
 

    INSTRUÇÃO NORMATIVA N' 04 / 2016  

 

 

 

 

O SECRETARIO DE EDUCAÇAO, no uso de suas atribuições legais;  

RESOLVE  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1° A presente Instrução Normativa regulamenta a função técnico-pedagógica de Coordenação 
Pedagógica nas Unidades Educacionais, com o objetivo de fortalecer o fazer pedagógico e subsidiar o 
corpo docente no desenvolvimento da proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino, na busca 
do crescimento e fortalecimento da educação dispensada aos cidadãos da Cidade do Recife.  

Art. 2° O fortalecimento do fazer pedagógico dar-se-á através do acompanhamento, contínuo e 
sistemático, pelo coordenador pedagógico, da aprendizagem do estudante, realizando as orientações 
e intervenções pedagógicas necessárias para ajudar no processo de construção do conhecimento.  

Art. 3° O coordenador pedagógico deverá monitorar quinzenalmente o planejamento dos 
professores da unidade de ensino, acompanhando as aulas, sempre que possível, e contribuindo 
com os procedimentos necessários para sua execução.  

Art. 4° Para exercer a função de Coordenação Pedagógica, o profissional deverá, obrigatoriamente, 
ser integrante do Quadro Efetivo de Pessoal do Grupo Ocupacional do Magistério da Rede de Ensino 
Público da Prefeitura do Recife.  

 

CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE COORDENADOR PEDAGÓGICO  

Art. 5° O processo de escolha entre os interessados para exercer a função de coordenação 
pedagógica dar-se-á através de Seleção Interna, conforme juízo de conveniência e oportunidade a 
ser avaliado pela Secretaria de Educação, com ampla divulgação do instrumento convocatório do 
certame.  

Art. 6° Caso não haja interessados ou na ausência de candidatos aprovados para ocuparem as vagas 
disponibilizadas, a equipe gestora de cada unidade poderá indicar profissional, que atenda aos 
requisitos básicos desta instrução previstos no artigo 7°, incisos I, II, III, V e VII, para o exercício da 
função, a fim de desempenhá-la em regime de substituição, até que seja realizada nova seleção.  

EMENTA: Dispõe sobre o exercício do 

professor na função técnico-pedagógica de 

Coordenação Pedagógica nas Unidades 

Educacionais da Rede MunicipaI de Ensino, e 

dá outras providências.  

 



CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO  

Art. 7° Para exercer a função em Coordenação Pedagógica na Rede de Ensino Pública da Prefeitura 
do Recife, o profissional será submetido à seleção interna, devendo atender aos seguintes requisitos:   

I - pertencer ao Grupo Ocupacional do Magistério no cargo de Professor I ou Professor II;  

II - comprovar titulação em Pedagogia ou Licenciatura na Área de Educação;  

III - ter cumprido o período de estágio probatório;  

IV - estar em efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino do Recife nos últimos 03 (três) anos, 
considerando a data de lotação na função; 

 V - não ter recebido penalidade decorrente de processo administrativo nos últimos 03 (três) anos, 
considerando a data de lotação na função;  

VI - ter cumprido o período de 02 (dois) anos em regência de classe exigido para os contemplados 
com acréscimo de carga horária;  

VII - ter disponibilidade diária, nos turnos da manhã e tarde, para atender a unidade educacional na 
qual for lotado. 

 

CAPÍTULO IV  

DO REÇONHECIMENTO DA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEGADÓGICO  

Art. 8° E inerente ao trabalho do coordenador pedagógico o desenvolvimento das seguintes funções 
básicas:  

I - função articuladora: estabelecer o trabalho coletivo na unidade, interligando os diversos agentes 
envolvidos;  

II - função formadora: oferecer condições e subsídios ao corpo docente para o aprofundamento de 
sua área específica;  

III - função transformadora: contribuir com o corpo docente na reflexão e crítica de sua prática;  

IV - função monitoradora: acompanhar os diversos indicadores de desempenho. 

  

Art. 9° O desempenho da função de coordenação pedagógica tem por foco:  

I - as tarefas de articulação, formação e apoio docente;  

II - o monitoramento do trabalho docente;  

III- a observação do fazer pedagógico na sala de aula para dar subsídios na contribuição da prática 
docente; 

O acompanhamento do trabalho docente dando subsídios para a prática pedagógica; 

IV - as intervenções das práticas pedagógicas;  



V - a transmissão, implementação e acompanhamento das políticas. 

  

Art. 10º Os aspectos norteadores da função do coordenador pedagógico são:  

I - construção do Projeto Político Pedagógico;  

Participação juntamente com a equipe gestora da construção coletiva do Projeto Político Pedagógico; 

II - articulação família e escola;  

III - importância e fortalecimento do trabalho coletivo;  

IV - discussão sobre as questões curriculares;  

V - reflexão sobre as práticas pedagógicas;  

VI - organização do trabalho docente;  

Contribuir com a organização do trabalho docente; 

VII - incentivo à elaboração e execução do planejamento de ensino;  

VIII - corresponsabilidade docente;  

IX - formação continuada em serviço;  

formação continuada em serviço em consonância com a proposta de aula atividade em tempo 
elaborada coletivamente;  

X - avaliação escolar 

Acompanhamento da avaliação do processo de ensino aprendizagem;  

 

Art. 11º São demandas da função a serem consolidadas  

1 - construção da identidade do coordenador pedagógico;  

li - estabelecimento de uma rotina de trabalho;  

Ili - desenvolvimento de atividade regular relativa à formação docente;  

IV - estabelecimento de uma rotina de observações de aulas com contribuições para os 
procedimentos didáticos - metodológicos adotados nas práticas dos docentes da Unidade 
Educacional  

V - organização do tempo para elaboração/revisão periódica do Projeto Político Pedagógico, 
considerando as necessidades da escola, bem como a realidade sociocultural em que a unidade está 
situada;  

V - organização do tempo para mediar juntamente com a equipe gestora da escola participar da 
elaboração/revisão periódica do Projeto Político Pedagógico de maneira coletiva, considerando as 
necessidades da escola, bem como a realidade sociocultural em que a unidade está situada;  

 



VI - ser o agente de transformação no cotidiano escolar, responsável pela construção e reconstrução 
da ação pedagógica;  

VII - ser o mediador das relações profissionais para a efetivação de um trabalho coletivo;  

VIII - participação ativa de todos na condução das políticas educacionais que visam à promoção da 
melhoria da qualidade do ensino;  

IX - acompanhamento sistemático dos avanços da aprendizagem, bem como das dificuldades 
apresentadas pelos estudantes para o redirecionamento do fazer pedagógico adotando a prática do 
reensino processual; 

X -acompanhamento das avaliações da Rede Municipal e de Larga Escala;  

X -acompanhamento das avaliações da Rede Municipal; 

XI -sucesso escolar.  

Art. 12º A função do coordenador pedagógico é atribuição inerente ao cargo de professor do GOM, 
não constituindo função de confiança.  

Art. 13º Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com a equipe gestora, a garantia dos dias 
letivos ao estudante através do monitoramento das atividades pedagógicas.  

Art. 14º Não compete ao coordenador ministrar aulas na ausência do professor titular;  

Parágrafo único . Em casos excepcionais, o coordenador pedagógico poderá ministrar aulas, desde 
que não se transforme em rotina na unidade de ensino. 

  

CAPÍTULO V  

DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO  

Art. 15º E de responsabilidade do Coordenador Pedagógico no desenvolvimento da função:  

I -promover a articulação entre a equipe gestora e a comunidade escolar na construção do Projeto 
Político Pedagógico, bem como na sua implementação e avaliação, de acordo com a Política de 
Ensino da Rede;  

Contribuir com a promoção da articulação entre a equipe gestora e a comunidade escolar na 
construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, bem como na sua implementação e avaliação, de 
acordo com a Política de Ensino da Rede;  

II -elaborar o planejamento pedagógico da unidade de ensino, conforme a Política de Ensino da Rede, 
em consonância com os programas e projetos vigentes;   

Colaborar e mediar o processo de elaboração do planejamento pedagógico da unidade de ensino, 
conforme a política de ensino da  rede e o Projeto Político Pedagógico;  

III-planejar e acompanhar a execução de todo processo didático-pedagógico da unidade de ensino;  

IV -elaborar seu Plano de Ação Anual, a partir da identificação das fragilidades pedagógicas da 
unidade apresentadas no resultado final do ano anterior, planejando ações individuais e coletivas 
envolvendo os diversos agentes, conforme modelo da Secretaria de Educação, o qual será 
acompanhado pela equipe de Monitoramento Pedagógico Escolar;  



V -conhecer sua equipe de trabalho, considerando o perfil individual;  

VI -articular o trabalho conjunto;   (já contemplado no artigo 11º, inciso VII) 

VII -orientação ao corpo docente, através das observações de aulas, como forma de contribuir com o 
trabalho metodológico do professor.  

VIII -realizar reflexão sobre a prática docente com vistas à intervenção;  

IX -articular momentos de socialização de aprendizagem entre os estudantes, bem como de troca de 
experiências exitosas entre o corpo docente;  

X -desenvolver papel de articulador das ações formativas, de caráter colaborativo, focadas nas 
necessidades dos docentes em sala de aula;  

XI -apoiar os professores no planejamento das aulas, viabilizando uma construção interdisciplinar, 
através da pedagogia de Projetos, incentivando a ação pedagógica quanto à utilização dos diversos 
espaços e recursos existentes na Unidade de Ensino;  

XII -acompanhar e orientar, sistematicamente, o planejamento e a execução do trabalho pedagógico 
realizado pelo corpo docente, redefinindo estratégias para os estudantes com dificuldades de 
aprendizagem;  

XIII -ser o sujeito facilitador da ação pedagógica, baseando-se em situações de observação da sala de 
aula para uma efetiva contribuição na prática docente;  

XIV -acompanhar os projetos e programas desenvolvidos na unidade de ensino, sejam eles 
implementados pela Rede Municipal ou Governo Federal;  

XV -orientar e acompanhar o corpo docente quanto ao cumprimento do currículo escolar, conforme 
a Política de Ensino, dando ciência à equipe gestora acerca do desenvolvimento das atividades e seus 
entraves;  

XVI -subsidiar e orientar os professores quanto às práticas pedagógicas inclusivas;  

XVII -socializar com o corpo docente as informações oficiais da rede, publicadas pelos diversos meios 
de comunicação;  

XVIII -coordenar, acompanhar e garantir a realização dos processos avaliativos na unidade;  

XIX -comprometer-se com o processo de avaliação em quaisquer instrumentos internos e externos: 
esclarecendo a importância aos estudantes e a toda comunidade escolar, organizando a divulgação e 
análise dos resultados e garantindo a implementação das ações voltadas à sua superação;  

XX -garantir  viabilizar as atividades previstas no calendário escolar, bem como a organização de 
socialização de experiências na Unidade de Ensino;  

XXI -contribuir na prática pedagógica, visando garantir a unidade de planejamento e a eficácia de sua 
realização;  

XXII -acompanhar a ação pedagógica dos professores, visando garantir a prática da tarefa de casa, 
bem como suas correções, conforme Instrução Normativa de Avaliação vigente;  

XXIII -garantir a realização dos Conselhos Pedagógicos, conforme Instrução Normativa de Avaliação 
vigente;  



XXIV - acompanhar os diários de classe, garantir seu preenchimento no prazo fixado conforme 
Instrução Normativa de Avaliação vigente;  

Acompanhar o preenchimento dos diários de classe, a fim de orientar os professores quanto ao  seu 
preenchimento;  

XXV – garantir os processos de avaliação, atribuição e registro de notas, bem como a progressão dos 
estudantes, conforme Instrução Normativa de Avaliação vigente;  

Acompanhar o processo de avaliação, atribuição e registro de notas, bem como a progressão dos 
estudantes, conforme Instrução Normativa de Avaliação vigente;  

XXVI - informar e orientar as famílias e/ou responsáveis dos estudantes, sobre o desempenho escolar 
dos mesmos, conforme Instrução Normativa de Avaliação vigente;  

XXVII -desenvolver ações que visem a ampliação e o fortalecimento da relação família-escola;  

XXVIII -desenvolver suas ações em parceria com o técnico pedagógico de monitoramento escolar, 
responsável em subsidiar a prática do coordenador através de acompanhamentos, orientações e 
sugestões;  

XXIX -subsidiar o trabalho do técnico de monitoramento pedagógico escolar, viabilizando as 
informações com o preenchimento das planilhas de acompanhamento e situá-lo sobre o 
desenvolvimento pedagógico da Unidade de Ensino;  

XXX -acompanhar a execução e a avaliação das ações e metas fixadas pela unidade de ensino em sua 
proposta pedagógica  

CAPÍTULO VI  

Considerando que os/as professores/as no exercício da função de coordenador pedagógico já 
passaram por concurso público com provas de conhecimento e de títulos, já passaram pelo período 
do estágio probatório de 03 anos onde foram avaliados semestralmente. Passaram por seleção 
interna para o exercício da função de coordenador pedagógico composta por diversas etapas 
conforme os respectivos editais. Não aceitam a proposição de avaliação anual e de caráter punitivo 
proposta neste documento. 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO  

Art. 16º Ao final de cada ano letivo, o Coordenador Pedagógico será submetido à avaliação do 
desempenho das atribuições de sua função através de instrumento padrão elaborado pelo setor 
responsável pelo desenvolvimento do trabalho junto à Coordenação Pedagógica  

Art. 17º O instrumento padrão a ser utilizado deverá ser publicado e regulamentado em ato 
normativo específico  

Art. 18º Para a avaliação anual, o instrumento padrão será preenchido pelos seguintes profissionais  

1 -coordenador pedagógico;  

li -diretor da Unidade de Ensino em que o coordenador desenvolveu sua função;  

Ili -técnico pedagógico do Monitoramento Escolar responsável pelo acompanhamento à unidade  



Art. 19º Os instrumentos preenchidos deverão ser entregues no setor responsável pelo 
desenvolvimento do trabalho junto à Coordenação Pedagógica que ficará responsável por sua 
sistematização  

Art. 20º Cada instrumento irá gerar uma pontuação de zero a dez, mediante critérios fixados em ato 
normativo específico  

Art. 21 º A pontuação obtida em cada um dos instrumentos será submetida à média aritmética, 
determinando a pontuação final do Coordenador Pedagógico em sua avaliação anual. 

CAPÍTULO VII  

DA PERMANÊNCIA NA FUNÇÃO  

Art. 22º A permanência na função de Coordenação Pedagógica dependerá do desempenho na 
avaliação anual, exigida, no mínimo, pontuação final 6,0 (seis)  

Art. 23º O coordenador pedagógico que obtiver pontuação final igual ou superior a 6,0 (seis) estará 
habilitado a permanecer na função por mais um ano, sem restrição  

Art. 24º Ao coordenador pedagógico que obtiver pontuação final inferior a 6,0 (seis), será 
oportunizado um ano de acompanhamento sistemático do desenvolvimento de suas atribuições 
pela Equipe Técnica Pedagógica de Monitoramento Escolar e pelo Setor responsável pelo trabalho 
junto ao Coordenador Pedagógico até a realização da próxima avaliação  

Art. 25º Após nova avaliação anual, caso o coordenador pedagógico não atenda à pontuação mínima 
com base no pleno cumprimento das atribuições previstas, perderá a habilitação para a função 
conquistada através de seleção interna e será conduzido ao setor de lotação para os devidos 
encaminhamentos  

Art. 26º O professor selecionado para função de coordenação pedagógica terá sua designação 
cessada em qualquer uma das seguintes situações  

1 -a pedido, mediante solicitação por escrito e assinatura do termo de desistência da função;  

li -a critério da Administração Pública, em decorrência do profissional não corresponder às 
atribuições da função, após vivência de todo processo de avaliação;  

Ili -a critério da Administração Pública, em decorrência do profissional não corresponder, 
injustificadamente, às atribuições da função ao longo do ano letivo, independentemente da 
realização da avaliação anual ou de oportunizado o acompanhamento sistemático previstos nos 
artigos 24 e 25 desta instrução normativa  

Parágrafo único. O coordenador pedagógico que tiver sua designação cessada nas hipóteses 
previstas neste artigo, somente poderá ser novamente conduzido à função após submeter-se e ser 
aprovado em novo processo de seleção  

 

CAPÍTULO VIII  

DA CARGA HORÁRIA  

Art. 27º Para o desenvolvimento das atribuições, o professor será lotado na função com carga 
horária mínima de 270h/a e máxima de 415h/a, consideradas as seguintes especificidades  



1-com 270h/a: professor com um único vínculo na Rede Municipal e que será contemplado com 
ampliação de carga horária até 270h/a; li -com 290h/a: professor com dois vínculos na Rede 
Municipal;  

Ili -com 415h/a: professor com dois vínculos na Rede Municipal e que será contemplado com 
ampliação de carga horária até 270h/a em uma das matrículas, desde que haja demanda para a 
função no noturno, atendendo, obrigatoriamente, unidade de ensino que funcione com, no mínimo, 
quatro turmas neste horário  

Art. 28º Ao coordenador pedagógico efetivado na função através de seleção anterior, na qual exigia 
o desempenho da função em um único turno, será oportunizada ampliação da carga horária  

Parágrafo único. O coordenador que não tiver disponibilidade para ampliação será transferido para 
unidade de ensino que oferte mais de vinte turmas, onde desempenhará sua função em colaboração 
com outro coordenador pedagógico selecionado  

Art. 29º Para o desenvolvimento das atribuições, o professor será contemplado com uma ampliação 
de carga horária mensal quando no exercício da função técnico-pedagógica de coordenação 
pedagógica e somente enquanto permanecer na função. 

Parágrafo Único: Fica assegurado ao professor que se encontrar no exercício da função de 

coordenador pedagógico no momento da aposentadoria a carga horária ampliada 

 Art. 30º O Coordenador Pedagógico será lotado em uma Unidade de Ensino atendendo, 
prioritariamente, a dois turnos de funcionamento diurnos. 

§ Ao professor contemplado com carga horária de 415h/a será assegurada a lotação em função de 
coordenação pedagógica no horário noturno, quando houver demanda para a função. atendendo, 
obrigatoriamente, unidade de ensino que funcione com, no mínimo, quatro turmas neste horário; 

Na hipótese prevista no §1 º, o professor poderá ser lotado em uma unidade de ensino no diurno e 
em uma segunda unidade para noturno, de acordo com a disponibilidade de vaga e considerando os 
ajustes que são realizados anualmente quanto ao funcionamento das turmas do terceiro turno. 

Art. 31 º O Coordenador Pedagógico deverá cumprir sua carga horária diária através do efetivo 

exercício de sua função desenvolvido junto aos professores e estudantes, considerando o horário 

oficial da Rede Municipal a cerca do funcionamento das Unidades de Ensino, observando-se os  

parâmetros a seguir e ficando facultado a quem interessar o cumprimento da carga horária de forma 

corrida. 

  

I -Manhã: 7:30h às 12h,  

II -Tarde: 13:30h às 18h,  

III -Noite: 18:40h às 22h  

Art. 32º O coordenador pedagógico será responsável pelo monitoramento acompanhamento de 
todas as turmas da unidade de ensino. 

Art. 33º O coordenador pedagógico usufruirá de período de férias regulamentar no mês de janeiro 
de cada ano, assim como de recesso de acordo com o calendário anual juntamente com seus pares 
docentes.  



CAPÍTULO IX  

DA FORMAÇÃO CONTINUADA  

Art. 34º E obrigatória a participação do coordenador pedagógico nas formações e reuniões 
convocadas pela Secretaria de Educação. 

§ No dia e horário de convocação, é vedada a permanência do coordenador pedagógico na Unidade 
de Ensino, mesmo que por solicitação da equipe gestora; 

§ A presença do coordenador pedagógico será atestada através de emissão de declaração pela 
Gerência responsável pelo encontro, devendo ser entregue à Unidade de Ensino pelo coordenador. 

§ Será garantido ao coordenador pedagógico a liberação para cursos nos mesmos moldes que é 

garantido ao professor GOM.  

  

CAPÍTULO X  

DA REMOÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO  

Art. 35º A função técnico-pedagógica de coordenação pedagógica obedecerá aos mesmos critérios e 
prazos de solicitação de remoção do cargo de professor em regência de classe  

CAPÍTULO XI  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 36º Os casos omissos serão analisados e dirimidos pela Secretaria de Educação  

Art. 37º A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação  

JORGE LUÍS MIRANDA VIEIRA  

Secretário 


