniza o momento coletivo de 
aprendizagem, aprofundamento, debates e reflexões conduzidos pelos participantes. (PARANÁ, 2009) 



Para iniciar as reflexões  lançamos a seguinte questão para o grupo de 

pedagogos: Como acontece a colaboração do pedagogo docente em relação 

ao Planejamento e a prática pedagógica docente? A discussão abordou-se  o 

quanto a participação do pedagogo é frágil ou é fragmentada na orientação do 

professor. Ainda, sobre a falta da prática de estudo do pedagogo para 

sustentar teoricamente sua prática, foi considerado que  pode ser por falta de 

tempo ou pelo pedagogo assumir tarefas que descaracterizam sua função. Os 

apontamentos realizados pelas pedagogas como possibilidades de maiores 

aprofundamento de estudo foram:  

- metodologias e métodos; 

- uso de ferramentas tecnológicas e suas implicações; 

- livro didático como ferramenta e não como direcionador do  trabalho 

docente; 

- as diferentes formas de aprendizagem; 

- o ensino a partir de um ponto definido a priori sem se preocupar com 

os conceitos que o aluno sabe e os conceitos que precisam ser recuperados; 

- reconhecer a importância de se considerar os sujeitos no espaço 

educativo 

- a formação do pedagogo; 

-como o pedagogo  deve agir ao perceber a dificuldade do aluno, 

perceber a dificuldade do professor;  

- como sensibilizar o professor diante do aluno que não aprendeu 

quando  o professor discursa em função “dos outros que estão perdendo” e 

então nitidamente deixa-se de lado aquele que esta com dificuldade;  

- a importância da contextualização; 

- o que dizem as diretrizes (quais diretrizes), contexto de sua 

elaboração; 

- construção da identidade do pedagogo; 

- relação conteúdo e avaliações externas;  

Durante o diagnóstico percebemos por parte dos pedagogos a 

necessidade de, enquanto categoria, estar em constante formação, 

aprofundando conteúdos que possam dar conta de entender melhor a prática 

pedagógica vivenciada no cotidiano escolar, bem como os grandes desafios 

apresentados aos educadores na atualidade. 



Isso resultou na necessidade  de delimitar as áreas de discussão para 

que possamos apontar caminhos efetivamente, por isso traçamos 

coletivamente um  fio condutor, que para o grupo, alvo da intervenção, é um 

entendimento necessário ter a priori, para que se possa construir uma práxis 

educativa, entendendo por práxis a conceituação de Vázquez (1977) a práxis é 

a transformação da realidade através da prática proporcionada por 

conhecimentos teóricos.  

        Esta Produção Didática pedagógica é destinada a reflexão sobre a 

Formação Continuada do Pedagogo. Como esta produção se trata do resultado 

da pesquisa- ação crítica, a sequencia das propostas de estudo é resultado de 

nossa experiência no espaço em que se realizará a intervenção e, 

principalmente, das discussões empíricas realizadas com a Equipe 

Pedagógica. Com leituras e vídeos de entrevistas, buscando compreender e 

propor a construção de espaço e tempo no ambiente escolar para a formação 

continuada do pedagogo a partir de Grupos de Estudos. Considerando que não 

é possível, no espaço deste Caderno Temático, apresentar possibilidades de 

estudos a todos os assuntos propostos na primeira reunião com as pedagogas, 

discutiremos os temas que entendemos  ser essenciais para o direcionamento 

do trabalho do pedagogo partindo da reorganização de seu planejamento. 

Cada roteiro de estudo foi organizado a partir de discussões com o grupo, 

público alvo da intervenção pedagógica, ficando assim sistematizado.   

Unidade Didática I: o objetivo é compreender que, para além da 

necessidade, é preciso criar condições para que a formação continuada se de 

no espaço escolar, para isso é preciso perceber o cotidiano escolar e analisar 

quais os papéis e funções que o pedagogo tem exercido na escola. 

Unidade Didática II: refletir sobre a impossibilidade da neutralidade do 

ato educativo compreendendo como se revela, na sua ação, o  seu 

posicionamento político enquanto profissional da educação básica pública. 

Discutindo as possibilidades de reorganização do trabalho do pedagogo.  

Por fim, descrevemos o encaminhamento metodológico. Optamos por 

esta organização por entender que os encontros seguirão a mesma 

metodologia.  

 

  



UNIDADE DIDÁTICA I 
CARGA HORÁRIA: 16 HORAS 

 
FORMAÇÃO CONTINUADA: OPÇÃO OU AÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como percebemos o cotidiano escolar? 

 

 
 
 
 
SOBRE O VÍDEO 
 
A cena apresenta comentários comuns de alunos enquanto resolvem as 

atividades propostas pelos professores em situações cotidianas na escola 

como apresentação de trabalhos, provas, entregas de boletins, entre outros. 

Acesso ao vídeo 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/vid

eo/showVideo.php?video=12586 acessado em 10 set de 2014  

 
 
 
                                                              

                                                                                      

Objetivo: compreender que, para além da necessidade, é 

preciso criar condições para que a formação continuada se de no 

espaço escolar, para isso é preciso perceber o cotidiano escolar e 

analisar quais os papéis e funções que o pedagogo tem exercido 

na escola. 

 
 [...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 
humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto de homens. Assim, o objeto da 
educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 
tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais 
adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 1994, 
p.24) 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12586
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12586


Chama a atenção para os sinais que os alunos manifestam em relação aos 

problemas no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
 
 
 

Os dilemas da rotina do Coordenador Pedagógico 
                                              Entrevista com Beatriz Gouveia 

         
 
 

 
SOBRE O VÍDEO  
 
O vídeo  com parte do Programa Salto para o Futuro fala sobre as dificuldades 

do coordenador pedagógico organizar seu tempo, discute sobre as atribuições 

Qual a 
importância da 
observação do 

cotidiano 
escolar na 
formação 

continuada? 

Para 

Refletir...  

Como 
problematizamos 

o cotidiano? 

Até que ponto as 
capacitações que 
realizamos nos 

ajudam a perceber  e 
valorizar as 

demandas do 
cotidiano para o 

trabalho pedagógico? 
 

Acesso ao vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=-O1jD5wViZc  

acessado em 04 nov. 2014 
 

Quais situações do cotidiano nos mobilizam a pensar sobre a nossa 
prática pedagógica? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=-O1jD5wViZc


deste profissional e destaca sua função enquanto mobilizador das formações 

no espaço escolar. Enfatizando a necessidade de reflexão permanente do 

processo educativo. 

 
 

Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas -                                     
José Carlos Libâneo 

 
 
 

 
 
 

 
SOBRE O TEXTO      
 

O texto apresenta o contexto das discussões sobre a Pedagogia e a 

formação do Pedagogo. Discute a necessidade de a Pedagogia ser assumida 

enquanto ciência da educação juntamente com a ampliação do conceito de 

educação e a diversificação das atividades educativas, levando, por 

consequência, a uma diversificação da ação pedagógica na sociedade. 

Considera necessário mostrar que a Pedagogia tem um papel fundamental na 

discussão dos rumos da educação brasileira. 

 
 
PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para Refletir 
... 

 

Porque não se tem o 
habito de estudar 
num ambiente que 
defende tanto a 
necessidade do 

estudo? 

Em nosso dia a dia o 
que impede de nos 
organizarmos para 
adquirir formação 

teórica capaz de nos 
habilitar pra a luta em 
defesa da carreiro do 
Professor Pedagogo? 

Acesse o texto 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/educar/article/view/2074 acessado 
em 03 out 2014  

Qual o significado 
do nosso trabalho 
para a qualidade e 
democratização do 

ensino? 

Que importância 
tem nosso trabalho 
para o aluno? 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/educar/article/view/2074


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Profissão do Pedagogo e sua Implicação Legal 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura 
 
Anexo II   da  Lei Complementar 103   
 
 

 

Acesso Ao Texto 
file:///C:/Users/adriana/Downloads/anexo7470_1769%20(2).pdf  

Acessado em 30 ago 2014 

OBJETIVO: Analisar o aspecto legal da função e a constituição da 

identidade do pedagogo, rediscutindo sua atuação no âmbito da 

escola pública do Paraná. 

 

Relate como foi sua formação inicial destacando a importância da mesma para sua 
atuação como professor pedagogo? 

-
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________ 

file:///C:/Users/adriana/Downloads/anexo7470_1769%20(2).pdf


                  
                                   Edital 10-2007 
 
 

 
 
 
 

Regimento Escolar Colégio Estadual Nova Esperança - 

Capitulo I Seção V, artigo 35 

 
 
 
 
SOBRE OS  TEXTOS 

 
A Lei complementar 103 de 15 de março de 2004, no capitulo III artigo 

4º, define professor como sendo o “servidor público que exerce docência, 

suporte pedagógico, direção, coordenação, assessoramento, supervisão, 

orientação [...]”. (PARANÁ, 2004) 

O anexo II da Lei complementar 103 que trata da denominação do 

cargo de professor pedagogo estabelece que o requisito para o provimento do 

cargo é formação em nível superior em pedagogia e ainda descreve  sobre as 

atividades genéricas do professor pedagogo nos estabelecimentos de ensino 

de educação infantil, educação profissional, ensino fundamental e ensino 

médio da rede estadual do Paraná. 

Para esclarecer sobre as atribuições do professor pedagogo o edital do 

concurso de 2007 para esse cargo também pode ser usado, uma vez que traz 

direcionamento de atuação para os profissionais que atuam no estado do 

Paraná. 

No edital nº 10/2007 de seleção para o concurso público, a Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, reorganiza os princípios da participação do 

pedagogo na gestão escolar.  

Para contribuir com a reflexão e ampliação da compreensão das 

atribuições do pedagogo nas escolas publicas consideramos ser necessário 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/edital102007

gs.pdf  acessado em 26 set 20014 

https://www.dropbox.com/s/lx7rvrlj7si6ovg/Regimento%20escolar.pdf?dl=0  

acessado em 30 ago 2014 

 

 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/edital102007gs.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/edital102007gs.pdf
https://www.dropbox.com/s/lx7rvrlj7si6ovg/Regimento%20escolar.pdf?dl=0


conhecer o que diz o Regimento Escolar acerca das funções do Pedagogo no 

Capitulo I Seção V Artigo 35. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais atividades 
o pedagogo esta 

realizando que prejudica a 
disponibilização de tempo 
para cumprir sua função? 

Para 

Refletir  

Baseado nas Leis 
como seria o 
trabalho do 
pedagogo? 

Descreva um dia da sua rotina de trabalho (que atividades você normalmente 
realiza  no seu dia de trabalho) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

O que objetiva 
o trabalho do 
pedagogo? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PEDAGOGO: CONTRAPONTOS 
NORMATIVOS ENTRE O NACIONAL E O ESTADUAL  

Nelsi Antonia Pabis; Sidney Reinaldo da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE O TEXTO 
 

O texto analisa a formação e atuação do profissional da Pedagogia tanto a 

partir das Diretrizes Curriculares Nacional do curso de Pedagogia, quanto no 

contexto de atuação nas escolas Públicas do Estado do Paraná. Analisa a 

amplitude da atuação do pedagogo com a extinção das funções de Orientado 

Educacional e Supervisor Educacional e a implantação da função do Professor 

Pedagogo nas escolas do Ensino Fundamental e Médio. Propõe também uma 

reflexão sobre a importância da pesquisa na atuação deste profissional.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Refletir 

 

ACESSE O TEXTO  
http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5680_3902.pdf 
acessado em 07 nov. 2014 

Como 
seria um trabalho 
essencialmente 

pedagógico? 

O 
Que é ser 
professor 
pedagogo? 

Como a escola 
pode se reorganizar para 
que as questões de seu dia 
a dia não extrapolem o 
tempo e espaço do fazer 
pedagógico e sejam 
entendidos como 
problemas da escola e 
precisam ser resolvidos 
pelo seu coletivo? 

 

Quais atividades  o pedagogo esta realizando que não 
necessita de formação teórica? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5680_3902.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

No Caminho, com Maiakóvski 

 
“Tu sabes, 
Conheces melhor do que eu 
A velha história. 
Na primeira noite eles se aproximam 
E roubam uma flor 
Do nosso jardim. 
E não dizemos nada. 
Na segunda noite, já não se escondem: 
Pisam as flores, 
Matam nosso cão, 
E não dizemos nada. 
Até que um dia, 
O mais frágil deles 
Entra sozinho em nossa casa, 
Rouba-nos a luz e,  
Conhecendo nosso medo, 
Arranca-nos a voz da garganta. 
E já não podemos dizer nada.” 

Quais seriam as demandas prioritárias da atuação do pedagogo na escola? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 



PARA SABER MAIS  
 
O Regresso dos Professores, Antonio Nóvoa 2009. Disponível em  

http://escoladosargacal.files.wordpress.com/2009/05/regressodosprofessoresan
tonionovoa.pdf 
 
 
Competência Docente na Perspectiva de Paulo Freire 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Peda
gogia2/acompetencdocen.pdf  acessado em 18 de set  2014 
 
 
AS POSSIBILIDADES E LIMITES DA EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE DE 
CLASSES - Paulino José Orso  
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/6.1
0.pdf  acessado em 24 out. 2014 
 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co
nteudo=360 acessado em 10 mar de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://escoladosargacal.files.wordpress.com/2009/05/regressodosprofessoresantonionovoa.pdf
http://escoladosargacal.files.wordpress.com/2009/05/regressodosprofessoresantonionovoa.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia2/acompetencdocen.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedagogia2/acompetencdocen.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/6.10.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/6.10.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360


UNIDADE DIDÁTICA II 

Carga Horária: 16 horas 

 

Educação como possibilidade de transformação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O papel do Coordenador Pedagógico 
Salto para o Futuro 

 
 
 
 

OBJETIVO:  refletir sobre a impossibilidade da neutralidade do 

ato educativo compreendendo como se revela, na sua ação, o  seu 

posicionamento político enquanto profissional da educação básica 

pública. Discutindo as possibilidades de reorganização do trabalho do 

pedagogo a partir do Projeto Político Pedagógico. 

 

Para que a educação fosse neutra era preciso 
que não houvesse discordância nenhuma entre 

as pessoas com relação aos modos de vida 
individual e social, com relação ao estilo político 

a ser posto em prática, aos valores a serem 
encarnados. Era preciso que não houvesse, em 
nosso caso, por exemplo, nenhuma divergência 

em face da fome e da miséria no Brasil e no 
mundo [...] Para que a educação não fosse uma 

forma política  de intervenção no mundo era 
indispensável que o mundo em que ela se  desse 

não fosse humano. 
PAULO FREIRE 

ACESSO AO VÍDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=iLPVxmu1pHY 

Acessado em  06 nov. 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=iLPVxmu1pHY


 

SOBRE O VÍDEO  

Trecho do Programa “Salto para o Futuro”, da TV Escola, que discutiu sobre o 

papel do Coordenador Pedagógico nas escolas com foco no seu papel 

formador. 

 
 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

       
 

 MARCO CONCEITUAL - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – COLEGIO 
ESTADUAL NOVA ESPERANÇA – EFM 

 

 

 

 

ACESSE O TEXTO  
https://www.dropbox.com/s/y08sw748azobimv/marco%20conceitu

al.pdf?dl=0 acessado em 07 nov. 2014 

Como  
é discutido as 

possibilidades de 
capacitação entre 

os pares? 

Como 
poderíamos 
organizar o trabalho 
de modo que haja 
tempo e espaço 
para a formação? 

Para 

Refletir 

Porque a dimensão formadora do pedagogo precisa ser discutida? Em que 
momentos o pedagogo pensa sobre a sua própria formação? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

https://www.dropbox.com/s/y08sw748azobimv/marco%20conceitual.pdf?dl=0
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. SOBRE O TEXTO 
 
 O texto é um recorte no Projeto Político-Pedagógico do Colégio Estadual 

Nova Esperança Ensino Fundamental e Médio. O Marco conceitual descreve o 

que seria a meta a ser alcançada na realização do trabalho pedagógico. 

 
PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base 
no conceito de 
homem, sociedade e 
conhecimento 
expressos no PPP, 
reflita ... 

O que 
podemos fazer para 

que em nosso 
trabalho 

evidencieesses 
conceitos 

expressos no PPP? 

Em nosso trabalho 
junto ao professor 

como podemos 
discutir esses 

conceitos de modo a 
fundamentar a ação 

docente? 

Como poderíamos descrever  no PPP da escola as metas de Ação do 
Pedagogo considerando o conceito de Homem, sociedade e 

conhecimento? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Que ações são 
realizadas com o 

objetivo de garantir a 
formação do cidadão 

crítico? 



              

 

  Diálogos de Formação - Coordenador Pedagógico: Desafios                                    
de Perspectivas de Atuação 

 

 
 
 
 
SOBRE O VÍDEO 
 

 O vídeo é uma aula ministrada pela coordenadora pedagógica Sueli , 

Marciali, no curso de “Coordenador Pedagógico: Desafios de Perspectivas de 

Atuação como Gestor”, publicado em 23 de agosto de 2013. Discute o papel do 

coordenador na análise e reflexão sobre a crítica na interpretação da realidade  

e a necessidade de estabelecer uma rotina de atuação para a efetividade da 

ação pedagógica 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LEITURA 

Capitulo 5. Trabalho Coletivo: Reunião Pedagógica Semanal como 

Espaço de Gestão do Projeto e de Formação  contínua dos professores - 

Que 
medidas seriam 

necessárias para que 
a atuação do 

pedagogo seja 
compreendida pela 

comunidade escolar? 

Para 

Refletir 

 Como 
podemos nos planejar para 
que a função do pedagogo  
fique evidenciada? 

ACESSO AO VÍDEO 
 https://www.youtube.com/watch?v=8uF7mpAVLTo  

Acessado em 05 de Nov. 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=8uF7mpAVLTo


Celso Vasconcelos In: VASCONCELLOS; Celso dos Santos. Coordenação do 

Trabalho Pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de 

aula, 15ª Ed. São Paulo: Libertad Editora, 2013. 

 

 

 

 
 

 
 
 
SOBRE O TEXTO 
 

O Texto argumenta sobre o Trabalho Coletivo: Reunião Pedagógica Semanal. 

Destaca a necessidade de espaço com o intuito de superação da ideia de 

separação entre aqueles que pensam daqueles que fazem, criando espaços 

que despertam a consciência da necessidade de convivência  reflexiva, 

assumindo tarefas criticamente. Defende a Reunião Pedagógica Semanal 

como espaço fundamental para a concretização de uma prática transformadora 

possibilitando unidade entre o sujeito da ação e o da reflexão. 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso material sobre o texto 
https://www.dropbox.com/s/rxxzrs11kncmih5/TRABALHO%20C
OLETIVO.pdf?dl=0  acessado em 14 nov. 2014 

Qual a relevância de 
termos um plano de 
ação de formação 

continuada na 
categoria de Reunião 

Semanal? 

 
 

Para Refletir 

Quais os entraves que 
impossibilitam o 
encontro entre a 

equipe pedagógica 
para formação 
continuada em 

serviço? 
Das  dificuldades 

identificadas como 
entraves,  quais são 

de origem pedagógica 
e quais ajudam a 
descaracterizar a 

função do pedagogo? 

https://www.dropbox.com/s/rxxzrs11kncmih5/TRABALHO%20COLETIVO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxxzrs11kncmih5/TRABALHO%20COLETIVO.pdf?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

LEITURA 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÂO  

DO PEDAGOGO – Angela Maria Silveira Portelinha 

 

 

 

 

SOBRE O TEXTO 

 

Material elaborado pela  professora Orientadora, Ângela Maria Silveira 

Portelinha, para subsidiar as aulas da disciplina de Prática de Ensino com o 

objetivo de auxiliar o pedagogo a pensar criticamente seu plano de ação, tendo 

em vista as demandas do cotidiano escolar. 

 

 

 

 

O que devia constar num planejamento que valoriza a reunião pedagógica com 

espaço de formação para o pedagogo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Acesso ao texto 
https://www.dropbox.com/s/hcbozbckfkme921/PLANO%20D
E%20ACAO%20DO%20PEDAGOGO.pdf?dl=0 acessado 
em 12 nov. 2014 

https://www.dropbox.com/s/hcbozbckfkme921/PLANO%20DE%20ACAO%20DO%20PEDAGOGO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcbozbckfkme921/PLANO%20DE%20ACAO%20DO%20PEDAGOGO.pdf?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM FINAL 

The Potter 

     

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

  Cada encontro terá  um organizador no Grupo de Estudo, escolhido, a 

cada encontro, entre os participantes do próprio grupo, que terá a função de  

sistematização do resultado das discussões do Grupo de Estudo. Atendendo 

ao pressuposto da pesquisa-ação-crítica, propõe-se que seja investigada a 

prática. 

Cada encontro será desenvolvido em 6 momentos, perfazendo 4 horas 

de estudos, sendo:  

1. Leitura prévia dos textos selecionados.  

2. Levantamento da prática social inicial, através de questões que os cursistas 

discutirão coletivamente, a respeito do tema do encontro.  

3. Leitura compartilhada dos textos selecionados.  

ACESSO AO VÍDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=XSQji69WOBo  

acessado em 06 nov. 2014  

A partir de uma das demandas elencadas anteriormente, elabore, 
coletivamente, um Plano de Atuação.  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=XSQji69WOBo


4. Discussão sobre conceitos e posicionamentos apresentados pelos autores, 

verificando as implicações  para a realidade da Escola.  

5. Produção coletiva como possibilidades de ação para a melhoria do processo 

educativo da Escola.  

6. Avaliação de cada encontro. A avaliação enfatizará a contribuição do 

material disponibilizado para o trabalho do pedagogo. 
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