
 

coordenacao.pedagogica@faculdadecosmopolita.edu.br 

ouvidoria@faculdadecosmopolita.edu.br 

Andrea C. R. de Morisson 
 

 

O COORDENADOR PEDAGÓGICO 

O COORDENADOR PEDAGÓGICO, se deve ao fato de entendermos que ele 

tem na instituição, uma função articuladora, formadora e transformadora. 

Portanto, é o elemento mediador entre currículo e professores. Assim, esse profissional 

será, em nosso modo de ver, aquele que poderá auxiliar o professor a fazer as devidas 

articulações curriculares, considerando suas áreas específicas de conhecimento, os 

alunos com quem trabalha a realidade sociocultural em que a instituição se situa e os 

demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se desenvolvem na sala de 

aula e na instituição. 

Ele tem uma função mediadora, no sentido de revelar/desvelar os significados 

das propostas curriculares, para que os professores elaborem seus próprios sentidos, 

deixando de conjugar o verbo cumprir obrigações curriculares e passando a conjugar os 

verbos aceitar, trabalhar, operacionalizar determinadas propostas, porque estas estão de 

acordo com suas crenças e compromissos sobre a instituição e o aluno – e rejeitar as que 

lhes parecem inadequadas como proposta de trabalho para aqueles alunos, aquela 

instituição, aquele momento acadêmico. 

O que competiria, então, ao coordenador pedagógico? 

– Como articulador, seu papel principal é oferecer condições para que os 

professores trabalhem coletivamente às propostas curriculares, em função de sua 

realidade, o que não é fácil, mas possível; 

Como articulador, para instaurar na instituição o significado do trabalho 

coletivo, é fundamental que o coordenador pedagógico possibilite ações de parceria, de 

modo que, “movidas por necessidades semelhantes, (as pessoas) se implicam no 

desenvolvimento de ações para atingir objetivos e metas comuns”, de modo a pôr em 

movimento as metas curriculares propostas. 
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O coordenador pedagógico será, então, aquele que, conhecendo essas propostas, tendo 

participado de sua elaboração/adaptação às necessidades e objetivos daquela instituição, 

possibilita que “novos significados sejam atribuídos à prática educativa e à prática 

pedagógica dos professores”. 

– Como formador, compete-lhe oferecer condições ao professor para que se 

aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela; 

Visto como formador, dois aspectos devem ser destacados na função do 

coordenador pedagógico: 

a) seu compromisso com a formação tem de representar o projeto institucional e 

tem de atender aos objetivos curriculares da instituição; 

b) o compromisso com o desenvolvimento dos professores tem de levar em 

conta suas relações interpessoais com os demais atores da instituição, alunos, pais, 

comunidade, sendo estas relações entendidas em sua diversidade e multiplicidade, 

aceitas como se apresentam aproveitadas como recurso para o processo formativo. 

– Como transformador, cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ou seja, 

ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática. 

Finalmente, como transformador, espera-se sua participação no coletivo da 

instituição como aquele que permite e estimula à pergunta, a dúvida, a criatividade, a 

inovação. Só assim a instituição se instituirá não apenas como espaço de concretização 

do currículo, mas também como espaço de mudanças curriculares necessárias e 

desejadas pelos professores, para cumprir seus objetivos educacionais. 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Garantir a realização semanal do horário de trabalho pedagógico coletivo  

Reunir-se periodicamente com todos os professores, porém só isso não basta. É preciso 

ter tempo para planejar e tornar mais produtivos esses momentos.  

Organizar encontros de docentes por área  

Reunir os professores por disciplina, para tratar de conteúdos específicos, e para 

conversar sobre as turmas.  

Dar atendimento individual aos professores  

Discutir com cada docente da equipe e sugerem novas estratégias de ensino, após 

observar as práticas pedagógicas em sala de aula.  

Fornecer base teórica para nortear a reflexão sobre as práticas  

Conhecer o desempenho da instituicao em avaliações externas  

E essencial usá-lo para guiar o planejamento em equipe. 

NAAD – Núcleo de Atendimento ao Docente e Discente 

O apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, 

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e 

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedadógico, 

participaçao em centros acadêmicos ou intercâmbios (nascionais e internacionais) e 

promovendo outras ações comprovadamente exitosas ou inovadoras. 

Atribuiçoes:   

1- Coordenação Pedagógica ; 

1.1 -  Monitoria 

1.2  - Nivelamento 
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   2 -  Ouvidoria Institucional 

     


