
                                                                                                  

 

Nota de esclarecimento 02/2016 

Assunto: Coordenadores Pedagógicos 

Prezados cursistas,  

São atribuições do Coordenador Pedagógico, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 06 DE 01 DE 

NOVEMBRO DE 2016 

Art. 17. O coordenador pedagógico deverá desempenhar as seguintes atribuições: 

I - participar dos encontros presenciais de sua turma, alcançando no mínimo 75% de 

frequência e nota igual ou superior a 7 (sete) de aproveitamento, para fazer jus ao 

recebimento da bolsa e, ao final da Formação, obter sua certificação; 

II - colaborar com as discussões pedagógicas relacionadas aos materiais e à formação; 

III - avaliar o trabalho de formação desenvolvido por seu orientador de estudo e 

propor ações que julgar necessárias à sua realidade; 

IV - disponibilizar e planejar, junto ao grupo de professores alfabetizadores, a 

utilização dos recursos didáticos disponibilizados pelo Ministério da Educação e outros 

que atendam diretamente às dificuldades de aprendizagem do aluno e aceleração de 

estudos no campo da alfabetização; 

V - responsabilizar-se, junto ao grupo de professores alfabetizadores, pela articulação 

das ações do programa; 

VI - acompanhar, auxiliar e coordenar o processo de discussão e disseminação dos 

resultados das avaliações na sua escola e propor soluções para as dificuldades 

identificadas; 

VII - organizar, com os professores-alfabetizadores, ações de apoio especial à alunos 

que requeiram reforço escolar; 

VIII - organizar, nas salas de aula e nos espaços comuns da escola, um ambiente 

motivador para que, diariamente, as crianças possam ler, desenvolver a consciência 

fonológica e a consciência ortográfica, aprimorar a oralidade e dominar os 

fundamentos da Matemática; 

IX - compartilhar com o professor-alfabetizador e outros colegas boas práticas e 

conhecimentos adquiridos; 

X - acompanhar a evolução das metas de aprendizagem das turmas da sua escola; 

XI - conversar com as famílias sobre a importância da alfabetização na idade certa e 

solicitar sua colaboração para que incentivem as crianças a ler diariamente, ouvindo-as 

e oferecendo-lhes um tempo diário para leitura, inclusive nos fins de semana; e 

XII - fazer registros no Sispacto com rigor e zelo pela norma padrão da Língua 

Portuguesa. 

 

Cordialmente, 

Lilian Sipoli Carneiro Cañete 

Coordenadora Geral do PNAIC/UEMG 


