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APRESENTAÇÃO
O Caderno Temático de Coordenação Pedagógica faz parte de
uma coletânea voltada para a educação básica e suas modalidades,
elaborada pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. Este
volume tem o objetivo de subsidiar o trabalho pedagógico de um
profissional essencial na escola: o Educador de Apoio. Profissional este que
busca sempre promover o engajamento dos estudantes e do professor no
processo de ação e reflexão, que através da sua práxis favorece a construção e
sistematização dos conhecimentos e saberes que orientam e instigam ideias,
atitudes e apoiam na superação dos desafios que surgem nos diversos tempos
e contextos escolares.
Esta publicação foi idealizada, planejada e, sobretudo, materializada
para o fortalecimento da prática pedagógica desse profissional que se dedica
para apoiar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, sempre
com o olhar atento e sensível às necessidades dos estudantes e as atividades
desenvolvidas pelos professores no cotidiano escolar, visando o alcance
de uma educação com mais equidade e cada vez mais humanizadora e
inclusiva.
O
textos

caderno

reflexivos,

está

organizado

abordando

as

em

diversas

04

capítulos,

atuações

do

que

trazem

educador

de

apoio/coordenador pedagógico e relatos de experiências no cotidiano escolar.
Desse modo, o Caderno Temático é um recurso didático-pedagógico
complementar, cujos textos reconhecem a importância profissional do
Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico como liderança pedagógica,
trazendo à tona seu compromisso com o processo de ensino e aprendizagem,
no apoio aos professores e no acompanhamento às atividades pedagógicas
e avaliativas desenvolvidas no âmbito escolar, fortalecendo a formação
docente e também o vínculo família-escola
Esperamos que esta publicação sirva de inspiração e contribua
para fortalecer cada vez mais o papel do Educador de Apoio/Coordenador
Pedagógico na rede estadual de ensino, estimulando novas iniciativas no

fazer pedagógico frente às transformações e aos desafios educacionais do
mundo contemporâneo.

Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
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INTRODUÇÃO
A proposta do Caderno Temático com foco na Coordenação Pedagógica
tem por finalidade subsidiar o trabalho do Educador de Apoio/Coordenador
Pedagógico na sua prática pedagógica enfatizando o trabalho colaborativo na
comunidade escolar. Enquanto sujeito educativo envolvido no processo de
ensino e aprendizagem, espera-se que esse profissional possa refletir sobre as
temáticas apresentadas e suas contribuições para o fortalecimento da sua
identidade e autonomia para uma atuação mais crítica, mais efetiva e mais eficaz
junto aos professores e estudantes da escola pública.
Os textos foram pensados e construídos por uma equipe de
professores/redatores, que se fundamentaram em pesquisadores que discorrem
sobre diversas temáticas no campo da educação, que estabelecem relações
entre a prática pedagógica, a prática docente, a prática discente e a prática
gestora, ofertando subsídios para que se possa refletir e discutir os saberes
necessários para uma atuação mais crítica, mais consciente e mais
humanizadora na construção de uma educação mais inclusiva e equitativa.
O Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico é uma liderança
pedagógica com uma atuação definida, por isso, pensar nesse profissional é
pensar sua formação, seus conhecimentos, seus saberes e sua relação de
acompanhamento e apoio ao professor e ao estudante. Nesse sentido, o
Caderno Temático é um recurso rico em contribuição para estimular a leitura,
reflexão e ação. Como refere Freire (1996, p. 39) “é pensando criticamente a
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.
O Caderno Temático chega em um momento muito propício nas mãos do
educador de apoio/coordenador pedagógico, após um período de formação
continuada na rede que contribuiu significativamente para o seu reconhecimento
e valorização como liderança pedagógica na escola com função e atuação bem
definidas.
Para que uma liderança pedagógica funcione de forma democrática,
dialógica, interativa, participativa e colaborativa no contexto da escola pública,
se faz necessário que o educador de apoio/coordenador pedagógico estabeleça
9

relações de confiança, harmoniosa e respeitosa para a melhoria da qualidade da
educação pública. Como nos aponta Vasconcellos (2017), dentre as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

na

escola,

uma

delas

é

o

coordenador

pedagógico/educador de apoio garantir a otimização das propostas educativas,
onde todos os envolvidos no contexto escolar tenham os mesmos objetivos
educacionais, proporcionando uma educação de qualidade e uma participação
coletiva.
Assim, para que se efetive uma gestão democrática no contexto da escola
pública, é necessário destacar alguns elementos fundamentais, a saber: o
diálogo, a colaboração, a participação, o planejamento coletivo e o
enfrentamento dos desafios a partir do acompanhamento e da reflexão das
práticas.
Dessa forma, este material didático-pedagógico discorre sobre a função e
o papel do educador de apoio/coordenador pedagógico na relação com seus
pares no contexto da escola, com objetivo da melhoria qualitativa da educação
no Estado de Pernambuco.
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CAPÍTULO 1

IDENTIDADE E AUTONOMIA DO EDUCADOR DE APOIO:
desafios e possibilidades no contexto da educação básica em
Pernambuco.
1.1- Introdução
O século XXI trouxe para o contexto educacional vigente mudanças de
paradigmas, que provocaram tanto inquietações quanto incertezas diante das
inovações e exigências de se pensar e compreender os processos formativos do
professor. Tudo isso na perspectiva de atender às necessidades educativas e às
dinâmicas de materialização dessas no chão da escola.
A complexidade que circunda o trabalho docente, especialmente por
acontecer sempre em situações específicas de aprendizagens e interações
humanas, faz surgir um movimento constante de construção, reconstrução,
ressignificação de conhecimentos, atitudes, ações educativas, práticas docentes
e pedagógicas que perpassam esses saberes fazeres e exigem uma reflexão
constante e partilhada.
Dentre os novos contornos de se pensar a formação docente,
percebemos que a Identidade e a Autonomia docente se tornaram temas
recorrentes e desafiadores no contexto educacional que visam à melhoria
significativa da educação.
Pretendemos, neste capítulo, compreender o processo de construção da
Identidade e Autonomia do Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico 1 no
contexto da Educação Básica, uma vez que esse profissional está sempre na
dualidade entre desempenhar sua função primeira – formação continuada - e
outras demandas urgentes advindas no âmbito escolar.
Discorrer sobre o processo de construção da Identidade e Autonomia do
Educador de Apoio implica compreender a historicidade da trajetória desse
profissional, cuja representação ainda está enraizada na concepção da
supervisão que confrontava a atuação docente e fiscalizava o ensino; que
1

A denominação Educador de Apoio (EA) nessa obra requer uma explicação histórica de reconhecimento
desse profissional no governo de Pernambuco, que estará apresentada no desenvolvimento desse
capitulo. No entanto, ao falarmos desse profissional estaremos nos referindo ao papel desempenhado –
ou que se espera que seja - pelo Coordenador Pedagógico (CP) na escola.

13

coexiste com o peso da desvalorização profissional no espaço educativo e
Institucional; que busca uma autonomia nas ações pedagógicas, e uma
Identidade profissional reconhecida e valorizada por seus pares, pela Instituição
e pelo seu papel transformador de mudanças sociais a partir da escola.
Além do que ressaltamos acima, precisamos perceber qual o sentimento
de pertencimento que ele apresenta; como ele se vê no seu trabalho docente,
na relação, com gestor, professores, estudantes e a comunidade no entorno da
escola; qual a representação que tem do respeito, valorização e autonomia do
seu trabalho pelos seus pares; como ele se vê enquanto Educador de Apoio; e
como é visto pela comunidade educativa da qual faz parte?
Diante do que vimos expondo e da conjuntura em que se encontra o
Educador de Apoio, passaremos agora a dirigir nosso olhar para a trajetória
formativa que deu origem a esse profissional.

1.2- Retrospectiva Histórica: da
surgimento do educador de apoio

supervisão

escolar

ao

Historicamente temos indícios de que a função supervisora nasceu com
as sociedades primitivas, nas quais o contexto, o meio social e as relações,
desenvolvidas pelo ser humano determinavam, na organização comunitária, o
modo como as pessoas eram educadas.
Com a modernidade, surge a necessidade de escolarização, que traz
novas exigências para a estruturação e organização escolar devido à
institucionalização generalizada da educação, nascendo assim a ideia de
supervisão educacional. De acordo com Saviani (2006), essa ideia ganhou
materialidade à medida que a escola foi se organizando, passando pela proposta
dos jesuítas nos séculos XVI e XVII e pelas sugestões de organização de
sistemas estatais e nacionais, de orientação laica, até as amplas redes escolares
instituídas no século atual.
Contudo, a profissão de supervisão surge no Brasil, no final da Segunda
Guerra Mundial, quando os Estados Unidos iniciam um extenso programa de
assistência técnica aos países subdesenvolvidos. É neste contexto que a função
do supervisor pedagógico se concretiza a partir dos acordos internacionais entre
o Brasil e os Estados Unidos (MEC-USAID), com destaque para o Programa de
14

Assistência Americano-Brasileiro ao Ensino Elementar (PABAEE), que se
instalou no Brasil na década de 50 (AGUIAR, 1991, p. 24).
De acordo com Tavares (1980), essa formação seria justificada a partir de
um conjunto de objetivos que visavam subsidiar métodos e técnicas (análise,
aplicação e adaptação) que atendessem as necessidades educativas e
estimulassem os professores; criar e adaptar materiais didáticos e equipamentos
com os recursos brasileiros ou não aplicáveis à educação; selecionar
professores competentes profissionalmente e com domínio da língua inglesa
para realizar cursos avançados, nos Estados Unidos, específicos para a
educação primária.
Em outros estudos, Nunes e Rocha (2015) nos ajudam a entender que
diante do contexto político educacional da época já se sentia a necessidade de
modificar o sistema da educação superior, e para tal algumas tentativas foram
realizadas, a exemplo do surgimento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 4024/61, que reconheceu a importância da especialização
de profissionais para orientar as atividades pedagógicas nas escolas como forma
de desenvolver as políticas educacionais idealizadas pelos sistemas de ensino,
porém não atendeu ao modelo de especialistas que se pretendia na época.
Seguindo a ideia, a Lei nº 5.540/68 reformulou o curso de Pedagogia,
estabelecendo a formação de especialistas, determinando os eixos desse curso
e suas habilitações técnicas: orientação, administração, supervisão, inspeção e
planejamento. Enquanto isso, a Lei nº 5692/71, em seu artigo 33, determinou
que a formação desses especialistas em educação e suas habilitações fossem
realizadas em curso superior de graduação com duração plena ou curta, ou de
pós-graduação.
Este fato organizou as atividades docentes e não docentes na instituição
escolar, com destaque para o supervisor pedagógico, que, em meio ao
autoritarismo militar e ao tecnicismo influenciando a área pedagógica, tem seu
perfil definido, cujo foco se constitui na importância do desenvolvimento do
trabalho docente e da prática pedagógica exercida na escola.
Nessa direção, Saviani (2002) considera que a função supervisora
ganhou força e, com o decorrer do tempo, alcançou a valorização da profissão
através do parecer do Conselho Federal de Educação nº 252/69.
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Na década de 1970, se por um lado existia um Brasil caracterizado pelas
ideias desenvolvimentistas, devido ao milagre econômico; por outro, convivia-se
com a repressão, que suprimiu da sociedade civil, os ideais democráticos e de
libertação.
A redemocratização chega ao país, e - com a nova Constituição de 1988
- surgem reformas significativas para a educação, a exemplo da autonomia e
gestão democrática para um projeto de universalização do ensino no Brasil.
Assim, Cunha (2002, p. 93) nos alerta que a supervisão escolar poderá
ressignificar o papel pedagógico da supervisão, distanciando-se do estigma da
visão autoritária que a concebeu, ao compreender que “[...] pode caber à
supervisão o papel de acompanhar os professores na leitura crítica da própria
cultura, tentando a recuperação, em processos coletivos, do sentimento
humanizador da educação”.
Nessa compreensão, podemos inferir que o pedagogo, na função do
supervisor pedagógico, poderá articular, através das relações na escola, e
dentro do projeto educacional existente, a emancipação humanizada do sujeito,
no desempenho das suas atividades, oportunizando a reflexão no contexto
escolar, das suas práticas docentes, numa perspectiva que vise atingir a
educação de qualidade que tanto se deseja. Mas como se dá o surgimento do
Educador de Apoio nas escolas Pernambucanas?

1.3- O Surgimento do Educador de Apoio nas escolas
Pernambucanas
O Educador de Apoio (EA) surge em um contexto político de
redemocratização da sociedade brasileira, especificamente na gestão do então
governador Miguel Arraes de Alencar, que redirecionou um novo olhar para a
Política Pública de Educação no Estado de Pernambuco.
Coube a Weber (1991) assegurar o cumprimento do programa de governo
no que tange aos aspectos educacionais, uma vez que reconheciam a Educação
“como uma das instâncias de formação e exercício da cidadania, priorizando a
educação básica” (WEBER, 1991, p. 22).
Como era de se esperar, a gestão educacional nesse período suscitou
polêmica em relação a várias questões, alusivas à democratização; ao projeto
16

pedagógico; à profissionalização docente e à tentativa de se desvincular da
política clientelista da área. Em se tratando dessa última questão, a Constituição
de 1988 (BRASIL, 1988) determinou o concurso como via de preenchimento de
cargos no serviço público, rompendo juridicamente com a tradição de
recrutamento por meios clientelistas. Especificamente em Pernambuco, o artigo
109 da Lei nº 9928/86 altera, mesmo antes da publicação da Constituição, o
processo de recrutamento para as atividades técnico-pedagógicas como
apresentado a seguir:
As funções de Supervisão Regional e Local, Orientação Educacional,
Regional e Local e Inspeção Escolar serão exercidas por professor ou
Especialista do Sistema Estadual de Educação com Licenciatura
Plena em Pedagogia e serão exigidos para o exercício da função a
conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com
habilitação em Supervisão Escolar e contar com 3 (três) anos de
regência de classe em escola da rede estadual de ensino ou 5 (cinco)
anos em regência de classe das redes municipais e particular,
devidamente comprovada. (PERNAMBUCO, 1986 LEI nº 9928/86,
art.109)

Desse modo, no final da década de 1980, a Secretaria de Educação
Cultura e Esportes de Pernambuco institui, por meio da Lei nº 10.335/89, a
atividade de Educador de Apoio para profissionais que até então exerciam a
função de Supervisor e Orientador Educacional, como observa-se na citação
abaixo.
Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo será mantida
para o professor ou especialista em educação que, no exercício das
funções de supervisor ou orientador educacional, desenvolva as
atividades de educador de apoio, como também aquele que
componha a inspeção escolar. (PERNAMBUCO, 1989, LEI Nº10335/
89)

Assim, a gestão desse governo, no período de 1987 a 1991, teve como
uma das ações de maior relevância a proposição das mudanças necessárias à
prática do Supervisor Escolar para a atividade de Educador de Apoio com o
objetivo de proporcionar a formação continuada dos professores, em seus locais
de trabalho para reflexão e reconstrução da prática pedagógica, ressignificando
a função do supervisor, que se distanciava, então, da atuação de fiscalizador da
prática docente.
Essa ação provocou reações contrárias de alguns grupos políticos que
estavam habituados com as formas tradicionais de suprimento de cargos na área
educacional. Também houve resistência por parte de orientadores e
supervisores educacionais à introdução da nova função do Educador de Apoio.
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Desde a inserção do Educador de Apoio no exercício da sua função, a
Secretaria de Educação promoveu até a presente data 8 (oito) seleções internas
para preenchimento do quadro dos Educadores de Apoio das 16 (dezesseis)
Gerências Regionais de Ensino.
Os critérios para a última seleção interna promovida pela Secretaria
Executiva de Desenvolvimento da Educação-SEDE, em 2019, foram definidos e
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. A portaria SEE Nº 4876,
de 09 de agosto de 2019, homologou o resultado do Processo para
Cadastramento e Habilitação de Professores com vistas à designação para
função de Educador de Apoio. E também publicou a Instrução Normativa nº
02/2019, que dispõe sobre a função do Educador de Apoio nas escolas da rede
estadual de Pernambuco e elencamos a seguir suas atribuições:
I – Coordenar, com os demais segmentos da escola, o planejamento,
a construção, a implementação e a avaliação do projeto políticopedagógico e do regimento escolar; II - Coordenar, sistematizar,
acompanhar e avaliar prioritariamente as ações pedagógicas na
escola; III - Articular, incentivar e promover a formação continuada
dos(as) docentes, na dimensão pedagógica, de forma articulada com
as equipes técnicas de ensino e de normatização da Secretaria de
Educação e Esportes e das Gerências Regionais de Educação; IV Acompanhar, articulado com a gestão escolar, a efetivação do currículo
escolar e das aprendizagens dos(as) estudantes; V - Acompanhar os
resultados pedagógicos das turmas sob sua responsabilidade na
escola; VI - Contribuir com a ação docente, em relação aos processos
do ensino e aprendizagem, propondo subsídios pedagógicos, com
vistas à melhoria das aprendizagens dos(as) estudantes; VII - Apoiar e
subsidiar as famílias e(ou) responsáveis pelos(as) estudantes, em
relação ao desempenho escolar e outros temas do cotidiano; VIII Realizar reuniões pedagógicas com os professores, asseguradas no
calendário escolar anual; IX - Atuar em todas as etapas, modalidades
de ensino, bem como programas e projetos da educação básica.
(Instrução Normativa SEE Nº 02/2019)

Desse modo, podemos inferir que essas ações da SEE-PE denotam um
novo olhar para os Educadores de Apoio na perspectiva de reconhecer a
importância do seu trabalho, quer seja na promoção da formação continuada dos
professores quer seja na prática pedagógica no chão da escola.

1.4- As formações continuadas em Rede: um novo olhar das
políticas educacionais da SEE para o Educador de Apoio
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As Políticas Educacionais para o Educador de Apoio se revestem de um
novo olhar da SEE-PE na tentativa de aprimorar a formação desses profissionais
que estão no chão da escola, facilitando a construção de conhecimentos.
Nesse contexto, foi pensado um Curso de Coordenação Pedagógica em
parceria com a Universidad Diego Portales, inserido no plano de Formação
Continuada em Serviço para as 16 Gerências Regionais e estruturado em cinco
módulos. O I módulo foi iniciado em agosto de 2020 com o comprometimento de
ser multiplicado pelos cursistas, nas suas regionais de origem, para os
Educadores de Apoio que não participaram desse primeiro grupo da formação.
Contudo, todos os Educadores da rede teriam acesso ao teor do curso e
estariam aplicando o conteúdo temático nas escolas sob sua responsabilidade,
a partir da conclusão de cada módulo. O curso foi sequenciado nos módulos
previstos, com distanciamento para que acontecesse a multiplicação e vivência
em cada Regional. Salientamos que o último módulo foi concluído no segundo
semestre de 2021.
Os temas tratados nessa formação foram bastante pontuais e
direcionados para o aprofundamento teórico-prático do trabalho do Coordenador
Pedagógico/Educador de Apoio. A abrangência dos estudos realizados foi
corporificada pelas temáticas elencadas a seguir: I. Reflexão sobre a Prática; II.
Currículo; III. Avaliação; IV. Gestão de Aprendizagem; e o V e último,
Comunidade de Aprendizagem.
Compreendemos que os temas foram de grande importância para a
ressignificação do papel e função dos Educadores que, já nas formações,
iniciavam o exercício de reflexão sobre seu trabalho, seu papel, sua função e, a
partir dos encontros formativos, buscavam aplicá-los em seu trabalho,
procurando adaptá-los aos contextos de cada realidade que lhes exigia novos
direcionamentos, ações, e causavam inseguranças claro, com o novo formato
delineado a sua frente.
Conforme fomos observando, os módulos foram se concretizando, mas,
desde o primeiro, identificamos o caráter com que a formação foi pensada - de
fato, o eixo norteador Reflexão sobre a Prática teve um enfoque que começou
a mexer com cada um e cada uma, na sua prática, no seu trabalho, nas suas
relações.
19

A abordagem Schöniana (Schön, 2003) da nova epistemologia da prática
fundamentada nos conceitos de conhecimento construídos a partir da “ação;
reflexão sobre a ação”; e “reflexão sobre a reflexão na ação” fundamentou toda
a discussão sobre a relação entre a prática pedagógica e prática docente. Então,
o conhecimento na ação está diretamente relacionado com o saber-fazer, é
espontâneo, implícito e surge na ação, é um conhecimento tácito. Assim, a
reflexão se revela a partir de situações inesperadas produzidas pela ação e nem
sempre o conhecimento na ação é suficiente.
Nesse caso, por se tratar de uma multiplicação em Rede, de uma
formação na qual se preza o protagonismo do Educador de Apoio, sua
identidade, reconhecimento de seu papel e função, torna-se importante
configurar - nessas multiplicações - o saber fazer do Educador de Apoio para
que se torne um profissional que assuma, de fato e direito, a sua função
pedagógica no processo de construção do conhecimento na escola, no que
tange ao planejamento de ações que se interpenetrem com o todo da gerência
regional, num propósito de melhorar e/ou tornar a aprendizagem significativa e
prazerosa para todos os estudantes.
É nesse sentido que se aplica e importa o trabalho colaborativo, quando
se pensa e se age conjuntamente com um objetivo único e com unidade de ação.
Esse trabalho indica a confiança, comprometimento e proximidade que essa
formação precisa germinar, para que tenhamos uma escola singular, mas que
se torne plural, posto que se configura numa rede de escolas contribuindo para
assegurar uma educação de qualidade no estado de Pernambuco.
Salientamos ainda que entre os elementos que se destacaram na
formação, quando das multiplicações em cada gerência regional, presentes nos
Relatórios do Módulo I, escolhemos a fala de alguns EA para ratificar o
engajamento, comprometimento, significação e o que a formação descortinou
para cada Educador. Vejamos seus depoimentos sobre o que pensam realizar
na escola: - criar espaços na escola; diagnosticar a própria prática; inserir a
cultura colaborativa; utilizar ferramentas a exemplo da entrevista, diário
pedagógico; leitura de textos importantes para aprofundar o discurso e a escuta
qualificada; refletir sobres os conceitos e práticas.
Essas escolhas nos fazem perceber que os Educadores de Apoio
pontuaram como eixos principais o que foi discutido, vivenciado, estudado e que
20

se tornariam a essência do que apreenderam nas formações e que sentiram ser
necessárias nas escolas em que desenvolvem seu trabalho.
Nessa compreensão, permitimo-nos inferir que, para o Educador de
Apoio, essa formação se tornou um potencial para o desenvolvimento da reflexão
sobre o fazer pedagógico na escola e os saberes que necessitam para construir
sua autonomia profissional e constituir no exercício da sua prática. Sendo assim,
um modelo de trabalho colaborativo que se torne uma parceria entre os
professores, nos momentos de pensar a docência, enquanto um saber de
relações que integra professores e estudantes, em diferentes momentos, mas
que precisam ser refletidos, avaliados e ressignificados, especialmente sobre
saberes e fazeres na ação e sobre a ação. Esse é um diferencial que precisa ser
sempre enfatizado nas temáticas que circunscreve a Formação Continuada dos
Educadores de Apoio.

1.5- O processo de Construção da Identidade e Autonomia do
Educador de Apoio no contexto Educacional Vigente
Acompanhando as modificações a que a sociedade vem se adaptando
nas formas de compreender o mundo e as pessoas nele inseridas, foi-se
instituindo uma nova forma de se ver e de se compreender a identidade.
Nessa perspectiva, a identidade é pensada numa dimensão bem mais
ampliada, na qual não se descarta o processo individual do coletivo. O
sentimento de identidade é uma dinâmica de conflitos entre o negativo e positivo,
durante toda a vida, e essa dualidade contribui para a formação identitária do
sujeito. Essa identidade é construída e reconstruída ao longo do tempo, pois o
sujeito, em sua história, aprende a se posicionar livremente, reconhecendo sua
identidade historicamente e aplicando o que lhe pode ser útil.
Desse modo, defendemos que a noção de Identidade:
não se constitui em um conceito linear, no qual possamos identificar
um começo, meio e fim. Percebemos que o processo de construção da
identidade se assemelha à formação do professor, pois é um processo
contínuo, que está constantemente se ressignificando, se constituindo,
se reconstruindo, se elaborando, haja vista que o ser humano vive em
constante articulação entre o seu interior e exterior (ROCHA, 2014, p.
95).

Nessa direção, Sacristán (1999) afirma que a identidade do Coordenador
Pedagógico/Educador de Apoio se constitui num contexto constantemente cheio
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de dilemas, sendo difícil acompanhar as exigências para concretizar o exercício
da função. Tais dilemas resultam das urgências que emanam do cotidiano
escolar,

exigindo

ação

imediata

do

Educador

de

Apoio/Coordenador

Pedagógico, muitas vezes, em contexto de conflitos ou situações de
insegurança, que o transformam - nesse momento - em um “gestor de dilemas”.
Por outro lado, o próprio Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico
tem uma representação sobre si que dificulta se autoafirmar no processo
identitário, posto que se autodenomina “bombeiro”, “bombril” e “tapa buraco”.
Percebemos então a relação entre a imagem que esse profissional faz de si, e o
papel que desempenha na escola não lhe dá a identidade de um profissional
realizado, identificado e sintonizado com o exercício da sua função.
É nesse sentido que Ericsson (1976) nos faz entender que a Identidade é
sempre construída e reconstruída através das percepções e das representações
que os outros fazem sobre si, das suas próprias representações, do sentimento
de pertença e do contexto social no qual estão inseridos.
Nóvoa (1999) considera que: a identidade do profissional da educação
implica o ser e o sentir-se profissional, o que não é simplesmente um produto do
domínio de um conjunto específico de saberes. Para ele, o processo “identitário”
é composto por três princípios: a adesão que implica a adoção de valores e
investimentos no seu objeto de trabalho; a ação que implica escolhas pelos
métodos de trabalho e a autoconsciência que decide o processo reflexivo do
docente diante das mudanças da profissão.
Acreditamos que, nesse contexto de contradições e dilemas, o educador
de

apoio/coordenador

pedagógico,

sabedor

de

suas

atribuições

e

responsabilidade, conquiste o verdadeiro espaço que lhe cabe no contexto
dinâmico da escola. As interferências certamente não ultrapassarão o limite que
o impossibilite de realizar suas tarefas cotidianas. Articular o pedagógico na
perspectiva da formação integral do ser é o grande desafio de sua prática
pedagógica.
Conforme vimos discorrendo, tratando o processo identitário profissional
com a identidade do sujeito já estabelecida em suas relações humanas
anteriores, mas que está sempre em processo de (re)adaptação, reconhecemos
que a identidade do Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico se constrói
não apenas socialmente, como nas profissões, mas também como um ser
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biológico e psicológico que se integra ao sujeito profissional, alguém com
marcas, registros, formação, experiências e vivências pessoais que carrega em
si uma constituição de identidade e personalidade.
Nesse sentido, pensamos que uma identidade profissional se constitui
com diferentes elementos, entre estes incluímos a autonomia, posto que se faz
necessário ao profissional realizar suas ações com competência e autonomia.
Nesse caminhar, observamos que a autonomia tem diferentes formas de
ser compreendida. No caso em questão, é percebida como a capacidade de
tomar decisões não forçadas e baseadas em informações disponíveis, ou seja,
é quando a pessoa consegue transformar todo o repertório de informações que
ela recebe, ao longo da vida, em um conhecimento prático e funcional.
Segundo o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (1986),
autonomia pode apresentar os seguintes significados: faculdade de se governar
por si mesmo; direito ou faculdade de se reger (uma nação) por si próprio;
liberdade ou independência moral ou intelectual; propriedade pela qual o homem
pretende escolher as leis que regem sua conduta (p. 203)
Essas compreensões apresentam uma concepção individualista de
autonomia, segundo a qual cada indivíduo atuaria ou pensaria com
independência em relação tanto a outros indivíduos quanto a qualquer contexto.
Diferentemente, Contreras (2002) considera que a autonomia não é uma
capacidade individual, mas se constitui num exercício, numa prática social. Ou
seja, a atitude autônoma necessita estar ligada a uma sensibilidade que seja
capaz de entender o outro e estar disponível para criar possibilidades para
conseguir a harmonia e o consenso social.
A autonomia do Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico que se quer
conquistar é aquela que se refere ao seu saber fazer docente na perspectiva de
conseguir um trabalho colaborativo onde todos se respeitem nas suas
singularidades, mas se complementem e se tornem plurais, posto que a escola
necessita dessa pluralidade de ideias para renascer forte e inovadora.
Essa autonomia se reflete na prática pedagógica do Educador de Apoio,
pois, hoje, precisamos pensar a prática de forma dialética e buscar inovações
para que a educação chegue aos diferentes espaços sociais. À medida que a
sociedade se complexifica, há de se expandir a intencionalidade educativa para
diversos outros contextos, para que se efetive o exercício pleno da cidadania.
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Sobre a reflexão em torno dessa prática pedagógica, Pimenta (2000)
afirma que a tarefa formadora, articuladora e transformadora é difícil de ser
realizada. Primeiro, porque não há fórmulas prontas a serem reproduzidas. É
preciso criar soluções adequadas a cada realidade. Entretanto, mudar práticas
significa lançar olhares questionadores e de estranhamento para práticas que
não nos são familiares. Significa alterar valores e hábitos que caracterizam de
tal modo nossas ações e atitudes que constituem parte importante de nossa
identidade pessoal e profissional; implica o enfrentamento inevitável e delicado
de conflitos entre os participantes originados de visões de mundo, valores
expectativas e interesses diferentes.
Essa mobilização se concretiza no desempenho das atribuições do
Educador de Apoio ao reconhecer que a diversidade e a pluralidade são partes
integrantes

do

processo

de

criação/significação

do

conhecimento,

especialmente ao exercer a função de buscar meios de sensibilizar o professor
para o desenvolvimento de aprendizagens contínuas, tomando como referência
a “reflexão na ação” e “sobre a ação”, como ponto de partida da prática
pedagógica.
Assim, neste mundo globalizado onde o acesso à informação faz as
identidades se tornarem mais efêmeras e mutáveis, Bauman (2005), os sujeitos
estão em permanentes transformações, reconstruindo-se a cada nova
informação e construindo novas identidades.
É nesse contexto que se encontra o Educador de Apoio, no processo de
“ser e estar numa profissão”, em busca de uma identidade, que lhe dê vez e voz
enquanto um profissional que almeja a emancipação da sua autonomia e do seu
protagonismo profissional, uma vez que prima pela qualidade da formação de
professores e consequentemente pela aprendizagem dos estudantes de forma
significativa e prazerosa.

1.6- Considerações
O processo de construção da Identidade Profissional do Educador de
Apoio/Coordenador Pedagógico tem um caráter histórico, ou seja, a pessoa do
profissional que coordena, localizada em seu tempo e espaço, cuja sua ação o
24

faz construir, criar os saberes e o seu fazer profissional, considerando as
possibilidades existentes no seu espaço histórico-cultural.
Nesse sentido, importa considerarmos os conflitos que envolvem da
nomenclatura relativa à profissão às funções, papel e atribuições face aos
desvios da função, trazendo elementos que interferem na construção dessa
identidade, assim como as características que legitimam os indicadores do
processo.
Reconhecidamente, esse profissional tem, em sua formação inicial, as
características que o legitimam pelo “ser e saber fazer docente”. Contudo, pode
ser transformada e dinamicamente ressignificada no próprio processo de
profissionalização, através da qualificação nos cursos de formação continuada,
realizados em diversas instituições que oportunizam a melhoria no desempenho
das competências profissionais, através da reflexão da prática, e dos saberes
profissionais que fundam e constituem a profissionalidade docente.
Importa considerar ainda que o conjunto de profissionais que configuram
o Educador de Apoio se constitui por docentes de diferentes licenciaturas, com
identidades advindas das suas formações iniciais, que diferem em domínios e
competência no exercício da uma mesma função. Essa diversidade de formação,
por um lado, traz uma multiplicidade de saberes para esse grupo de
profissionais, mas, por outro, necessita de uma unicidade no que se refere aos
saberes basilares que sua função exige – os saberes pedagógicos – que os
pedagogos têm como específicos da sua formação primeira.
Temos então diferentes identidades profissionais que juntas pretendem
formar a Identidade dos Educadores de Apoio na rede de ensino pernambucana.
Eis um desafio que surge ante nosso propósito.
Apesar disso, encontramos alguns elementos que sinalizam a ideia de se
voltar para a constituição da identidade do Educador de Apoio, quais sejam: - o
novo olhar da SEE-PE para a política pública de Formação Continuada e
Permanente, que foi instituída a partir de 2019; a seleção interna para
Educadores de Apoio realizada nesse mesmo ano; a publicação da Instrução
Normativa nº 02/2019, que dispõe sobre a função dos Educadores de Apoio nas
escolas estaduais e elenca suas atribuições; o Curso de Formação Continuada
para todos os Educadores de Apoio da rede estadual a partir do convênio com a
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Universidad Diego Portales, através de parceria com o FORMAR/Fundação
Lemann.
Enfim, reconhecemos que o processo de valorização do Educador de
Apoio foi iniciado, existe uma intencionalidade para que se concretize na rede a
importância desse profissional para a escola e a Educação e para a SEE.
Importante considerar que o sentimento de pertencimento e da autonomia
intelectual e profissional do Educador de apoio se constitui também em um dos
elementos basilares dessa construção identitária. Assim, observamos que a
identidade está em processo de construção, pois o percurso formativo, as
experiências adquiridas, as histórias de vida, a formação inicial, continuada e a
autoformação e o reconhecimento Institucional são indicadores desse processo.
Assim, a Escola é o seu lugar primeiro. É lá que se revela o profissional que
precisa ser e estar no seu espaço, assumindo sua função primeira - formação
permanente de professores que se tornem protagonistas de suas ações e
multipliquem a ideia para nossos estudantes.
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CAPÍTULO 2

GESTÃO PEDAGÓGICA E O PAPEL DO/A EDUCADOR/A DE
APOIO / COORDENADOR/A PEDAGÓGICO/A
“É preciso toda uma aldeia para educar uma criança”
Provérbio africano

2.1- Introdução
A epígrafe acima traduz a importância da gestão pedagógica e
do papel do/a Educador/a de Apoio / Coordenador/a Pedagógico/a (EA/CP) na
organização do trabalho educativo no interior da escola. O referido profissional,
no exercício diuturno de suas atribuições, esforça-se na mediação entre saberes
docentes, conhecimentos dos estudantes e os documentos curriculares,
entranhados nas complexas relações entre o ensinar e o aprender com vista a
garantir os direitos de aprendizagens no interior de uma comunidade de
aprendizes.
Segundo Freire (1996, p. 22), “[...]ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção”.
Destaca-se que da referida assertiva depreende-se a principal atribuição
do/a EA/CP, qual seja, criar as condições suficientes e necessárias
à aprendizagem daqueles que se dispõem à tarefa de ensinar e aprender
Esse conjunto de (re)fazeres pedagógicos insere-se no esforço pela
efetivação dos direitos de aprendizagem dos/as estudantes, que só se
realizam com o estímulo e o respeito aos protagonismos daqueles/as que
ensinam e aprendem.
A educação, nos seus fins, visa ao desenvolvimento pleno do/a
estudante, nos seus diversos tempos humanos, assentes na efetivação
dos seus direitos de aprendizagens. Portanto, a educação compreendida
enquanto prática social que atravessa a sociedade como um todo,
e que se especializa nas instituições de ensino, demanda a participação
democrática, além EA/CP somam-se também os/as docentes, a equipe
gestora, funcionários/as, a família, e a comunidade ao processo educativo
do/a estudante.

2.2- Gestão
autonomia

Pedagógica:

conceituação,
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participação

e

Mas afinal o que é gestão pedagógica? É importante saber que a
gestão pedagógica se diferencia da gestão escolar. O gestor escolar, contudo,
sem negar atuação pedagógica, volta-se às atribuições associadas ao processo
administrativo, financeiro, patrimonial e pedagógico da escola em uma relação
de cooperação e colaboração com a denominada equipe gestora: diretor/a
adjunto,

secretário

escolar,

assistente

de

gestão,

coordenador/a

de

biblioteca escolar e também o/a coordenador/a pedagógico/a. Compreende,
portanto, atividade-fim que

consiste na garantia e efetivação dos direitos

de aprendizagem dos estudantes.
A

gestão

pedagógica

encontra-se

fundamentada

no

art.

206

da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), definindo-se como o
complexo de práticas e ações necessárias à articulação das ações educativas
de maneira integrada com: as concepções pedagógicas, gestão curricular,
planejamento

estratégico,

pedagógicos;

as

metodologias

concepções

de

de

ensino,

avaliação,

uso

de

construção

materiais

e

seleção

de instrumentos avaliativos; sistematização de resultados decorrentes dos
processos de ensino e de aprendizagem; e o estabelecimento de metas para
atender aos padrões de qualidade e aos projetos societários requeridos
pela comunidade (KLEIN; PÁTARO, 2008).
Os principais responsáveis por essa área de gestão pedagógica são
diretor, diretor/a adjunto, EA/CP, corpo docente e coordenador de biblioteca
escolar. Sendo assim, a gestão pedagógica torna-se um dos pilares relevantes
para o funcionamento da escola, pois encontra-se vinculada, de modo direto, à
atividade-fim escolar: o processo do ensino e aprendizagem. Como sugestão, o
vídeo abaixo ajudará na compreensão das atribuições da gestão escolar e da
gestão pedagógica.
VÍDEO

TÍTULO:

TEMPO:

Gestão escolar e gestão pedagógica

1h09m

SINOPSE:
A entrevista com especialistas da educação mostra, através de exemplos, as
conceituações e atribuições da gestão escolar e gestão pedagógica que, numa ação
conjunta, tornou possível elevar o índice no IDEB em outros níveis excelentes com
proposição de melhorias garantindo a aprendizagem dos estudantes em escolas
públicas.
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=-NPnzwKpNTM>.
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Portanto, o desenvolvimento da gestão pedagógica na escola como
confere (SOUZA, 2009) será realizado, de maneira bem-sucedida, quando
pautada na engrenagem decorrente dos processos de participação ativa com
qualidade por parte dos diversos segmentos da escola nos processos decisórios.
A promoção da gestão democrática consta no art. 206 da Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96). Observava-se que, no seu art. 3º, VIII,
determina a gestão democrática no ensino público. Adiante, no art. 14, a mesma
lei estabelece que o desenvolvimento da gestão democrática nas escolas
públicas deve, primeiro, conformar-se às peculiaridades da comunidade escolar
e, segundo, assegurar e efetivar a “participação dos profissionais da educação
na elaboração da Proposta Pedagógica da escola” e a “participação da
comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL,
1996).
A lei assevera a importância de todos os profissionais da educação,
família e comunidade para conhecimento e execução dos objetivos, como
também a compreensão das necessidades decorrentes da complexa teia de
relações imersas no trabalho educativo. Nesse sentido, apontam-se alguns
aspectos relevantes para a construção da gestão democrática:

AUTONOMIA

TRANSPARÊNCIA

PARTICIPAÇÃO

PLURALISMO

A valorização das contribuições torna-se relevante para a estruturação
do trabalho pedagógico. Nessa construção, destaca-se como necessária e
possível a comunicação dialogal. A transparência nas decisões e na
apresentação e avaliação também se torna uma tarefa imprescindível aos
processos de democratização da escola.
Acrescenta-se como imprescindível o bom uso, quando disponíveis, dos
canais de comunicação que, oportunamente, apontam necessidades educativas
e diretrizes para se (re)pensar a prática pedagógica em contextos imediatos e
mediatos.
Considere-se importante o envolvimento dos profissionais da educação e
da comunidade com a finalidade de atingir bons resultados na educação. Esses
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quando

são

valorizados

podem

consequentemente

proporcionar

um

alinhamento nos processos pedagógicos que favorecem a motivação dos
docentes e funcionários na execução das ações educativas e restabelecem o
bom desempenho do/a estudante, respeitando-se, para tanto, a diversidade dos
seus tempos humanos. (SOUZA, 2009; ARROYO, 2009).

O termo participação é diferente de colaboração? Esse segundo termo
refere-se a um envolvimento espontâneo que apenas reaplique o senso
comum.
A participação é uma conduta ativa e compromissada com o coletivo.
(GRAMSCI, 2004; KONDER, 2006)

A avaliação do trabalho pedagógico, por meio de dados internos e
avaliações gerais, por exemplo, indicam que os docentes precisam saber se o
método de ensino aplicado é eficaz. Outra situação é se o uso dos recursos
didáticos

atende às necessidades das crianças/estudantes, e como as

crianças/estudantes estão aprendendo e promovendo o seu protagonismo.
Com isso, o instrumento avaliativo aplicado torna-se a maneira mais
válida para possibilitar melhorias no ambiente escolar como aponta (PEREIRA,
CZENIRZ, 2002). O vídeo sugerido contribuirá para a avaliação do trabalho
pedagógico.
VÍDEO

TÍTULO:

TEMPO:

Gestão democrática e participação nas escolas

4m5s

SINOPSE:
A reportagem do Canal Futura mostra as narrativas de diretores,
coordenadores pedagógicos, professores, funcionários da escola, estudantes,
família, apresentado a importância e os benefícios da gestão democrática na
escola pública.
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=XALWep9CFZ8>. Acesso em 19 set. 2021.

Ressalta-se que o direito à educação se constitui em direito humano
fundamental largamente reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro e
também mundialmente reconhecido como um direito humano, destacando-se,
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para tanto, o seu caráter universal, indivisível, interdependente e autoevidente.
Assim, define-se como direito público subjetivo, albergando como prerrogativa à
sua satisfação a invocação do direito pelo seu titular ou representante legal.
Nessa lógica, o direito humano à educação se faz e refaz, como direito de todos,
expressão cujo valor semântico não comporta relativização em vistas à sua
garantia.
Dessa maneira, não seria redundante reforçar que essas recomendações
se encontram protegidas e agasalhadas na Constituição Federal de 1988, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394/96, e no Plano
Estadual de Educação - PNE, Lei nº 13.005/2014. Nesse mesmo curso, observase que, no estado de Pernambuco, os princípios e diretrizes ensejados nos
documentos referidos encontram-se recepcionados no Plano Estadual de
Educação – PEE, no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e no
Currículo de Pernambuco.
Além disso, existem programas destinados ao fortalecimento da
educação que chegam direto às escolas, a exemplo do IDEB - Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, PDE – Plano de Desenvolvimento da
Escola, PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, PDDE – Programa
Dinheiro Direto na Escola, entre outros.

Para saber mais sobre outros programas desenvolvidos pelo
Ministério da Educação e pela Secretaria de Educação e
Esporte de Pernambuco, acesse os sites: <www.mec.gov.br
> e < www.educacao.pe.gov.br>.

É essencial à gestão pedagógica o entendimento sobre a autonomia
da escola, considerando a sua relação com a comunidade e como e quando ela
se constitui.
A autonomia na educação é um princípio estabelecido pela Constituição
Federal (1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996),
sendo construída no cotidiano escolar no fazer cotidiano dos seus agentes, em
parceria com seus pares, com a comunidade escolar, assim composta: família,
estudantes, docentes, EA/CP e a gestão escolar.
35

Por autonomia, compreende-se a construção coletiva e política que
estabelece liberdade para pensar, discutir, planejar, executar, ações no interior
da escola, nas quais se inserem os processos de construção e implementação
do projeto político-pedagógico - PPP, considerando que, no mesmo, encontrase (ou deverá estar) contido o projeto de educação e de escola que a
comunidade deseja. Conforme o art. 12 da LDBEN (BRASIL, 1996), a autonomia
escolar pode ser explicitada nas seguintes dimensões:

AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA

AUTONOMIA
JURÍDICA

AUTONOMIA
FINANCEIRA

AUTONOMIA
PEDAGÓGICA

A autonomia administrativa corresponde às ações da gestão em
conjunto com Conselho Escolar com suas atribuições consultiva, deliberativa e
fiscal. A autonomia jurídica é estabelecida por meio do Regimento Escolar,
documento de caráter administrativo e normativo, no qual deverão constar os
direitos e deveres dos segmentos escolares. O referido documento deve
fundamentar-se na Constituição Federal, na LDBEN, no Estatuto da Criança e
do Adolescente, nos Planos Nacional e Estadual de Educação e nas leis
orgânicas do estado de Pernambuco e do município no qual a escola se encontre
jurisdicionada. A autonomia financeira possibilita à escola fazer adequação dos
recursos financeiros aos seus projetos, planos e ações necessárias para que ela
cumpra com a sua função social.
A autonomia pedagógica corresponde às ações educativas que são
construídas com a participação da comunidade escolar, como a elaboração do
Projeto Político-Pedagógico de acordo com suas realidades e necessidades
locais, que se vinculam à missão, aos valores e aos objetivos que a escola
pretende alcançar relacionados à sua identidade e à sua função social.
Além disso, no art. 3º, a LDBEN consagra o “pluralismo das ideias e das
concepções pedagógicas” (BRASIL, 1996), ou seja, garante a liberdade de
escolha como um dos princípios estruturantes da prática pedagógica. E mais
adiante, no art.12, refere-se à autonomia da escola na elaboração e execução
da sua proposta pedagógica. A referida autonomia confere ao/a EA/CP
autonomia para elaborar e desenvolver os trabalhos educativos em parceria e
colaboração com seus pares.
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Ressalta-se que a autonomia possibilita também a inclusão da
comunidade escolar nos processos decisivos da escola através da gestão
democrática, que busca a emancipação humana e a participação democrática.
Para melhor compreensão, propomos o vídeo que discorre sobre a
construção da autonomia da escola.
VÍDEO

TÍTULO:

TEMPO:

Gestão democrática e Autonomia Pedagógica

7m19s

SINOPSE:
A reportagem mostra experiências exitosas da escola pública e mais a
entrevista com Carlos Roberto Jamil Cury, referente ao tema Gestão
Democrática e Autonomia Pedagógica..
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=2jO9LMgS86E>. Acesso em: 19 set. 2021.

2.2.1 Documentos importantes para a gestão pedagógica
No

espaço educacional, é preciso

seguir determinadas regras

fundamentadas na legislação, sejam decretos ou leis que devem ser observadas
para a organização do trabalho pedagógico e para organização e funcionamento
da escola. Diante disso, destacam-se os documentos escolares importantes que
ajudam na condução dos trabalhos escolares: o Regimento Escolar, o Projeto
Político-Pedagógico e as Propostas pedagógicas. Vejamos a finalidade de
cada um desses documentos.

REGIMENTO
ESCOLAR

Determina os
direitos e deveres,
e o funcionamento
da escola.

PROJETO POLÍTICO
- PEDAGÓGICO

Direciona as
ações escolares,
o rumo e atuação
educativa.

PROPOSTAS
PEDAGÓGICAS

Orienta o fazer
pedagógico para
cada etapa de
ensino e
modalidades(*).

Os documentos escolares têm características comuns:
● São construídos em conjunto com a comunidade escolar e devem ser
aprovados por meio dos Conselhos Escolares;
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● Precisam atender às atribuições e aos direcionamentos da legislação,
como Constituição Federal de 1988, LDBEN (9.394/96)2, Estatuto da
Criança e do Adolescente, leis orgânicas do estado de Pernambuco e
município;
● Descrevem a realidade da escola e da comunidade na qual ela se insere,
respeitando as particularidades da instituição e do seu entorno físicosocial, e
● Constam neles a organização pedagógica e a organização do
desenvolvimento do ensino.
À vista disso, ressalta-se a importância desses documentos para
definição das ações educativas e os responsáveis por elas, como o/a EA/CP,
diante das atribuições na organização do trabalho pedagógico, entre outras.
Desse modo, os documentos escolares devem ser desenvolvidos de maneira
integrada, pois existe uma relação entre si, ou seja, os documentos em trânsito
na escola, alimentam-se e se retroalimentam.

2.2.2 Instâncias Colegiadas de Gestão
As instâncias colegiadas são locais de promoção do diálogo e da
reflexão entre os segmentos da comunidade escolar que estão envolvidos no
processo educativo. São consideradas instâncias colegiadas:
CONSELHO
ESCOLAR
GRÊMIO
ESTUDANTIL

CONSELHO
DE CLASSE
ASSOCIAÇÃO
DE PAIS(*)

(*) Associação de pais pode receber outras nomenclaturas conforme a região ou escola.

Nas distintas instâncias colegiadas, a democracia se afirma como
processo que se exerce pela organização política e pela participação ativa. Logo,

2

Conforme a LDBEN (BRASIL,1996), as DCN da Educação Básica (BRASIL, 2010) as etapas
de ensino são Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, as modalidades são
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Educação do Campo, Educação Escolar
Indígena, Educação Escolar Quilombola e Educação Inclusiva.
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as instâncias colegiadas devem compreender a escola, assegurando a sua
atividade-fim, qual seja, a aprendizagem significativa dos/as educandos/as,
inseridos em contextos de valorização cultural, histórica, econômica, política e
cultural. Nesse contexto, a escola poderá ser compreendida como um texto a
ser escrito e reescrito diuturnamente pelos seus signatários. Nessa tessitura,
afirmam-se as funções das instâncias colegiadas:







Conselho Escolar: tem como “[...] atribuição específica de deliberar
sobre as questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras, no
âmbito da escola” e promover a “discussão, negociação e
encaminhamento das demandas educacionais” (BRASIL, 2004, p. 34-35).
Conselho de Classe: tem como objetivo a reflexão sobre o processo de
ensino-aprendizagem, assim como as relações pedagógicas entre
docente-estudantes, saberes, conhecimento e prática (DALBEN, 2004).
Além disso, promove a autoavaliação do docente sobre seu trabalho,
analisa diagnosticamente as turmas (causas e necessidades) e
desenvolve proposta de ações educativas.
Associação de pais: promove a participação da família e da comunidade
para o aperfeiçoamento da educação.
Grêmio Estudantil: constam das suas atribuições o desenvolvimento e
fortalecimento de ações educativas na escola; a defesa dos/as estudantes
em relação ao trabalho pedagógico, sugerindo maneiras de refletir e
solucionar situações-problemas, embasadas na articulação política e na
mobilização estudantil (Lei Federal nº 7.398/85). Vejamos o vídeo sobre
Grêmio estudantil na Rede de ensino estadual.
VÍDEO

TÍTULO:

TEMPO:

Conheça o Grêmio Estudantil EREM André Cordeiro

6m43s

SINOPSE:
A reportagem apresenta a experiência exitosa da Escola de Referência do
Ensino Médio André Cordeiro, no município de Brejo da Madre de Deus – PE
sobre o funcionamento do Grêmio Estudantil.
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=XW0JHgNzLfY>. Acesso em: 22 set. 2021.

Além disso, há outras instâncias colegiadas, demarcando o seu jeito de
ser e estar no mundo, nas quais se encontram constituídas instâncias de caráter
coletivo e de inspiração democrática que se insere nos domínios da gestão
pedagógica. Por exemplo, COPIXO (Comissão de Professores Indígenas do
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Xukuru do Ororubá) é uma instância colegiada e constituída por professores/as
indígenas com atribuições de promover ações pedagógicas que assegurem e
efetivem os direitos de aprendizagens, o fortalecimento identitário do estudante
indígena e a articulação das ações educativas aos projetos comunitários do seu
povo. Em síntese, é importante o/a Educador de Apoio/Coordenador/a
Pedagógico/a conhecer e compreender cada uma dessas instâncias, bem como
o seu funcionamento e suas particularidades.
A sua devida compreensão possibilita a reflexão sobre os referidos
equipamentos de atuação pedagógica, com vista à orientação coletiva, da qual
emergem as possibilidades para a instauração do trabalho colaborativo,
centrado na possibilidade de garantia do processo de ensino e aprendizagem e
promoção plena da escola como espaço de vivências e garantia de direitos, com
a singular importância para efetivação dos direitos de aprendizagens.

2.3- O Papel da Coordenação Pedagógica
O/A Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico é um/a agente
articulador/a, formador/a e transformador/a da escola, sendo capaz de cooperar
sucessivamente para o sucesso no ensino e na aprendizagem. Ressalta-se que
o desempenho do papel desse profissional gera a necessidade do
desenvolvimento de um trabalho coletivo com participação ativa, organizado na
ação-reflexão-ação, que possibilita o rompimento das barreiras que impedem um
ensino de boa qualidade para os/as estudantes. O/A Educador de
Apoio/Coordenador Pedagógico tem o compromisso de coordenar as atividades
escolares, incluindo os estudantes e o corpo docente.
A Instrução Normativa, SEE nº 02/2019, da Secretaria de Educação e
Esportes de Pernambuco, estabelece, no seu art. 7º, as atribuições do
educador de apoio, a saber:
I. Coordenar, com os demais segmentos da escola, o planejamento,
a construção, a implementação e a avalição do projeto políticopedagógico e do regimento escolar;
II. Coordenar, sistematizar, acompanhar e avaliar prioritariamente as
ações pedagógicas na escola;
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III. Articular, incentivar e promover a formação continuada dos(as)
docentes, na dimensão pedagógica, de forma articulada com as
equipes técnicas de ensino e de normatização da Secretaria de
Educação e Esportes e das Gerências Regionais de Educação;
IV. Acompanhar, articulado com a gestão escolar, a efetivação do
currículo escolar e das aprendizagens dos(as) estudantes;
V. Acompanhar os resultados pedagógicos das turmas sob sua
responsabilidade na escola;
VI. Contribuir com a ação docente em relação aos processos do ensino
e aprendizagem, propondo subsídios pedagógicos, com vistas à
melhoria das aprendizagens dos(as) estudantes;
VII. Apoiar e subsidiar as famílias e (ou) responsáveis pelos(as)
estudantes em relação ao desempenho escolar e outros temas do
cotidiano;
VIII. Realizar reuniões pedagógicas com os docentes, asseguradas no
calendário escolar anual;
IX. Atuar em todas as etapas, modalidade de ensino, bem como
programas e projetos da educação básica.
Do exposto, verifica-se que esse profissional é o principal responsável
pela mobilização, articulação, coordenação e sistematização da pluralidade das
ações de âmbito coletivo que se efetivam no interior da escola, buscando-se
sempre o primado da coerência teórico-metodológica entre o trabalho executado
por diferentes docentes, em diferentes turmas, turnos e disciplinas (SOARES,
2011). Destaca-se o uso do termo educador de apoio/coordenação pedagógica
juntos por haver semelhanças nas suas atribuições como estabelece o marco
normativo
Segundo Libâneo (2004, p. 219), o/a EA/CP “responde pela viabilização,
integração e articulação do trabalho pedagógico-didático”. Dessa maneira, tornase necessário a esse profissional organizar o planejamento com o objetivo de
viabilizar o fazer pedagógico na escola.
Sendo assim, o planejamento é essencial para alcançar os objetivos
definidos coletivamente pela escola, pois possibilita o direcionamento das ações
e busca uma “educação criadora e libertadora para o ser humano” (OLIVEIRA,
2013, p. 27).

Para planejar uma educação, é necessário considerar vários

aspectos:
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A REALIDADE LOCAL:
Reconhecimento da situação atual e suas necessidades
Os meios e os
recursos
:disponíveis para
alcançar os
objetivos definidos

OS OBJETIVOS:
Diagnóstico da realidade, objetivos e metas plausíveis
AVALIAÇÃO:
Para diminuir as falhas em seu exercício

Nessa perspectiva, considerando a atual sociedade, em sua intensa
dinâmica e na sua constante busca por inovação tecnológica, torna-se
importante o ato de planejar para todas as ações.

À vista disso, faz-se

necessário fortalecer a cultura do planejamento, considerando que as escolas
precisam

reinventar-se,

possibilidades

buscando

permanentes

de

inovação.

abertura

ao

Assim,
mundo,

promovem-se
mediadas

as

pelas

possibilidades advindas dos novos conhecimentos.

2.3.1- A atividade do/a educador/a de apoio / coordenador/a
pedagógico/a: trabalhos educativos, formação continuada e
processos avaliativos
O/A Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico, em colaboração com
docente e com a direção escolar, é responsável por promover espaços as
condições necessárias à discussão sobre o plano da escola, sendo capaz de
envolver docentes, funcionários, estudantes e famílias no desafio da construção
coletiva da identidade da escola, que pensa o que faz e faz o que pensa.
O plano deverá conter o diagnóstico preciso sobre quais são os
problemas e necessidades da escola no entendimento de, respectivamente,
procurar superá-los e atende-las para garantir a realização do processo ensino
e aprendizagem.
A ações do/a EA/CP, nas suas relações com o plano de ensino e o
plano de aula, consistem em auxiliar o docente nos aspectos teórico e
metodológico com a inserção de inovação tecnológica, metodologias ativas e
competências interculturais, como também na reorganização curricular tanto
para um plano de ensino de longo prazo quanto para um plano de ensino
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semanal ou diário. Essa atividade deverá ser realizada nas aulas-atividade, nas
reuniões pedagógicas e no próprio Conselho Escolar.
Ressalta-se que este profissional deve tomar como referência os
documentos normativos escolares para suas ações como Currículo de
Pernambuco, Regimento Escolar, o Projeto Político-Pedagógico e as Propostas
Pedagógicas,

com

destaque

nesses

dois

últimos

documentos

por

compreenderem natureza eminentemente pedagógica. Esses documentos não
são somente um registro escrito, pois é essencial o comprometimento com os
valores, princípios, com a visão da realidade, as ações sempre articuladas com
reflexão. Por fim, a práxis, conforme já mencionado. Vejamos o vídeo e os
desafios do/a EA/CP.

VÍDEO

TÍTULO:

TEMPO:

Desafio Profissão: Coordenador Pedagógico

28m07s

SINOPSE:
O canal PUC/SP promoveu a entrevista com especialistas da educação
referente ao tema sobre os desafios e possibilidades na atuação do
coordenador pedagógico no espaço escolar.
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Wh-mm0WTl88>. Acesso em: 23 set. 2021.

O/A Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico deve se utilizar de
estratégias diversas para a discussão e elaboração do planejamento, como a
seleção de temas e textos para estudo, troca de experiências entre os docentes
e seleção de recursos pedagógicos para o trabalho dos estudantes considerando
suas necessidades. Segundo Almeida e Soares (2010), é essencial a seleção
do material pedagógico considerando os seguintes critérios:

Coerência entre o
material escolhido e
as propostas
pedagógicas da
escola

Participação ativa
dos docentes na
seleção dos
materiais didáticos
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Orientação para o
uso correto e
adequado do
material escolhido

A atuação desse profissional junto aos docentes deve contribuir para
autonomia intelectual nessa ação, pois ambos são corresponsáveis pelo
processo de ensino e aprendizagem.

2.3.1.1 Formação Continuada
A formação continuada associa-se à compreensão do trabalho do
docente vinculada à questão do conhecimento. Entendendo-se que a formação
docente deve ser permanente, pois deve estar sempre em permanente
qualificação.
Nesse sentido, entende-se que a formação continuada, quando
realizada na escola, encontra-se vinculada a diagnósticos e aspectos que
interferem no processo de ensino e aprendizagem. Esse diagnóstico possibilita
o redimensionamento da prática pedagógica em pontos metodológicos
diferenciados, procurando a superação de dificuldades.

Salienta-se a

necessidade de que tanto do EA/CP quanto dos docentes se mantenham
atualizados em relação aos avanços científicos, sobretudo no que se refere às
teorias sobre o desenvolvimento humano e da aprendizagem.
Na formação continuada dos docentes, é importante que o/a EA/CP
tenha o papel central na reflexão sobre a identidade profissional dos docentes,
ou seja, a identidade é construída pelo docente no processo do seu trabalho
através das relações estabelecidas a partir dele, associando a teoria e a prática.
Sugerimos assistir ao vídeo sobre a importância do autoconhecimento.

VÍDEO

TÍTULO:

TEMPO:

Desafios na Formação de Professores: O Autoconhecimento

12m50s

SINOPSE:
A palestra de Ruy Cézar Espírito Santo - Professor da PUC-SP faz uma
reflexão sobre formação do docente a partir do autoconhecimento. Esse
sendo o elemento essencial para condução do trabalho e valorização do ser
humano.
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=MNOhbriB9sQ>. Acesso em: 23 set. 2021.
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Portanto, é essencial promover a formação continuada no interior da
escola. É necessário que o/a EA/CP promova a mediação junto aos docentes,
sendo responsável por organizar espaços de formação que promovam para os
docentes a reflexão da sua prática. Este profissional, além de ser o articulador
da formação continuada, é o incentivador dessa formação na escola, pois é
através da mediação do/a EA/CP com os docentes que essa formação acontece
na escola.

2.3.1.2 Processos Avaliativos
O/A EA/CP se insere na reflexão pedagógica e debate sobre a avaliação
escolar. A avaliação deve ser discutida por este profissional em conjunto com
os docentes, considerando o conteúdo e a sua maneira de ensinar, respeitandose, assim, sua liberdade de cátedra, cabendo-lhe realizar incursões sobre
parâmetros e instrumentos avaliativos, definindo ferramentas e critérios
necessários à sua execução.
Segundo Libâneo et al. (2012), avaliação é um ramo de atuação da
gestão e organização do trabalho na escola. O autor afirma que existe a
avaliação institucional, que retrata o processo de avaliação dos sistemas
escolares, e a avaliação da aprendizagem, que se refere aos estudantes,
sendo realizada pelo docente. Ressalta-se avaliação como ferramenta para
melhoria das condições para se alcançar diretamente a qualidade de ensino.

“[...] as práticas de avaliação podem propiciar maior autorregulação
institucional em razão da exigência de prestação de contas de um serviço à
comunidade. A avaliação externa, em conexão com a dos professores, pode
representar uma ajuda à organização do trabalho na escola e na sala de
aula, gerando uma cultura da responsabilização na equipe escolar. Os
professores, em razão da organização escolar e do projeto pedagógico da
instituição, podem analisar conjuntamente os problemas e fazer
diagnósticos mais amplos [...] reforçando o entendimento da escola [...] que
professores e especialistas aprendam em conjunto”. (LIBÂNEO, 2012, p. 508,
grifo nosso).
Diante disso, o trabalho do/a EA/CP é essencial no processo avaliativo,
para a garantia do fluxo de escolarização dos estudantes. O/A profissional no
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que se refere às discussões sobre o conteúdo e maneiras da avaliação da
aprendizagem, que ocorrem durante o ano letivo, deve compor as atividades
específicas em relação à organização dos processos avaliativos e à análise de
resultados alcançados.
Portanto, avaliar não é apontar os erros e acertos da instituição e do/a
estudante, mas auxiliar tanto o/a estudante no seu desenvolvimento cognitivo,
quanto o/a docente na reflexão de sua prática pedagógica.
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CAPÍTULO 3

PROTAGONISMO PEDAGÓGICO NA PRÁTICA DO EDUCADOR
DE APOIO/CORDENADOR PEDAGÓGICO: FORTALECENDO
SABERES E FAZERES
3.1- Introdução
O presente capítulo tem como propósito compartilhar experiências,
estratégias e práticas que possam contribuir com o Educador de Apoio/
Coordenador Pedagógico (EA/CP) no processo de fortalecimento de saberes e
fazeres. Neste caderno, o foco será dado às etapas da Educação Infantil e
Ensino Fundamental.
Corroboramos com Franco (2008, p. 120) que seja fundamental ao
profissional da coordenação pedagógica perceber-se como aquele educador que
precisa, no exercício de sua função, produzir a articulação crítica entre
professores e seu contexto; entre teoria educacional e prática educativa; entre o
ser e o fazer educativo, num processo que seja ao mesmo tempo formativo e
emancipador, crítico e compromissado.
Estamos tratando aqui de mudanças na prática docente, realçando que
as práticas não mudam por decreto: as práticas só podem começar a mudar
quando os práticos constroem uma nova concepção dos próprios processos de
aprender e ensinar. Isso implica o reconhecimento de que é necessário mudar,
bem como na busca de condições para se poder mudar (FRANCO, 2008).
Ressaltamos que tal busca só se dá no coletivo, a partir da reflexão sobre
a ação educativa, bem como na dinâmica de fortalecimento de relações com
todos aqueles responsáveis pelo processo educativo. Para Franco (2008), isso
implica refletir para transformar; refletir para compreender, para conhecer e,
assim, construir, juntos, possibilidades de mudança das práxis.
É nesse cenário, representado por um misto de relações dialógicas,
reflexão, disposição para mudanças, ação colaborativa, esperança, alegria e
utopia, que se ampliam as possibilidades de fortalecimento de saberes e fazeres
pedagógicos, construídos e significados na e para a prática.
Sendo assim, buscando atender aos propósitos do referido capítulo, o
texto, inicialmente, faz uma abordagem sobre Comunidade de Aprendizagem e
seu papel enquanto espaço de fortalecimento das relações dialógicas. Na
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sequência, apresenta algumas evidências para a reflexão pedagógica na etapa
da Educação Infantil por meio das Mini-histórias e do Diário de bordo e, no
Ensino Fundamental, por meio das Rubricas. O capítulo é finalizado com a
apresentação de uma experiência com o uso da rubrica em escolas de
Pernambuco. Esperamos que essas possibilidades possam estabelecer diálogos
frutíferos com as etapas e modalidades que o EA/CP domina e atua, bem como
com os contextos específicos de cada um.

3.2- Comunidades de Aprendizagem
A ideia de comunidades de aprendizagem está fundamentada pelos
princípios da aprendizagem dialógica, os quais se respaldam por uma
aprendizagem produzida em diálogos igualitários, em interações nas quais é
reconhecida a inteligência cultural de todas as pessoas e que são direcionadas
à transformação dos níveis prévios de conhecimento e do contexto sociocultural,
de modo que seja possível avançar até o sucesso de todos e todas (ALBERT e
et.al., 2020). Para os autores, a aprendizagem dialógica é produzida em
interações que aumentam a aprendizagem instrumental, favorece a criação de
sentido pessoal e social, evidencia princípios solidários nas quais a igualdade e
a diferença são valores compatíveis e mutuamente enriquecedores. Nessa
proposta, encantamento, esperança e utopia são ingredientes indispensáveis.
Não há exemplos na história da humanidade de projetos educacionais que
conseguiram melhorar a educação e a sociedade sem esses componentes. A
educação, na verdade, necessita tanto de formação técnica e científica, quanto
de sonhos e utopia (FREIRE, 2007).
É nesse cenário de aprendizagem dialógica que a comunidade de
aprendizagem nasce e se fortalece. Ela parte da premissa de que toda
comunidade humana tem recursos, agentes, instituições e redes de
aprendizagem em funcionamento e que apenas um esforço conjunto pode tornar
possível a educação para toda a vida e o aprendizado ao longo da vida
(TORRES, 2004). Para o autor,
A comunidade de aprendizagem é uma comunidade humana
organizada que constrói e se engaja em seu próprio projeto
educacional e cultural, para educar a si mesmo, suas crianças, jovens
e adultos, no âmbito de um esforço endógeno, cooperativo e solidário,
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baseado em um diagnóstico não só de suas deficiências, mas,
sobretudo, de seus pontos fortes para superar tais fraquezas (p.54).

De acordo com Braga e Mello (2014. p.166), a transformação de uma
escola em Comunidade de Aprendizagem envolve duas grandes fases: o
processo de ingresso e o processo de sua consolidação. No total, são oito fases.
Sendo dessas, cinco pertencentes à primeira etapa (sensibilização, tomada de
decisão, sonhos, seleção de prioridades e de planejamento); e três, à segunda
etapa (investigação, formação e avaliação). Todas elas priorizam a participação
democrática deliberativa por todos os seus segmentos: professores, alunos/as,
gestores, funcionários, familiares, pessoas do entorno etc. na construção de uma
educação de qualidade e igualitária para todas as crianças e jovens, a qual
responda às necessidades da sociedade atual3.
Uma comunidade de aprendizagem se fortalece, por exemplo, no
reconhecimento da necessidade de diminuir a distância entre a escola e a
família, como aconteceu com a Escola Pontes dos Carvalhos4. Buscando acabar
com o distanciamento da família, passou a vivenciar as ações do Projeto Família
e Escola5, a partir de 2015, e conseguiu mudar a realidade. A família dos
estudantes deixou de ser a instituição que vinha à escola para ouvir queixas e/ou
elogios dos filhos e passou a conhecer a escola que seus filhos estudavam e ser
parceira em prol da aprendizagem das crianças do 1º ao 5º ano dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental. Ana Lúcia, gestora dessa Escola, lembra alguns
momentos desse processo inicial:
Na primeira reunião de pais que fiz em 2013, quando cheguei para trabalhar
como gestora, só havia sete pais. Fiquei frustrada. Lembro-me desse fato
sempre que revejo a foto nos arquivos da Escola. A partir do momento que
iniciamos, em 2015, o projeto Família e Escola, a relação com a família passou
a ser maravilhosa. As famílias começaram a lotar o espaço de encontros. Nós
começamos a mostrar nosso trabalho e não mais a fazer queixas. Os pais
3

Orientações sobre o processo de ingresso e consolidação da comunidade de aprendizagem estão presentes em:
BRAGA, F. M.; MELLO, R. R. Comunidades de Aprendizagem e a participação educativa de familiares e da
comunidade: elemento chave para uma educação de êxito para todos. Educação Unisinos 18(2):165-175, maio/agosto
2014.
4

A Escola Ponte dos Carvalhos é da Rede Pública Estadual de Pernambuco e fica localizada no município de Cabo
de Santo Agostinho.
5

O Projeto Família e Escola iniciou quando Marciana Alves, técnica educacional da Secretaria de Educação, aceitou
o convite, em 2014, da professora Claudia Roberta, Superintendente de Educação Infantil e Anos Iniciais, para
escrever as ações do projeto. A partir de 2020, a professora Lucilene iniciou as ações para a Educação Infantil.
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começaram a participar e vivenciar os projetos. Na vivência do Projeto
brinquedos e brincadeiras, por exemplo, aconteceram várias oficinas da
temática. Os pais vieram brincar de ioiô, bola de gude, pescaria, pipa, bilboquê,
entre outras brincadeiras, com as crianças, e foi uma coisa maravilhosa. Desse
dia em diante, combinamos, professores e eu, que queixas pedagógicas só
seriam abordadas no plantão pedagógico (FALA DA GESTORA).
O Projeto Família e Escola, que a Escola Pontes dos Carvalhos utiliza
como apoio pedagógico para o fortalecimento da comunidade de aprendizagem,
chega, em 2021, à sua 18ª edição (7º ano de existência). Em 2015 tivemos
apenas uma ação, em 2016 tivemos duas ações, anos de 2017, 2018 e 2019
tivemos 4 ações por ano. Até 2019, as ações foram desenvolvidas nas escolas
que trabalham com turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. De 2020
aos dias atuais, o projeto se estendeu e ações são desenvolvidas para serem
vivenciadas nas escolas de Educação Infantil6.
O Projeto Família e Escola tem como objetivo possibilitar que a
interlocução família-escola favoreça as aprendizagens dos estudantes. As
ações, desenvolvidas ao longo dos sete anos de atuação, buscaram sempre
aproximar e envolver a família. As atividades propostas foram associadas ao
Currículo de Pernambuco, considerando as especificidades das etapas de
escolaridade. Essa organização viabiliza que tal iniciativa seja parceira do
trabalho do/a professor/a, já que está agregada ao planejamento, e não mais
uma ação isolada que deve ser encaixada em meio a tantas demandas.
O referido Projeto nasceu do resultado da pesquisa de mestrado da
idealizadora da ação (ALVES, 2014), a qual buscava compreender como as
famílias em situação de vulnerabilidade e beneficiárias do Programa Bolsa
Família constroem e partilham as representações sociais sobre a escola. A
autora constatou que as famílias participantes da pesquisa:
[...] compartilhavam valores, crenças, concepções, impressões,
imagens e sentimento em relação à escola, ancoradas nas
circunstâncias sociais, políticas e educacionais vividas pelo grupo
(p.81).
[...] objetivam suas representações na ação de matricular seus filhos
na escola, concretizando seus sentimentos, expectativas e desejos de
um futuro melhor para seus filhos, de emprego, trabalho, coisa boa e
independência, a partir do que representam como sendo Escola (p.81).

6

Participam desse projeto escolas da rede estadual e municipal de Pernambuco, que são parceiros dos programas
acompanhados pela Superintendência de Educação Infantil e Anos Iniciais (SUEAI), que faz parte da Secretaria
Executiva de Desenvolvimento da Educação (SEDE).
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Os resultados da pesquisa sinalizaram que a família valoriza a escola,
considera-a parceira na formação para que os filhos tenham um futuro melhor e
não a vê como um lugar para deixar seus filhos e garantir a renda da Bolsa
Família.
Essas

constatações

foram

importantes

para

a

concepção

e

planejamento do Projeto Família e Escola. Saber que a família e escola podiam
ser parceiras, assim como que a valorização entre ambas faria a diferença na
aprendizagem

dos

estudantes.

Conceber

que

“[...]

são

instituições

imprescindíveis na vida do indivíduo, pois interferem profundamente na vida das
pessoas” (ALVES, 2014, p.84) é o diferencial desse projeto, que vem dando
muito certo e que pode ser estendido a todas as etapas e modalidades de ensino.

3.3- Evidências para reflexão pedagógica
Neste texto, vamos discutir sobre algumas possibilidades de como o
EA/CP podem vivenciar processos formativos dentro dos espaços escolares de
Educação

Infantil,

contribuindo

no

processo

de

aprendizagem

e

desenvolvimento dos bebês e crianças.
Para iniciar tal temática, é importante ressaltar que partiremos da
abordagem das Pedagogias Participativas como paradigma educacional. Essa
defende a visão da Infância em um formato bem diverso do que ainda
comumente se vivencia nas escolas. Quando falamos dessas abordagens,
estamos falando das pedagogias que consideram: (1) a criança ativa na
participação do processo de aprendizagem; (2) um professor ativo, que a escuta
atentamente em sua singularidade, e que promove experiências de
aprendizagem significativas para cada criança e também para o grupo de
crianças; e (3) uma escola aberta aos pais e a toda comunidade do seu entorno
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007; 2016).
Nesse sentido, e pensando em quais estratégias podem ser utilizadas
pelo EA/CP para fortalecer a gestão da aprendizagem, vamos conversar sobre
a Documentação Pedagógica na ótica das Pedagogias Participativas e sua
relação com o processo de aprendizagem das crianças e dos profissionais. A
esse

respeito

Oliveira-Formosinho

(2019,

p.111)

considera

“que

a

Documentação Pedagógica revela a aprendizagem das crianças em um contexto
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pedagógico específico, ela está situada no centro dos processos de ensinoaprendizagem desenvolvidos no cotidiano educativo”.
Falar de Documentação Pedagógica, como uma dessas estratégias,
significa propor um fazer que “envolve o modo de olhar, de refletir, de pensar, e
de comunicar o cotidiano pedagógico e as aprendizagens das crianças e dos
adultos” (FOCHI, 2019, p.14). Significa propor um modo de escuta ativa e atenta
aos bebês, às crianças bem pequenas e às crianças pequenas da Educação
Infantil. Essa escuta está pautada em responder às necessidades das meninas
e meninos no cotidiano pedagógico. Podemos definir essa escuta “como
metáfora da disponibilidade, da sensibilidade para escutar e ser escutado;
escutar não só com a audição, mas com todos os sentidos; visão, tato, olfato,
paladar…” (ZERO, 2014, p. 82). “A Documentação permite que a criança se veja
aprendendo, e permite que o educador veja sua contribuição para a
aprendizagem

da

criança”

(OLIVEIRA-FORMOSINHO,

2019,

p.51).

A

Documentação nos permite enxergar a criança como um ser que sente, como
um sujeito ativo no processo de construção do conhecimento, compreendendo
a aprendizagem como um processo coletivo das crianças, dos pais e dos
educadores.
Nesse sentido, acreditamos que o EA/CP é fundamental no cotidiano
escolar e que ele é o formador diário dos professores, numa perspectiva de que
seu papel pressupõe o desenvolvimento de um trabalho de formação continuada
com os docentes. Torna-se, assim, o gestor da aprendizagem, que estimula,
incentiva, motiva e orienta a construção do processo da documentação
pedagógica,

sendo

tal

registro

imprescindível

no

fortalecimento

das

aprendizagens e no processo formativo, o que contribui para a reflexão sobre a
prática pedagógica no cotidiano. O trabalho, a partir da documentação,
possibilita a realização de um trabalho diferente, um trabalho coletivo, pois o
diálogo sobre o que está documentado é fundamental nesse processo: “Na
documentação, os processos fazem mais sentido do que o resultado final”
(REDE TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA CATALUNHA, 2021, p.
150). Assim, por acreditar que são esses os papéis do CP/EA, afirmamos que
esse profissional é o responsável pelo grande ‘elo’ entre todos os atores da
instituição de Educação Infantil no processo da construção da aprendizagem das
crianças.
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Na imagem a seguir, observamos a diferença entre as palavras
documentar (verbo), documentação (substantivo) e Documentação Pedagógica
(conceito):

DOCUMENTAÇÃO
PEDAGÓGICA

O produto
comunicado

A estratégia
pedagógica

Diversos formatos:
vídeo, livreto,
folheto, portfólio

CONCEITO

O ato de
produzir
registros
Fotografia,
anotação,
filmagem,
produções das
crianças

DOCUMENTAÇÃO

SUBSTANTIVO

VERBO

DOCUMENTAR

O modo de fazer,
refletir, projetar,
narrar o cotidiano
pedagógico

Imagem 1: Descrição das diferenças entre Documentar, Documentação e Documentação
Pedagógica – FOCHI, 2019, p.12.

A partir dessa reflexão, faz-se fundamental a compreensão dessa ideia
‘tri-partida’ para que se possa, de fato, compreender o ‘conceito’, e não apenas
o ‘verbo’ e/ou o ‘substantivo’, com o perigo equivocado de redução do verdadeiro
sentido da Documentação Pedagógica apenas ao ‘registro’ das vivências, não
as utilizando como ferramenta transformadora da prática pedagógica.
Ressaltando que tal abordagem rompe com velhas práticas como as que
incentivavam a escrita dos “pareceres”, que, em sua essência, são genéricos e
nos quais é bem difícil enxergar e encontrar, de fato, a criança – protagonista e
sempre no centro do processo!

3.4- As Mini-histórias como narrativas sobre o cotidiano e a
aprendizagem das crianças
A partir dessas reflexões, trazemos como possibilidade de instrumento
as Mini-histórias para narrar o cotidiano e aprendizagem das crianças na escola,
tendo esse instrumento como elo de reflexão e de formação contínua dos
diversos atores da instituição.
As Mini-histórias são uma possibilidade, entre tantas outras, de
comunicar as aprendizagens das crianças, dos adultos e a identidade da escola.
“O conceito das Mini-histórias surgiu nos anos oitenta, em Reggio Emília (cidade
no norte da Itália), quando Malaguzzi (pedagogo italiano) convida as professoras
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a narrar sobre os percursos de aprendizagem das crianças através de breves
relatos visuais e textuais” (FOCHI, 2019, p. 16). As Mini-histórias trazem uma
diversidade de recursos que não utilizam apenas as palavras, mas, de forma
sensível, os modos com os quais as crianças constroem conhecimento. Também
é uma forma de estabelecer um diálogo com as famílias, com os professores e
com as crianças acerca do cotidiano e das aprendizagens na escola.
As Mini-histórias também nos possibilitam revisitar os registros feitos
pelos professores e, por isso, tornam-se um instrumento de formação contínua,
cotidiana na escola. “Esse exercício de olhar para um material que já existe,
buscando extrair sentidos, é uma experiência ímpar de autoformação para o
professor, pois implica fazer uma escolha dentre tantas”. (FOCHI, 2019, p. 19).
Pensar sobre o que escolher para narrar, perceber a força do agir da criança, as
relações com outras crianças, com os adultos, com as coisas e com o mundo
“podem ser uma forma de sair das descrições simplificadas sobre o cotidiano e
as aprendizagens das crianças […] (FOCHI, 2019, p. 20) ”, percebendo, no fazer
diário da criança, no simples, algo extraordinário. É nesse contexto que
fortalecemos o papel fundamental do educador de apoio/coordenador
pedagógico, pois acreditamos ser ele a chave para a construção da
aprendizagem de todos que fazem a escola de Educação Infantil.
A título de sugestão, apresentamos, a seguir, um pequeno guia de
orientação para a escrita da Mini-história. Esse guia está no livro: MINIHISTÓRIAS - RAPSÓDIAS DA VIDA COTIDIANA NAS ESCOLAS DO
OBSERVATÓRIO DA CULTURA INFANTIL- OBECI, que foi organizado pelo
professor Paulo Fochi.
1. Produza observáveis do cotidiano pedagógico. Faça isso para poder refletir,
problematizar e ter elementos para construir uma narrativa a respeito do
cotidiano e das aprendizagens das crianças. Fique atento ao modo como você
fotografa ou filma, ao conteúdo de suas anotações e às produções das crianças.
2. Revisite os observáveis e faça um exercício de querer ver o que há nesse
conjunto de observáveis. Procure suspender suas ideias prévias para abrir
espaço para acolher ao conteúdo que há nas imagens, anotações e produções
das crianças.
3. Escolha algo para contar. Eleger algo é mais eficiente do que querer contar
tudo. Faça esse exercício para acolher aquilo que é mais efêmero, para capturar
muitas das situações que ficam escondidas em meio às grandes situações.
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4. Observe o que escolheu para contar e tente identificar a chave de leitura, ou
seja, o fio narrativo que ajude na construção do texto. Em geral, o título da sua
Mini-história e a principal imagem são a expressão máxima dessa chave de
leitura.
5. Organize as imagens em um slide de PowerPoint para melhor visualizá-las e
tê-las no seu campo visual no momento da escrita. Exercite o olhar para essas
imagens. Atente-se ao layout, ou seja, para a disposição de textos e imagens.
6. Aventure-se a escrever. Se não conseguir começar, faça uma pequena
descrição da cena e depois volte a escrever a partir do que já fez da descrição.
7. Leia e pense se o que você escreveu captura a força das atuações das
crianças. Fique atento às palavras utilizadas para acolher a complexidade do
modo como as crianças se relacionam, aprendem, agem.
8. Peça a alguém para ler a sua primeira versão da Mini-história. Essa pessoa
pode ser outro professor, o coordenador, o auxiliar da turma. Alguém que possa
lhe dizer se o texto está claro, se consegue perceber relação com as imagens e
se existe algo mais que você poderia pensar, escrever ou atentar para.
9. Reescreva se for necessário. Não se furte de tentar aprimorar o que escreveu.
Invista na qualidade e na densidade muito mais do que na quantidade.
10. Imprima e compartilhe num lugar visível para que seus colegas, familiares e
crianças possam desfrutar.
Fonte: (FOCHI, 2019, p. 25 e 26)

Na Mini-história a seguir, compartilhada por Fochi (2019), poderemos
lançar um olhar sobre esse tipo de narrativa das rapsódias cotidianas que
retratam um pouco sobre as inúmeras aprendizagens que circundam as
vivências significativas das crianças.

Fonte: (FOCHI, 2019, p. 25 e 26)
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Nesse exemplo, a professora fez uma escolha a partir de um diálogo
entre as crianças. Escolher é fundamental para a construção de Mini-histórias,
não é escolher tudo, é escolher algo para narrar entre tantas coisas que
acontecem no cotidiano escolar. A professora observa “uma possível
categorização entre o que pode ser bicho e o que pode ser animal e o modo
como as crianças negociam os significados a respeito das teorias que
compartilham” (FOCHI, 2019, p. 22). Dessa observação, emerge uma
investigação, uma construção de conhecimento, na qual o EA/CP é um
colaborador do professor no processo investigativo das crianças.

3.5- O diário de bordo ressignificando a prática docente em
parceria com o EA/CP
O diário de bordo utilizado pelo professor também representa um
instrumento importante no processo de transformação da prática docente que
contribui para a aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças da
Educação Infantil, bem como também dos adolescentes, jovens e adultos.
A escrita do diário de bordo não pode ser solitária, por isso o EA/CP é
peça fundamental nesse processo. Ele precisa ler o diário e fazer devolutivas
orais e escritas acerca do instrumento com base nas suas leituras teóricas.
Consideramos um desafio a escrita do diário de bordo, pois sugerimos que ela
seja uma escrita diária, garantindo fidelidade ao escrito e uma reflexão/avaliação
acerca da prática docente.
O diário de bordo também pode conter as dificuldades pedagógicas do
professor, suas inquietações e novas ideias. Importante encontrar, nos registros,
um fio condutor que converse com a reflexão do professor e com o EA/CP que
fará as devolutivas.
Nesse texto, não iremos oferecer um modelo de diário de bordo, pois “o
fato de não haver um modelo de como se realizará o relato amplia a possibilidade
de o/a professor/a sentir-se autor/a do registro” (ALCÂNTARA, 2020, p.101).
Acreditamos que a possibilidade de autoria, de ser escritor/a da sua própria
prática e das experiências dos estudantes, possibilita uma reflexão/ação/reflexão
contínua de como estamos garantindo a participação ativa das crianças,
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adolescentes, jovens e adultos, o protagonismo e como estamos olhando o
cotidiano da escola.
Escolher o que registar, aquilo que tem o agir dos estudantes, é
fundamental para o diário de bordo. “O ato de escrever nos desvela um poder
autoral, no qual assumimos responsabilidade formativa, tanto pessoal quanto
pedagógica, favorecendo observações e questionamentos, assim como avanços
e retrocessos entre a teoria e prática, promovendo movimentos cada vez mais
intencionais” (ALCÂNTARA, 2020, p.114). Essa responsabilidade do professor
em escrever suas conquistas, como também suas dificuldades, torna o trabalho
do EA/CP, que passa a conhecer as dificuldades do professor, mais significativo
e com propostas que respondem às necessidades do corpo docente.

3.6- Rubricas
A rubrica é um guia de avaliação baseado em critérios, consiste de uma
escala de medida fixa (4 pontos, 6 pontos ou o que for apropriado) e de
descrições das características para cada ponto dessa gradação. Rubricas
descrevem graus de qualidade, proficiência ou compreensão ao longo de um
continuum. De acordo com Irala, Blass e Junqueira (2012, p. 58), a rubrica
também pode ser definida, de forma genérica, como um dispositivo/artefato que
busca uma descrição detalhada das expectativas do professor em relação ao
desempenho do estudante de forma ampla ou em tarefas específicas,
apresentando um caráter tanto descritivo quanto preditivo para a produção desse
desempenho. Uma variação do modelo prevê a construção de tais expectativas
em conjunto com os discentes, tornando-os mais participativos no processo de
avaliação (LUDKE, 2003; PRAT BRAU; RAMAJO; RODRÍGUEZ, 2014; PUTRI,
2016; URIOS et al., 2015; SIMPSON; MCKAY, 2013; ATKINSON; LIM, 2013).
Para Irala, Blass e Junqueira (2021), como dispositivo/artefato de metaavaliação, a rubrica pode ser útil a diversos instrumentos avaliativos e a muitos
aspectos formativos não captados normalmente pelos instrumentos tradicionais
(exemplo, a participação em aula, a integração entre os membros de um grupo
ao longo da execução de um trabalho em equipe, etc.). Além do mais, elas
podem ser utilizadas em qualquer etapa ou modalidade de escolarização da
educação básica, bem como em processos formativos iniciais ou continuados.
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Entre as diversas funcionalidades, destacamos a de avaliar o
desempenho de maneira qualitativa e personalizada, o que permite destacar as
nuances do processo de aprendizagem de cada estudante, explicitar, de maneira
objetiva, os avanços e as necessidades de melhoria, promover o processo
metacognitivo e autoavaliativo e fomentar a autonomia dos estudantes em seu
percurso de aprendizagem.
A título de exemplo, apresentamos a seguir duas propostas de rubrica
(rubrica 1 e rubrica 2), nas quais estão detalhados o objetivo de aprendizagem,
o ponto de partida para sua elaboração; os critérios que vão ser avaliados, a
indicação dos níveis de qualidade, que podem ser nomeados ou numerados,
para construir a escala. Como podemos observar, cada nível se encontra
descrito na forma de textos específicos, com aspectos observáveis e que
representam altas expectativas para o produto ou processo avaliado.
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Fonte:
http://jornadapedagogica.educacao.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/InfograficoGestores_-Rubricas-de-avaliacao.pdf

As rubricas apresentam um enorme potencial para obter evidências
contínuas sobre a aprendizagem. Os dados são usados para identificar o nível
real de aprendizagem do aluno e adaptar a aula para ajudá-lo a atingir os
objetivos de aprendizagem desejados.

3.6.1 Rubricas: a experiência dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental do Estado de Pernambuco
A rubrica apresentada na imagem a seguir representa o instrumento de
Acompanhamento da Aprendizagem dos estudantes das redes públicas
estadual e municipal inseridos no Programa Criança Alfabetizada (PCA).
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Nesse instrumento, (há um modelo para cada ano - 1º ao 5º ano) o/a
professor/a registra (processo não construído, processo em construção e
processo construído) a avaliação de um recorte de habilidades do componente
curricular Língua Portuguesa, primordiais ao processo de letramento dos
estudantes, bem como à garantia do desenvolvimento das habilidades dos
demais componentes curriculares, que são trabalhadas de forma interdisciplinar
em todo planejamento docente. O instrumento foi organizado com 11 habilidades
para o 1º ano, 12 habilidades para o 2º ano, 13 habilidades para o 3º ano e 17
habilidades para o 4º e 5º ano contemplando as quatro práticas de Linguagem,
orientadas no Currículo (Leitura, Oralidade, Análise Linguística e Produção
Escrita) (PERNAMBUCO, 2021).
As informações registradas no instrumento pelo/a professor/a são frutos
do acompanhamento, ao longo de cada bimestre, de todo processo de ensino e
aprendizagem.
Além do instrumento do/a professor/a, há também o instrumento que o
EA/CP preenche. Enquanto o instrumento do professor consolida o resultado da
sua turma, o do EA/CP consolida o resultado das turmas que acompanha. Esse
acompanhamento possibilita contribuir para o processo de fortalecimento da
prática, no planejamento e replanejamento, e auxiliar a busca de novas situações
de ensino e aprendizagem que contribuam com os estudantes no percurso de
sua jornada. Portanto, é, no exercício da ação formativa, que esses profissionais
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da educação somam esforços para que a aprendizagem dos estudantes seja
efetivada.
A título de sugestão, no processo de formação continuada, o EA/CP
pode organizar momentos de estudo sobre o Currículo, documento norteador
necessário ao planejamento, para aprofundamento sobre os objetos de
conhecimento de cada componente curricular, específicos para cada ano. É
possível, também aprofundar o processo de aprendizagem desenvolvido pelos
estudantes tanto dos Anos Iniciais que fazem parte da Terceira Infância quanto
das demais etapas e modalidades. Além do mais, esses momentos de estudos
favorecem a busca por fundamentos metodológicos que possam mediar o
processo educativo, evitando práticas desmotivadoras, descontextualizadas,
que não construam sentidos e desconsiderem como os estudantes aprendem.
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CAPÍTULO 4

COM A PALAVRA,

COM A PALAVRA, O EDUCADOR DE APOIO /
COORDENADOR PEDAGÓGICO
O trabalho do Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico na escola,
enquanto protagonista das ações pedagógicas, contribui para o desenvolvimento
de uma visão curricular para o ensino com foco na qualidade das experiências
de aprendizagem. Suas responsabilidades e atribuições têm um campo próprio
de atuação na comunidade escolar - o pedagógico, centro de toda gestão escolar
-, o que requer um trabalho em conjunto entre todos os agentes educacionais
envolvidos. A escola existe para promover experiências educativas de qualidade,
significativas e equitativas que incidam no pleno desenvolvimento dos
educandos. E o modelo de ensino ofertado nela irá garantir ou não tais objetivos
educacionais.
Numa concepção baseada no senso comum, conforme afirmam DarlingHammond et al (2019), no capítulo Metas e objetivos educacionais, talvez seja
fácil acreditar que os professores já dominam todos os conceitos,
conhecimentos, ferramentas, habilidades e competências suficientes para saber
ensinar em quaisquer circunstâncias após sua graduação. No entanto, o que se
aprende sobre conteúdos educacionais numa formação inicial de professores
demonstra-se insuficiente quando entram na prática docente e precisam orientar
suas decisões pedagógicas como educadores, até porque o currículo e o
contexto sociocultural em que a escola está inserida transformam-se
continuamente.
Nesse sentido, Bacich e Moram (2018, p. 15) também afirmam que:
Os estudantes do século XXI, inseridos em uma sociedade do
conhecimento, demandam um olhar do educador focado na
compreensão dos processos de aprendizagem e na promoção desses
processos por meio de uma nova concepção de como eles ocorrem,
independentemente de quem é o sujeito e das suas condições
circundantes. No mundo atual, marcado pela aceleração e pela
transitoriedade das informações, o centro das atenções passa a ser o
sujeito que aprende, a despeito da diversidade e da multiplicidade dos
elementos envolvidos no processo.

Essa constatação não seria diferente em um contexto pandêmico de
Covid-19 que se alastrou pelo mundo em 2020, marcado pela aceleração e
transitoriedade, chegando às escolas do estado de Pernambuco e provocando
uma necessidade urgente de inovações pedagógicas. Todo o conjunto de

71

conhecimentos que o corpo docente detinha sobre como ensinar tornara-se
insuficiente diante desse novo cenário e dos desafios interpostos aos
professores a partir daí: escolas fechadas, conforme decretos governamentais
em consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde; aulas
presenciais suspensas e substituídas por aulas remotas; interações entre
professores e estudantes a partir de ambientes virtuais de aprendizagem –
Classroom, Google Meet, WhatsApp, Educa-PE (TV e canal no YouTube), AVA
Educa-PE, entre outros. Recorreu-se aos usos de metodologias ativas e de
ferramentas tecnológicas que proporcionassem o planejamento de experiências
de ensino significativas e resultassem em experiências de aprendizagens que
alcançassem os objetivos educacionais inicialmente propostos num contexto de
aulas presenciais.
Nesse contexto, algumas questões foram levantadas. Gestores
escolares, educadores de apoio/coordenadores pedagógicos, professores e
demais profissionais da educação foram convidados a refletir sobre os desafios,
fraquezas e ameaças interpostos às escolas, bem como sobre as
potencialidades e possibilidades que se abriram diante do novo cenário escolar.
•

•

•

•

Que mudanças de paradigmas nas metodologias de ensino e no
acompanhamento pedagógico das práticas docentes seriam necessárias
para vivenciar tantas mudanças simultâneas na vida pessoal, familiar,
social e profissional dos estudantes e professores no ambiente escolar?
Que novas direções precisariam ser dadas às propostas pedagógicas
planejadas em um contexto bem diferente do vivido no novo cenário de
pandemia da Covid-19?
Como orientar os professores na reorganização do planejamento dos
objetivos educacionais e das experiências de ensino do início do ano
letivo de 2020 para atender às novas necessidades de aprendizagem no
atual contexto?
Que novas temáticas necessitariam ser incorporadas ao plano de ação
do Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico para atender às novas
necessidades de formação dos professores e apropriação de
metodologias ativas e inovadoras de ensino?
Diante de tais paradoxos e desafios impostos à educação, no atual

cenário, o papel do Educador de Apoio/Coordenador Pedagógico na escola
tornou-se ainda mais relevante para mediar todas as inovações que
aconteceriam no ambiente escolar. Essas mediações promoveram uma
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adequada gestão pedagógica e curricular das práticas de sala de aula, bem
como favoreceram o gerenciamento dos processos avaliativos, das ações de
fortalecimento das aprendizagens, das estratégias de busca ativa em um
sistema híbrido de ensino e de aprendizagem.
Ainda no decurso dessas mediações o Educador de Apoio/Coordenador
Pedagógico também administrou atividades síncronas e assíncronas de
professores e estudantes, efetivou parceria com os pais e/ou responsáveis,
firmando compromissos com a gestão dos estudos de seus filhos em casa,
durante as aulas remotas, com a mesma qualidade das aulas presenciais, bem
como parcerias com a comunidade no entorno da escola.
Nesse sentido, as experiências exitosas (relatadas, neste capítulo, pelos
educadores de apoio das escolas da rede estadual de ensino) trazem valiosas
contribuições práticas sobre a gestão pedagógica e sobre o papel do Educador
de Apoio/Coordenador Pedagógico no enfrentamento dos diversos desafios
inerentes às suas atribuições.
O primeiro relato a seguir expressa o pensamento do educador de apoio
sobre sua função na escola, reforçando a importância do papel e atuação desse
profissional da educação enquanto liderança pedagógica, atuando na gestão das
ações pedagógicas de uma comunidade escolar, apesar de já ter atribuições
bem definidas na Instrução Normativa SEE 02/2019 (publicada no Diário Oficial
de Pernambuco, em 02 de agosto de 2019), e permitindo a esse importante
agente educacional atuar como protagonista dotado de autonomia profissional
para tomar as decisões mais adequadas na construção de um projeto e
efetivação de uma escola pública de qualidade.

Givanildo Martins: gestão pedagógica e trabalho colaborativo
É muito importante que a escola e a família desempenhem um papel de
grande essencialidade na formação social do indivíduo, assumindo plena
responsabilidade no tocante à construção da pessoa humana em seus âmbitos
diversos, seja espacial, temporal e sociocultural. Esse processo de formação da
identidade se dá tanto no aspecto individual quanto no pessoal e cultural. Por
isso, a formação da identidade do indivíduo se dá através de instituições como
a família, a escola e, mais tarde, o mundo do trabalho. Nesse caso, a escola
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deve desempenhar sua função social sendo corresponsável pela formação
desses novos cidadãos críticos, autônomos e conscientes do seu exercício para
a cidadania.
Para que tudo isso possa dar certo e surtir resultados satisfatórios,
manter-me informado e atualizado é um objetivo contínuo, pois para todas as
situações-problema, quem está do outro lado espera uma luz como solução.
Como Educador(a) de Apoio, apesar de ser um trabalho integrante da rotina
profissional e de ser considerado simples, tenho consciência de que devo
realizar uma tarefa articulada com a Gestão Escolar e todos os profissionais
docentes, através do dinamismo, da boa comunicação, da democracia e da
cooperação, pois a satisfação será coletiva e colaborativa.
É preciso que se estreite a relação com os docentes ao máximo possível,
oferecendo-lhes meios e fins para melhorar ainda mais a aprendizagem dos
educandos, a partir da prática e experiência dos professores.
Para que tudo isso aconteça no chão da escola, como Educador de
Apoio, a primeira ação em meu plano de trabalho dever ser a de conhecer
profundamente os atores e o meu ambiente de trabalho. A partir de então, cabe
a mim desempenhar com eficiência e eficácia minhas atribuições, de modo que
a Instituição de Ensino perceba não apenas a minha presença, mas sobretudo,
o papel diante das demandas frente à constatação de tantas mudanças que vêm
ocorrendo na e em prol da educação.
Givanildo de Oliveira Martins
Educador de Apoio
EREM Justulino Ferreira Gomes - Umari - Bom Jardim/PE
GRE Vale do Capibaribe - Limoeiro
Os diferentes agentes educacionais, incluindo aqui o(a) educador(a) de
apoio ou coordenador(a) pedagógico(a), devem exercer suas funções de forma
colaborativa para promover experiências educativas da forma mais coerente
possível, visando resultar em experiências de aprendizagens que incidam no
pleno desenvolvimento dos estudantes, conforme afirmam Zabala e Arnau
(2010, p. 63):
O sistema educacional é concebido como o conjunto mais ou menos
inter-relacionado dos diferentes agentes educacionais, sejam formais,
informais ou não formais. Essa definição nos permite avançar na
identificação das atribuições e responsabilidades de cada um dos
agentes, compreendendo que cada agente tenha um campo próprio de
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atuação, seus limites são dificilmente identificáveis e, em muitos casos,
as atribuições e responsabilidades devem ser compartilhadas, embora
tenham diferentes graus.

O segundo relato apresenta os desafios impostos pelo novo normal de
um cenário pandêmico. A educadora de apoio, com os demais agentes
educativos de sua escola, conseguiram elencar os problemas e as ameaças a
serem enfrentados (isolamento sanitário, distanciamento social e geográfico,
escolas totalmente fechadas ou em sistema híbrido de ensino, estudantes sem
dispositivos e/ou internet para acesso às aulas remotas, professores
despreparados para acompanhar aulas on-line, entre outras dificuldades), mas
também fundamentaram as ações estratégicas sobre suas potencialidades e
possibilidades (gestão democrática, trabalho colaborativo, planejamento,
inovação, criatividade, diálogo igualitário) para enfrentar os novos desafios,
seguir em frente e amenizar, o máximo possível, os efeitos negativos da
pandemia nos processos de ensino e aprendizagens de sua escola.

Joana Dark: os desafios da pandemia e as adaptações ao novo normal
Diante de muitas reflexões envolvendo a equipe pedagógica, a gestão e
o corpo docente, buscamos novas alternativas para oferecer o ensino aos
estudantes, promover o protagonismo estudantil e manter o vínculo com as
famílias. Entre o direito do estudante de aprender no contexto de pandemia do
Covid-19 e o processo de inquietação, planejamento, criatividade, disposição e
diálogo do professor na busca por um ensino pautado na boniteza e na alegria,
tivemos de aprender a fazer um novo caminho, caminhando, redimensionando o
jeito de pensar e fazer a educação.
Inicialmente, a gestão contratou um pacote particular de acesso às
plataformas digitais de educação e criamos o "Revisa EJAC", visando oferecer
atividades pedagógicas não presenciais para as turmas da escola, por meio de
postagens semanais de atividades e revisão de conteúdos já trabalhados. Foram
criados grupos nas redes sociais por turma, incluindo professores, estudantes e
familiares, os quais foram administrados por professores padrinhos, objetivando
manter a comunicação com os estudantes, fazer escuta ativa e tirar dúvidas
sobre atividades e conteúdo.
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Foi elaborado horário específico para as aulas remotas que passaram a
acontecer via aplicativos para reunião on-line e visando à materialização do uso
de metodologias ativas nessas aulas. Apresentamos, em parceria com a
professora de Matemática de nossa escola, diversas ferramentas nas aulas
atividades dos professores e orientações para o uso adequado nas aulas on-line,
como: Jamboard (quadro branco digital colaborativo), Google Formulário, Padllet
(mural interativo), Mentimeter (nuvem de palavras) e Quiz. Posteriormente, os
próprios educandos exerceram seu protagonismo estudantil, produzindo vídeos
explicativos que serviram para os pares e como suporte para seus professores
e coordenação pedagógica.
Com a disponibilização das contas corporativas para estudantes,
professores e administrativo e a criação do Aplicativo Conecta Aí (Programa de
Internet gratuita para estudantes e professores da Rede estadual de
Pernambuco), realizou-se o processo de migração do Revisa EJAC para as
contas institucionais. Foram realizados, de forma on-line, vários plantões de
atendimento aos estudantes, disponibilizando os e-mails institucionais e
auxiliando-os nessa transição.
Entre alguns trabalhos desenvolvidos de forma remota nesse período,
podemos destacar o Projeto Feira Mat -Troca Valiosa, em que os estudantes dos
6ºs anos ganhavam uma moeda-estrela virtual por cada atividade desenvolvida
nas aulas on-line, as quais eram trocadas por premiações ou brindes no dia da
feira, realizada de forma totalmente remota. Os produtos “comprados”
(adquiridos) pelo estudante eram retirados presencialmente na secretaria da
escola, seguindo todos os protocolos de segurança. Além da motivação para que
os estudantes realizassem as atividades, foram trabalhados conceitos inerentes
à educação financeira e situações do cotidiano importantes para o planejamento
de objetivos e metas a serem alcançados na vida dos estudantes.
Outro projeto desenvolvido na escola foi o BiblioteJac: consistindo em
um projeto de leitura desenvolvido pelas coordenadoras de biblioteca, em
parceria com a educadora de apoio da área de linguagem, contando com a
participação semanal de um convidado que poderia ser da região, de outro
estado da federação ou até mesmo de outro país. Foram trabalhadas questões
relacionadas à arte, cultura e diversidade por meio dos vários gêneros textuais
e ritmos.
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No esforço de potencializar o ensino e a aprendizagem, todo o trabalho
foi realizado na Escola Joaquim André Cavalcanti a muitas mãos. Foram muitos
os desafios e houve muito aprendizado durante esse período de pandemia.
Contudo, conclui-se que ainda há o que se aprender para ensinar neste
momento de implantação do ensino híbrido.
Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar.
(Antonio Machado)
Joana Dark Amorim Souza e Castro
Educadora de Apoio
Escola Joaquim André Cavalcanti - Petrolina/PE
GRE do Médio São Francisco - Petrolina
O(a) educador(a) de apoio ou coordenador(a) pedagógico, enquanto
gestor das ações pedagógicas de uma comunidade escolar, precisa tomar
decisões sobre o currículo, experiências de ensino, reensino e aprendizagem,
processos de avaliação e gestão de sala de aula, tendo a capacidade de
planejar essas ações pedagógicas

levando em consideração os objetivos

educacionais e a função sociocultural da escola, garantindo o sucesso equitativo
da educação básica na vida dos estudantes, bem como os contextos sociais
vigentes e suas influências culturais, além dos respectivos impactos na gestão
pedagógica. Há certos momentos no cotidiano escolar em que as coisas tomam
rumos diferentes do planejado e o papel desse importante gestor pedagógico é
fundamental para conduzir um processo de reflexão-ação-reflexão capaz de
redirecionar as ações planejadas sem perder de vista aonde querem chegar: os
objetivos a serem alcançados e os resultados esperados em seu plano
estratégico de ação.
O terceiro relato de experiências exitosas reforça essa capacidade do
gestor pedagógico de atentar para as possibilidades que se abriram para a
gestão curricular e liderança pedagógica do(a) educador(a) de apoio ou
coordenador(a) pedagógico(a) diante dos desafios impostos pela pandemia,
implicando responsabilidades para com as ações planejadas e envolvimento da
comunidade local em um intenso esforço de trabalho colaborativo, numa
perspectiva social da educação.
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Rosiane Lima: criatividade, envolvimento e participação da comunidade
local
Durante o período de aulas remotas na EREM Alberto Augusto de Morais
Pradines, a aula virtual chegava aos estudantes de diferentes formas: nos grupos
de WhatsApp ou pelo canal do Youtube. E para atender aos demais estudantes
que não tinham acesso à internet, mas tinham um aparelho de rádio em sua
residência, uma experiência importante e marcante foi a realização do Projeto
Pradines nas Ondas do Rádio, em que os podcasts gravados pelos professores
de diferentes áreas da escola foram veiculados na programação da rádio local,
Voz da Ilha FM – na frequência 89,5, alcançando grande relevância entre
estudantes e ouvintes.
Outras ações interessantes também foram desenvolvidas na Pradines.
Como muitos estudantes ficaram dispersos da leitura, a coordenação da
Biblioteca criou uma forma de incentivar a leitura através do uso de QR Code de
alguns títulos como: Dom Casmurro e Helena (escritos por Machado de Assis),
entre outros, para que a literatura brasileira chegasse aos nossos estudantes.
Destaco outro projeto da biblioteca da escola, após o retorno às aulas no sistema
híbrido, no qual um título chegava ao alunado de forma móvel na hora do
intervalo, com a ajuda dos estudantes protagonistas. O educando interessado
era motivado a escolher um livro, levá-lo para casa e, no retorno, apresentar a
sua compreensão da leitura aos demais colegas, o que se convertia em uma
nova motivação para também levarem o livro.
Percebendo a ausência dos estudantes nas aulas remotas, procuramos
planejar ações pedagógicas de forma dinâmica, diferenciada e atrativa, visando
alcançar maior envolvimento e participação deles. Uma dessas ações foi a
realização do projeto Exposição Virtual de Artes do Modernismo, oportunidade
para os estudantes refletirem sobre a presença constante da arte em nosso
cotidiano e participarem de uma imersão no mundo artístico, instigando a
reflexão e o amadurecimento dos conceitos de arte, bem como demonstrar, por
meio dessa atividade, que a arte que eles vivenciaram em seus estudos
escolares possui uma relação com seu dia a dia e com sua realidade de vida.
Rosiane Maria de Lima
Educadora de Apoio
EREM Alberto Augusto de Morais Pradines
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GRE Metropolitana Norte - Ilha de Itamaracá/PE
O quarto relato de experiências exitosas destaca algumas ações
pedagógicas criativas, significativas e que envolvem a participação dos
estudantes como protagonistas no processo de ensino e aprendizagem.
Atualmente, a escola oferece Ensino médio Integral e a modalidade EJA Médio,
atendendo a uma clientela bastante diversificada de 419 estudantes, em sua
maioria oriundos da área rural e provenientes de famílias de baixo/médio nível
socioeconômico e de escolaridade. É a única instituição pública que oferta
ensino médio no município.

Eloisnete Callou: protagonismo juvenil e ações de fortalecimento da
aprendizagem
No novo cenário, enquanto educadora de apoio, deparei-me com novos
e grandes desafios: enxergar além, não deixar nossas principais ações para trás,
adequar o nosso contexto, a nossa realidade e as nossas necessidades ao
período pandêmico. Com essa concepção, entendi que é possível ressignificar
o processo de ensino e aprendizagem e que novas competências e habilidades
precisam ser construídas. Visto ser este o maior desafio, evidenciada a
complexidade do momento e seguindo as orientações dos profissionais de
saúde, venho junto a uma equipe trilhando um trabalho árduo, porém gratificante,
de redirecionar todas as ações, ora de forma remota, ora híbrida, com atividades
síncronas ou assíncronas, com o intuito de manter o desenvolvimento do
processo ensino e aprendizagem dentro do âmbito escolar, fazendo dessa
necessidade minha maior motivação e fortaleza na execução com excelência
das minhas atribuições.
Entre as ações pedagógicas realizadas nesse período, destaco o
acompanhamento semanal do planejamento das aulas remotas e monitoramento
dos estudantes sem acesso à internet, buscando alternativas para manter o
vínculo e favorecer a aprendizagem de todos, como o envolvimento da
comunidade escolar na entrega de atividades impressas. Essa ação está
incluída nos cuidados sanitários previstos, contando com a participação de
familiares, vizinhos e/ou pessoas da localidade. Outra ação que merece
destaque foi a realização de reuniões semanais, registradas em ata, com as
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equipes gestora, pedagógica e de professores por videoconferência, para tratar
sobre as dificuldades e avanços nas ações efetivadas.
É importante ressaltar a presença do Educador de Apoio na acolhida
diária aos estudantes, na organização de lanches e almoços, no atendimento
individual de estudantes e pais que frequentemente procuram a equipe gestora
da escola para resolução de problemas e inúmeras outras atividades aqui não
listadas.
Mesmo diante de tantos desafios, projetos interessantes foram
realizados na escola: “Semear Soluções” (vivência de ações de protagonismo
juvenil voltadas para as temáticas: projeto de vida, saúde mental, tecnologias,
identidade étnica e raízes culturais), “Tenho em mim todos os Sonhos do Mundo”
(conversa com os estudantes do 3º ano do Ensino Médio sobre projeto de vida
e perspectivas de futuro), e “Feira das Profissões : Estou no Rumo” (voltado para
estudantes do 3º ano do ensino médio, realizado através das plataformas virtuais
com profissionais convidados de diversas áreas de atuação, visando oferecer
embasamento teórico a respeito das profissões existentes, ajudando-os na
escolha do seu projeto de vida profissional.
Outra ação interessante realizada foi o Projeto Monitoria Solidária. Os
estudantes protagonistas monitores se lançaram ao desafio, de forma voluntária
e solidária, com o intuito de proporcionar aos colegas de classe momentos de
fortalecimento da aprendizagem através de reforço escolar, coordenando grupos
de estudo e reforço dos conteúdos de componentes curriculares que
apresentaram menor índice nos resultados finais do ano letivo de 2020, segundo
dados apresentados na avaliação diagnóstica proposta pela Secretaria de
Educação do Estado. As aulas de monitoria solidária acontecem no horário das
aulas de Estudo Dirigido e são acompanhadas pelos professores do componente
curricular. O educando monitor, ao final do ano letivo, receberá certificação de
participação e reconhecimento escolar.
Eloisnete de Kácia de Sá Callou
Educadora de apoio
EREM Gumercindo Cabral – Salgueiro/PE
GRE Sertão Central - Salgueiro
Uma das atribuições do(a) educador(a) de apoio/coordenador(a)
pedagógico(a), regulamentada na Instrução Normativa 02/2019, enfoca
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contribuir com a ação docente em relação aos processos do ensino e
aprendizagem, propondo subsídios pedagógicos, com vistas à melhoria das
aprendizagens dos(as) estudantes. É seu papel, enquanto gestor das ações
pedagógicas, promover a contínua investigação do ensino, criando ciclos de
reflexão crítica sobre a prática docente e de aprendizagem profissional
colaborativa, identificando os principais problemas, buscando compreendê-los
sistematicamente, verificar possíveis causas, elaborar planos de ações
estratégicas, proporcionar processos de avaliação e reflexão sobre a ação que
incidam

na

melhoria

da

qualidade

das

experiências

de

ensino

e,

respectivamente, nas experiências de aprendizagens planejadas na escola.
O quinto relato corrobora com as premissas inerentes à formação
continuada dos professores em serviço e sua relevância para possibilitar
espaços de aprendizagem colaborativos e inovação das práticas pedagógicas
entre os docentes de sua escola.

Maria dos Prazeres Macedo: o ensino híbrido como possibilidade para
inovar
No início do ano de 2021, a EREM Prof.ª Maria Wilza Barros de Miranda
teve muitos desafios: voltar às aulas presenciais das turmas dos 1º, 2º e 3º anos,
em formato de rodízio; atender aos estudantes que estavam apenas on-line;
realizar a busca ativa dos que não tinham retornado sequer para a renovação da
matrícula; evitar a evasão escolar e envolver os professores em todos os
processos, objetivando o sucesso de nossos estudantes em um cenário
pandêmico da Covid-19.
Nesse contexto, os educadores e educadoras de apoio receberam
orientações para trabalhar na formação de acolhida aos professores a seguinte
temática: “CURRÍCULO, ENSINO HÍBRIDO E APRENDIZAGEM: DESAFIOS
PARA O CICLO 2020/2021”. Ao iniciarmos as discussões e reflexões na escola,
percebi que havia um grupo muito heterogêneo de professores: uns com um
conhecimento bem abrangente sobre a temática; outros ainda com muitas
dúvidas e outros retornando à sala de aula após dois anos fora dela. Diante das
fragilidades apresentadas, o planejamento da coordenação pedagógica
compreendeu três etapas:
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Primeira Etapa:
Construção e aplicação da oficina “Ensino Híbrido: o Modelo Rotação
por Estações como possibilidade para execução de uma metodologia Ativa”.
Antecipadamente, os professores receberam um texto para leitura prévia (sala
de aula invertida). No dia da oficina, os professores foram divididos em
grupos/estações para a realização das atividades propostas, refletiram sobre
cada estação e produziram um vídeo para acolher os estudantes (rotação por
estações e rotação individual).

Segunda Etapa:
Planejamento, execução e monitoramento de metodologias ativas Durante os bimestres letivos, os professores planejaram e executaram aulas de
forma híbrida, utilizando um dos modelos desse ensino que melhor se
adequasse ao seu fazer pedagógico, objetivando a melhoria do desempenho dos
estudantes em trabalho remoto (aulas assíncronas e síncronas). Para a
verificação do êxito desta etapa, acompanhei os grupos das turmas, os registros
dos professores no SIEPE, sugerindo algumas atividades como trocas de
experiências e auxiliando estudantes e famílias na compreensão do processo do
ensino.

Terceira Etapa:
Análise dos Resultados - A cada término de bimestre letivo, professores e
equipe gestora se reuniam para analisar e avaliar o desempenho dos estudantes,
a frequência e a participação nas aulas (presenciais e on-line); e também para
elaborar e executar estratégias visando à melhoria dos índices tanto de
frequência quanto de desempenho.
Os resultados observados durante as ações desenvolvidas na escola
foram bastante promissores: apropriação do conhecimento sobre o ensino
híbrido com aulas mais dinâmicas e atrativas (sem seguir um modelo único de
ensino); acompanhamento mais efetivo dos estudantes feito pelos professores e
equipe pedagógica (frequência e desempenho); realização da busca ativa dos
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estudantes que não haviam retornado nem para a renovação da matrícula
(continuamos com a busca ativa ao longo de todo o ano letivo); elaboração e
execução de estratégias

interventivas possíveis de serem aplicadas,

monitoradas e avaliadas; maior interação entre professores e estudantes, família
e escola, equipe gestora e professores.
Maria dos Prazeres Macedo
Educadora de Apoio
EREM Prof.ª Maria Wilza Barros de Miranda – Petrolina/PE
GRE do Médio São Francisco - Petrolina
O sexto relato demonstra como a equipe pedagógica da escola deve
estar atenta a questões inerentes às relações humanas e à formação dos
professores. As experiências exitosas relatadas evidenciam em suas práticas
pedagógicas que as bases teórico-filosóficas da educação interdimensional,
fundamentadas na vivência dos quatros pilares educacionais, proporciona um
novo olhar para as juventudes, influenciando um novo modelo de ensinar e
aprender, consolidando a formação do jovem autônomo, competente e solidário
ao desenvolver as diversas competências necessárias para sua efetiva formação
integral. E esse olhar para a formação integral não se limita apenas aos
educandos, verificando-se a preocupação com a formação integral também dos
docentes tanto quanto dos jovens.

Maria José Marinheiro: protagonismo pedagógico, formação
professores e as competências socioemocionais do educador

de

Na educação do Ensino Médio, precisamente a partir de 2008 com a
implantação da educação integral no município de Cabrobó, a EREM José
Caldas Cavalcanti é vista pela sociedade como um campo promissor. Isso nos
remete a diariamente alavancar estratégias que irmanam do coletivo de
gestores; a sermos a chave para abrir caminhos e trilhas que ainda não foram
percorridas, mas que propõem expectativas de futuro com significativa
importância para a formação acadêmica dos jovens. Acreditamos que, na
aprendizagem dialógica, tanto jovens estudantes quanto professores, famílias,
amigos e parceiros da escola estreitam laços, fortalecem a cultura, constroem
conhecimentos e saberes diversos por meio do diálogo.
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Em sua história, a escola potencializa um trabalho de qualidade, a partir
do planejamento com base em discussões e reflexões sobre as Propostas
Curriculares, o Projeto Político-Pedagógico, o Regimento Escolar, o Código de
Convivência da escola, bem como sobre o uso e manuseio das ferramentas
tecnológicas no contexto da interdisciplinaridade, entre outras temáticas
trabalhadas na intenção de cumprir os objetivos educacionais propostos,
oportunizando o fortalecimento das culturas, a equidade de direitos, a questão
de gêneros, raça, etnia, a sustentabilidade socioambiental, entre outras questões
pertinentes ao contexto atual e novas perspectivas de futuro.
A escola busca desenvolver o senso crítico dos estudantes, combatendo
todos os tipos de violência, preconceito e descrenças, buscando estimular a
comunicação, o diálogo igualitário, o debate, a leitura de textos de opinião
convergente e divergente com base no processo de formação cidadã.
Nesse contexto, é de fundamental relevância a formação de professores,
garantindo o fortalecimento da gestão do ensino e da aprendizagem, na
fundamentação teórica e de boas práticas que corroborem com as estratégias
das ferramentas tecnológicas do ensino híbrido. Em um quadro assim, a pauta
de formação continuada do segundo semestre de 2021 fundamentou-se em uma
abordagem emblemática sobre as competências socioemocionais do educador
e suas relações sociais, objetivando proporcionar um diálogo reflexivo (de cunho
sociológico e consciente da temporalidade), permeado pelos conflitos pessoais,
sociais e familiares, bem como pelas experiências de superação do
comportamento humano.
Os encontros formativos no início do segundo semestre foram realizados
num período de três dias (21 a 23/07), em horário integral (manhã e tarde),
incluindo outras temáticas igualmente importantes: o centenário do mestre Paulo
Freire, escolha do livro didático, orientações para a escolha das trilhas dos
Itinerários Formativos que irão perfazer o Novo Ensino Médio para as turmas de
1º ano a partir de 2022, planejamento estratégico, tático e operacional na
perspectiva de um olhar cuidadoso e zeloso para a acolhida dos estudantes na
“volta às aulas” e o cenário de combate à disseminação da Covid-19.
Portanto, acreditamos no esperançar, em dias melhores, pensando em
garantir com qualidade a aprendizagem dos jovens estudantes em meio à
pandemia, voltando às aulas no contexto do ensino híbrido.
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Maria José Marinheiro
Educadora de apoio
EREM José Caldas Cavalcanti – Cabrobó/PE
GRE do Médio São Francisco - Petrolina
O sétimo relato narra uma experiência de aprendizagem significativa que
evidencia o processo educativo democrático e é marcado pela interação,
acolhimento e adaptação ativa à realidade. Assim sendo, o estudante não
aprende unicamente um conteúdo específico, mas outros veiculados a ele, os
quais possibilitam a criação de significado, a reflexão e o desenvolvimento do
pensamento crítico.

Vlademir Silva: ação de integração e acolhimento
Durante o mês de agosto de 2021, começamos a receber em nossa
escola um número mais significativo de estudantes nas aulas presenciais.
Começávamos a perceber o resultado do trabalho de busca ativa das semanas
anteriores e de uma maior segurança das famílias em mandar as crianças e
adolescentes devido ao avanço da vacinação e à melhoria do cenário vivenciado
até então na cidade.
Pensando em fortalecer os vínculos entre estudantes e os deles com a
escola, realizamos a ação “Coração de estudante é...”. A proposta era simples.
Conversamos um pouco sobre a importância de existir um dia para os(as)
estudantes. Em seguida, propusemos que cada um(a) escrevesse em um
coração de papel colorido os sentimentos, desejos, emoções, sonhos, palavras
positivas ou deixar uma mensagem marcante que carregavam consigo. Fizemos
isso ao som da música Tamo Junto (Não Desista), de Lexa e Carlinhos Brown.
Cada coração foi afixado em um mural no pátio da escola, formando um lindo
mosaico. Por fim, ao voltar para a sala, cada estudante recebeu um lápis com
uma frase de incentivo que era lida por eles(as) para toda a turma. Uma
estudante do 9º ano, ao ler a frase “você é inteligente, acredite!”, disse, em tom
de brincadeira: “A partir de hoje só faço prova com esse lápis!” Todos riram.
Naquele instante, “caiu a ficha” e percebemos a importância da vivência para
todos nós.
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A ONU/UNESCO estabeleceu, em seu conhecido relatório da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século 21, o que conhecemos como pilares
da educação (aprender a conhecer, a fazer, viver juntos e ser). Acreditamos que
com essa experiência demos um pequeno passo rumo ao “viver juntos”,
motivando todos a querer e a poder “ser”. E nós, educadores, o que aprendemos
com isso? Gonzaguinha resumiu de forma simples e profunda: “Eu fico com a
pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita”.
Vlademir Ferreira da Silva
Educador de Apoio
Escola Matias de Albuquerque – Recife/PE
GRE Recife Norte
Segundo Fátima Freire (2008), o educador democrático utiliza seu “saber
mais” para que o outro, a quem educa, possa saber tanto quanto ele e até
superá-lo. O educador democrático assume seu saber, ocupa-se com o outro,
prepara-se para receber o outro, reflete sua prática, cria vínculo, realiza
intervenções e dá devolutivas. Logo, tem como desafio diário planejar e
promover atividades significativas que possibilitem ao estudante interagir com
seus pares, falar/escrever sua própria palavra, construir o seu saber, criar seus
percursos de aprendizagem e assumir seu papel de sujeito.
O oitavo relato narra o exercício de liderança pedagógica; registra o
monitoramento e acompanhamento das definições dos recursos utilizados, bem
como a agilidade de implementação deles; avalia a familiaridade e a
acessibilidade dos usuários a esses recursos; e articula/promove a formação
continuada em serviço.

Marília Azevedo: monitoramento e acompanhamento - estratégias que
fortalecem a reflexão pedagógica.
A estratégia de Ensino Remoto adotada pela Escola Técnica Estadual
Cícero Dias teve implementação rápida e sólida, mas, ao longo da experiência,
realizamos avaliações e escutas que orientaram ajustes para melhoria do
processo de ensino e aprendizagem.
Iniciamos com os encontros assíncronos e com mentorias para tirar as
dúvidas. No decorrer do processo, fomos ampliando gradativamente os
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encontros síncronos por solicitação dos estudantes e educadores familiares.
Também adaptamos os fluxos para apoiar a ausência de dois professores que
apresentaram atestado médico por um período de 15 dias para que as atividades
das disciplinas lecionadas por eles não fossem interrompidas.
Como citado na metodologia, as formas de monitoramento foram
readequadas e a seguir compartilhamos um resumo dos resultados obtidos ao
longo das 17 semanas com ofertas de conteúdos:
● Transparência no processo de transição: o posicionamento da
instituição sempre foi de falar e compartilhar abertamente os desafios e
conquistas com a comunidade escolar, principalmente destacando que
estava em um processo de adaptação e aprendendo com as
oportunidades surgidas no Ensino Remoto.
● Entendimento coletivo a partir dos alinhamentos: percebe-se que a
comunidade tem clareza das ações realizadas, bem como entendimento
das implementações e novas propostas que estão sendo desenhadas.
Sempre apoiando as decisões e engajada para tornar viáveis as ideias.
● Comunicação qualificada: adequação dos formatos de comunicação
com a criação de uma newsletter semanal específica para o público da
comunidade escolar, compartilhamento de pílulas com dicas,
replanejamento das redes sociais com editoriais voltados para o contexto,
envio de comunicados e de horários das aulas. Foram enviados ao todo
35 comunicados.
● Planejamentos pedagógicos: plataforma de fácil navegabilidade
considerando os campos com as características do ensino remoto, cada
hora aula, conteúdos e mídias. Preenchimento dentro do prazo e
validação contínua pela comissão da escola.
● Acesso dos professores e estudantes à plataforma Google for
Education: os registros mostram que a média de acessos de usuários
únicos por semana é de 430, que corresponde a 85% das nossas
matrículas, variando entre 80% e 93%, com média de 4 acessos
semanais. Em relação ao corpo docente, a média de usuários únicos foi
de 20 professores, que corresponde a 89% da equipe, variando entre 75%
e 100%, com média de 2 acessos semanais.
● Entregas de atividades e devolutivas com feedback: pela plataforma
é possível visualizar que a média de entrega das atividades é de 75%,
mas, em alguns casos, temos registros que ultrapassam 93%. O
diferencial é a devolutiva das atividades, com uso de rubricas avaliativas
e feedbacks das produções.
● Apropriação das ferramentas digitais: 91% dos professores
conseguiram utilizar as ferramentas educacionais com mais tranquilidade
e 9% precisaram de um maior acompanhamento. Para esse apoio, foram
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criados 27 vídeos tutoriais com mais de 11 mil visualizações, 6 pílulas com
dicas e 82 atendimentos individuais e personalizados, que somam
aproximadamente 55 horas totais. Também produzimos 7 vídeos de
cases do uso de ferramentas para inspirar outros educadores da rede,
considerando que os vídeos tiveram um alcance maior que o esperado.
Disponibilização de conteúdo considerando variedade de linguagem
e formatos: foram criadas 3.224 aulas, que correspondem a 8 mil horasaula. Também foram realizadas mais de 1000 publicações no mural com
orientações gerais. Em relação aos materiais disponibilizados, foi possível
perceber destaque para apresentações, documentos, videoaulas, textos
autorais, formulários, podcasts e curadorias diversas.
Realização e participação nas aulas síncronas: foram realizadas 306
aulas pelo Google Meet, com frequência média de 60% dos estudantes.
A cada semana, esses números crescem significativamente.
Pesquisa com os alunos sobre a experiência remota: Foram
realizados dois ciclos de pesquisa e os resultados podem ser obtidos nos
anexos. 81% avaliam a experiência com os professores entre boa e
excelente, 85% avaliam o Google Classroom como uma boa ferramenta
de apoio e 76% gostam das aulas síncronas.
Intercâmbio de conhecimento: foram realizados 2 encontros para
socialização dos aprendizados e apoio mútuo. O primeiro teve como foco
o processo de adaptação e o segundo enfatizou a troca de experiências
usando o menti.com e o kahoot como ferramentas de interação.
Embora os dados apresentados acima demonstrem uma crescente,

existem muitas oportunidades de melhorias considerando a meta desejada de
100% em todas as ações. O processo de revisitar as estratégias é constante,
democrático e colaborativo, com ajustes rápidos no percurso para que melhorias
sejam implementadas e permitam a sequencialidade das dinâmicas propostas.
O saldo é positivo por toda a dedicação da equipe em busca de novos
aprendizados, conhecimentos e resultados.
A implementação das estratégias é avaliada como desafiadora e de
muitos aprendizados, uma vez que as incertezas derivam de um novo modo de
trabalhar, ensinar, estudar e aprender. As dúvidas são ampliadas quando estão
relacionadas aos aspectos que envolvem um possível retorno. Para ajudar nas
decisões futuras, a equipe está se aprofundando em estudos de casos nacionais
e internacionais como inspiração de novas estratégias.
Marília Flávia Azevedo
Educadora de Apoio
Escola Técnica Estadual Cícero Dias – Recife/PE
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Recife Sul
O contexto educativo não é estável, como bem argumenta Schõn (2019)
quando caracteriza a práxis do ensino por: complexidade, incerteza,
singularidade e conflito de valores. Intervir nesse contexto é necessário, mas
demanda a construção de saberes (conhecimento acadêmico e prática
profissional) que possam servir como instrumento de análise das situações
cotidianas. Não se pode esperar que o professor saiba fazer algo quando não se
criarem condições para sua aprendizagem. É fundamental que ele aprenda a
interpretar a realidade, compreender o que há por trás das situações cotidianas
e como intervir de forma pontual e eficaz. Logo, refletir é uma ação, é um
procedimento. É na reflexão sobre e durante a ação que a atuação pedagógica
será questionada, analisada, interpretada, comparada e reconstruída.
O nono relato apresenta o planejamento de estratégias colaborativas que
identificam ausências dos estudantes, fazem o acompanhamento desses casos
e promovem o resgate dos que estavam evadidos ou em risco de evasão.

Emília Oliveira: 2021 A BUSCA É ATIVA!!
A EREM Ginásio Pernambucano – Aurora, dando continuidade ao
trabalho iniciado em 2020, redesignou em 2021 o propósito inicial de evitar o
elevadíssimo índice de evasão, passando a pleitear, nas suas ações, a
manutenção dos estudantes resgatados e, principalmente, a elevação dos
resultados, tidos como deficitários e críticos em grande parte dos componentes
curriculares.
Nesse novo contexto, o objetivo é otimizar a participação nas atividades
escolares (híbridas e remotas) a partir da mobilização dos estudantes e
comunicação com os responsáveis. Nossos dados, no universo da nossa
comunidade, passaram a ser os seguintes: 745 estudantes matriculados; 61%
dos estudantes no Ensino Híbrido e 39% no Ensino Remoto; 1,98% não
participam e 11,91% fizeram apenas as avaliações; 97% de participação na
Avaliação Diagnóstica.
A identificação dessa lacuna voltada ao desempenho e participação dos
estudantes originou a nossa principal estratégia: otimizar a comunicação com
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as famílias a partir de um canal direto com a Gestão. Além disso, buscamos
fortalecer a interação com os estudantes, identificar os que não estão
participando das atividades, estabelecer contato com os pais dos estudantes
ausentes. Adotamos como método as seguintes ações: criação dos grupos de
WhatsApp com os responsáveis e com os estudantes de todas as turmas,
realização de Conselho de Classe, coleta de informações sobre as condições de
acesso às atividades remotas, contato telefônico com os responsáveis pelos
estudantes com pouca ou nenhuma participação.
Para a execução das diretrizes definidas para essa nova fase dos
trabalhos, contamos com uma equipe renovada e com objetivos bem-definidos
e alinhados. A saber:

Com este novo desafio em pauta, destacamos o quadro exitoso das
ações implementadas pela equipe gestora. Vejamos:
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Diante de todo a jornada relatada, a qual continua ativa e com propósitos
fortalecidos, compreendemos que o trabalho não cessou. Ainda é preciso
considerar a finalização com saldo positivo, o que ainda não ocorreu em 2021.
Temos muitas conquistas a festejar, mas entendemos que há que perseverar
para garantir os resultados até então conquistados e outros que vão se
agregando e se configurando também como meta. Seguimos trabalhando para
fortalecer, ainda mais, os resultados já alcançados.
“A alegria não chega apenas no achado,
mas faz parte do processo da busca.”
(Paulo Freire, 1996, p. 142)
Emília Tereza e Joelma Oliveira
Educadoras de Apoio
EREM Ginásio Pernambucano
GRE Recife Norte
A reflexão coletiva sobre a responsabilidade de cada um e de todos sobre
a eficiência, eficácia e o impacto social da educação promove a indagação sobre
a missão da escola e reafirma que a escola deve
estar atenta ao contexto em que está inserida, a que missão tem, como
instituição social e como organização, e a que interesses atende direta
ou indiretamente. Mas, acima de tudo, deve-se entender que, se não
houver perguntas, é difícil buscar respostas (GAIRIN, 1996, p. 83)

Assim sendo, as características de cada escola e seu contexto
determinam os ajustes, as modificações e as adaptações necessárias para
efetivação de sua missão. A implementação das características da escola que
aprende, o monitoramento da frequência de estudantes e professores, a
importância da parceria com as famílias, os instrumentos de acompanhamento
dos processos: ensino, planejamento, avaliação e a análise qualitativa dos
resultados compõem os indicadores de sucesso do processo educativo.
O décimo relato de experiências exitosas narra a realização de proposta
interdisciplinar que promove o diálogo entre alguns componentes curriculares
possibilitando a contextualização, construção e apropriação de conhecimentos,
assim como a boa gestão da sala de aula.

91

Sarita Andrade: Interdisciplinaridade - diálogo possível e contextualizador.
Tivemos uma vivência pedagógica colaborativa sobre o dia da
matemática. A culminância aconteceu, no dia 06 de maio de 2021, com um
trabalho interdisciplinar numa articulação entre a base técnica da escola
(formada pelos cursos de Teatro e Artes Visuais) e a base comum, com os
componentes da chamada base propedêutica. As apresentações permearam os
diversos espaços escolares que comumente são utilizados para as vivências
práticas de ambos os cursos, como é o caso do nosso Laboratório de
Matemática, da Biblioteca, da Sala de Artes e Exposições e do nosso Teatro
Gilberto Freyre.
Para preparação, foi realizado um encontro prévio em que os professores
de matemática, como orientadores, colocaram o tema central (a Vida de Malba
Tahan) a ser trabalhado, e os demais professores se dispuseram a trabalhar em
cada um de seus componentes. Entre as construções, tivemos jogos
matemáticos, exposições de trabalhos manuais (como pinturas e esculturas) e a
peça teatral criada a partir da história da divisão dos camelos, contada pelo autor
em seu livro.
Essa vivência foi o resultado de um trabalho colaborativo onde os
professores orientadores

incentivaram a investigação e aprendizagem dos

estudantes em grupo.
Sarita de Moraes Andrade
Educadora de Apoio
Escola Técnica Estadual Professor Alfredo Freyre
Recife/PE
GRE Recife Norte
A interdisciplinaridade promove o diálogo entre alguns componentes
curriculares, visando proporcionar ao estudante a compreensão do diálogo entre
as habilidades e as competências, favorecendo o enfrentamento dos desafios e
a resolução de problemas. Essa proposta de aprendizagem significativa
possibilita a construção de conhecimento e a criação de significado efetivadas
por meio da interação, comunicação entre componentes e a contextualização
dos conhecimentos.
A aprendizagem significativa é transformadora porque desenvolve no
estudante a criatividade, o pensamento e o desejo de ampliar seus
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conhecimentos e habilidades; e no professor a busca de novos percursos de
ensino e de aprendizagem, a reinvenção de sua prática educativa, a
materialização de concepções e a troca com seus pares. Nesse processo, a
escuta, a fala, a pergunta e a interação fundamentam o desejo de ensinar e a
necessidade de aprender, ora pelo professor, ora pelo estudante. Por
consequência, gera a boa gestão da sala de aula e, conforme afirmam DarlingHammond et al. (2019), essa gestão está apoiada em cinco conhecimentos: (i)
criação de currículos significativos e aulas envolventes; (ii) desenvolvimento de
comunidades de aprendizagem; (iii) organização e estruturação da sala de aula;
(iv) correção respeitosa de comportamentos e restabelecimento de relações; (v)
encorajamento do desenvolvimento moral.
Esses conhecimentos bem-articulados promovem o desempenho
acadêmico, o desenvolvimento social e emocional, a cooperação e a construção
do caráter. Assim sendo, a boa gestão da sala de aula dá suporte à
aprendizagem produtiva, humanizada e consistente, uma vez que promove o
ambiente

cooperativo,

local

onde

existe

troca

de

conhecimentos,

corresponsabilidade com o processo formativo e ajuda mútua, favorecendo a
aprendizagem.
Espera-se

que

as

vozes

e

os

olhares

dos

educadores

de

apoio/coordenadores pedagógicos expressos por meio dos relatos de suas
experiências, respeitosamente compilados neste texto, possam contribuir para a
construção de novos espaços de reflexão sobre a ação em seu contexto de
fazeres pedagógicos, instigando o desenvolvimento do trabalho colaborativo em
nossas escolas, da gestão da sala de aula e dos processos de avaliação, da
formação de professores em ciclos de aprendizagem profissional profundos e
sistemáticos.
Deseja-se também a construção de comunidades de aprendizagem para
todos, integrando protagonismo estudantil e docente com base no diálogo
igualitário, numa mesma direção por resultados equitativos e equânimes da
educação,

importantes

premissas

para

resultar

em

experiências

de

aprendizagens significativas, mais amplas e duradouras e que possibilitem o
desenvolvimento

de

competências

que

proporcionem

aos

estudantes

realizarem, de forma eficaz e eficiente, a transposição didática ou transferências
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dos conceitos, competências e habilidades adquiridos para situações práticas de
sua vida cotidiana.
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