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Neste texto apresentamos parte dos resultados de uma pesquisa desenvolvida no ano de 2006,

sobre a prática da coordenação pedagógica numa escola organizada em Ciclos de Aprendizagem. A

pesquisa teve como objetivos identificar e acompanhar as ações realizadas por estes profissionais

no seu contexto diário. Para isto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, especificamente um

estudo de caso de tipo etnográfico, usando as técnicas da observção participante, análise

documental e entrevistas individuais e coletivas. A investigacão foi desenvolvida na Escola

Municipal Professora Emília Ramos, situada em Natal/RN – Brasil, envolvendo 05 coordenadoras

pedagógicas. Os resultados da investigação, obtidos na primeira etapa, através da observação

participante, apresentam que a prática das profissionais que atuam na função supervisora

ancora-se em três dimensões: acompanhamento das aprendizagens dos alunos; desenvolvimento

profissional dos educadores, mediante a formação continuada em serviço e o relacionamento

família/escola. Tais constatações, serão descritas e analisadas mesmo que de forma sucinta no

decorrer desse artigo.

In this paper we present some of the results of a survey conducted in 2006 on the practice of

teaching coordination in a school organized in learning cycles. The research aimed to identify and

track the actions performed by these professionals in their daily context. For this, we developed a

qualitative research, specifically an ethnographic case study, using the techniques of participant

observção, document analysis and individual and group interviews. The research was developed at

the Municipal School Professor Emilia Ramos, located in Natal / RN - Brazil, involving 05 teaching

coordinators. The research results obtained in the first step, through participant observation, show

17/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_pratica_da_coordenacao_pedagogica_no_desenvolvimento_do_trabalh.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.1-3,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



that the practice of professionals working in the supervisory function anchored in three

dimensions: monitoring of student learning; professional development of educators through the

ongoing education and the relationship family / school. Such findings are described and analyzed

even if briefly throughout this article.
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