
ATPCS 

Planejamento e Objetivos 



 Importância da ação da coordenação 

Pedagógica na formação continuada dos 

professores e na articulação (revisão) do 

Projeto político pedagógico da escola 



 Esta formação deve estar articulada aos 

contextos de trabalho e tomar conhecimento 

didático como eixo central e a reflexão sobre a 

prática como um dos caminhos da teorização 



 “Formar não é ensinar às pessoas 

determinados conteúdos, mas sim trabalhar 

coletivamente em torno da resolução de 

problemas. A formação faz-se na ‘produção’ e 

não no ‘consumo’ do saber 

(NÓVOA, 1998) 



 Sendo assim os conteúdos da formação dos 

professores estão na sala de aula, nos 

problemas que o professor enfrenta 

cotidianamente. A sala de aula deve ser 

considerada, ao mesmo tempo, o ponto de 

partida e o ponto de chegada das ações 

formativa 



ESCOLA COMO COMUNIDADE DE 

APRENDIZAGEM 

 Escola como um espaço de aperfeiçoamento 

profissional, organizada e dinamizada por um 

projeto próprio. 

 Local onde se aprende e se qualifica 

permanentemente através da reflexão sobre 

suas ações e atribuições 





SITUAÇÕES PROBLEMA 

 Algumas situações bem conhecidas em nosso 

dia a dia. 

 Quais ações podemos propor para solucioná-

las? 



 

Situação 1 

Uma das grandes reclamações feita pelos professores à 
diretora de uma escola foi que no planejamento do ano 
anterior eles não tiveram tempo para reunir-se por área do 
conhecimento, a fim de traçar os planos de ensino. Diante 
da reclamação, a diretora abriu um espaço de meio 
período para que os docentes discutissem melhor suas 
ideias e projetos por área, atendendo assim o pedido dos 
educadores. Durante a reunião, a diretora e suas 
coordenadoras pedagógicas perceberam que, ao invés dos 
docentes discutirem seus planos de ensino, estavam 
conversando assuntos alheios à educação, ou ainda 
comercializando produtos diversos entre eles. Ao 
questionar os educadores sobre suas atitudes, estes 
disseram que não tinham o que planejar, já que tudo 
estava pronto no Currículo Oficial do Estado. 

 



SITUAÇÃO-PROBLEMA 2 

Num dos dias destinados ao planejamento escolar, 
os professores e a equipe gestora de uma escola 
resolveram atualizar as normas, tanto para alunos 
e seus responsáveis, como para os docentes e 
demais funcionários. Dos itens discutidos, 
destacaram-se dois, onde os educadores 
deveriam: 1) evitar atrasar-se; 2) manter os alunos 
em sala de aula trabalhando, levando à Direção 
apenas casos graves. Com o início do ano letivo, 
verificou-se que muitos professores atrasavam-se 
sem apresentar justificativa, enquanto outros 
encaminhavam os alunos à Direção por motivos 
que poderiam ser resolvidos dentro da sala de 
aula, o que acabava atrapalhando o trabalho 
administrativo e pedagógico da equipe gestora. 
 



PLANEJANDO ALGUMAS ATIVIDADES 

 Gincana cultural 

 

 Gincana esportiva 

 

 Ações a serem realizadas: ? 

 Datas para possíveis realizações: ? 



 Organização de atividades externas: a partir de 

projetos interdisciplinares organizar visitas. 

 Professores coordenadores? 

 Possíveis datas: ? 

 



 Trabalhos temáticos (interdisciplinar, com o 

apoio dos grupos de teatro e artes plásticas do 

Mais Educação). Cada professor orienta um ou 

mais grupos a partir de temáticas da sua área. 

 Data para iniciar os trabalho: ? 

 Data para as apresentações: ? 



 NEPSO 

 Início: Março de 2013 

 Atividades serão realizadas durante as aulas 

de História. 

 Professores parceiros: ? 

 



 Semanas temáticas (temas transversais): 

Ensino Médio (Jovem e mercado de trabalho; 

Prevenção de gravidez e DST na adolescência; 

drogas; Semana de profissões) 

 Datas: ? 

 Professores responsáveis por cada tema 

 


