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La IP USO, Dl!: 28 DB l'BVBRll:IRO DB atllP•, 

DJap6e .obre • cdaçl.o de c•p,• de 
provim-to em. comtul.o no lmbtto da 
~ P6bllca llamcipal. 
8zaçi.o doa -1ore• da remwienç&o e d6' 
outra■ provldlnc:lu. 

O PREnl1'0 DB l'RAllCDÓPOUS. ESTADO DO PIA'UI. PAÇO saber que o 
Poder Legi.slativo Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Ficam criados os cargos públicos de Coordenação de Formação 
Pedagógica, de Supervisão Pedagógica e de Coordenação Pedagógica,. de 
provímento em comjssâo, remunerados Por DAS (Direção e Assessoramento 
Superior). na forma e quantidade abatto eapecl.fkado,. vinculadoa 
diretamente ao Gabinete da Secl'etaria MunicipaJ de .Educação, Cultura, 
Ocaporto e Lazer. 

Item euco- Qt. Ramuençto va1or1a.1 
01 Coordcna.dor(al Formador ~agógioo 02 DAS7 R$2.000.,00 

02 Supe,rvi'°r(tl) Pedagógico 02 DAS6 R$ l ,800,00 

03 Coordenador(a} Pedagógico 05 DABS R$ l.700,00 

Pul,,.ro 6nui:a. O regime Jurldico d.os cargo11 do Murucíp10 é o previsto 
no E$tatuto doa Servidor-e& PO.blicoa municipais (Lei CompleJnentar 
municipal nº 01/2017). 

.ut. a-. São 1ttribujç6e• do Coorden4'.dorla) de Formaç&o Pt:dagógica: 

I - Avaliar e acompanhar o procelt80 ensino-aprcndizagettl, além dos 
re114ltado• de d.o ea,ptml'lo doa aluno1; 

li - Val~ e ~l'iU)W' a participação ativa dos p.rofe1110~8, garantindo 
um trabalho que l!eja integra.dor e produtivo; 

lll - Organ~ e eacolher O$ material• neonúriofl ao processo de 
en8ino-aprendtzagem; 

JV - Promover práticas inovadoras d.e ensino e incentivar a utilização de 
tecnologias educacionais; 

V - Fazer com que toda a CQmunicação entre estes dois püblicol!I 
(direção-professor) flua de maneira fun.cional; 

VI -Averiguar ae a conduta pedagógica dos docentes tem beneficiado o 
processo d.e aprendizado doa diacentes; 

• VII - PromOYe:r e g,IIJàntir a formação continuada doa docentt-::s: 

VIII - Inserir novas formas de pen1181' às práticas ,escolares 

IX - Manter encontros formativos regulares, durante os quais a equipe 
docente constnla 0$ hlbitos de investigar, discutir e p.roblematizar suae, 
prâticas pedagógjcas; 

. X - Promover reunlõe• pedqógfoaa, encontro• de fonnaç.Ao 01.11 
qus1aqu.er outroa momontoa de11tinadoa ao encontro da equipe docente; 

~ - Articular juntamente com COQrdenaclores e superviaores o 
plaJ1-eJamt:nto. cu.rrieulo e avftliação da apreruili:agem do corpo dooente. 

Xll - Atuw- na defesa. doa valoroee dá inetituição onde trabelba; 

Xlll - E cumprir com demais atribuições pertinentes ao cargo. 

Art. ~- São atribuições do Supervisora(a) Pedagógíca; 

1 - Participar, junto com a comunidad.e C$COlar, do processo de 
elaboração e atualização do Regírmmto E&colar ,e utilização deste como 
ínlltrumento de euporte pedagógico; 

II- Coordenar, junto com oa pr<>fê$$0te8, o procesao de sistematização 
e divulgação das informações sobre o educando, para conhecimento dos 
pais, criando proces.$0s de inteuação com a escola; 

m - Mobil~ oe professores da unídade escolar para qul\lificaçào do 
p~esso ensino-apl'Cnd~gem, através da compoeição, caracterização e 
acompQnhamento das tunnaa e horário e&eolar: 

1V - Supervisionar o cumprimento dos dw,9. letivos e horas/âulã 
est:abd.ecidoe legalmente; 

V - Aaaesaorar e rede educacional nos aspectos concernentes à ação 
ped,egógjca; 

' Vl - Pr<>piciar condições para a formação permanente doe educadores 
em &ervi.ço; 

VU - Orientar e acompanhar oa. professores no planejamento e 
desenvolvimento do• CQnteúdo11, bem como Bugerir J:\OYaB metodologias 
que os avaliem l'la :rmiticà pedagógica e aperíeíçoem seus mttodos 
didõ.ticos; 

VIII - Plan.cjat e coordenar atividades de atualização no campo 
educacional; 

IX - Coordenar o proceuo de sondagem de ínteresses aptidões e 
habilidades do edu.cando; ' 

X - Acompanhar o desenvolvim.ento da proposta pedagógica. da escola 
e o trabalho do profes.sor junto ao aluno a~do em situações 
adversas. 

Xl- _Participar da anâljl!,e qualitativa e quantitativa do rendimento 
esoolar, ]Unto aos professores e demais eapcciafü1tae, visando reduzir os 
índices de evasão e repetência, e qualificar o processo ensino
aprendizagem; 

XII - Assegurar processo de avaliação da aprendmlgem escolar e a 
TCC\l,peraçã.O dos alunos com menor rendimento, cm oolaboração com 
todos os segmentos da Comunidade Escolar, objetivando a definição de 
prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; 

xm - Valorizar a iniciativa pes$0Al e dos projetos individuais da 
comunidade esoolar. 

XIV - Atuar na defesa d.os valores da instituíção onde trabalha: 

XV - E cumprir com demais atribuições pertinente8 ao cargo. 

Art. 4". São atribuições do Coordenador(a) Pedagógica: 

I - Auillo dtreto aoa pl'OfeNOrN na na prttica e■colar e 
o estreitamento da relação entre a família e a escole.; 

11 - Verificar a conexão entre teoria e pratica; 

lll - lncentivar o trabalho em grupo; 

IV - Ouvir e guiar os professores e garantir a boa comunicação; 

V - Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem 

· VI - Oerenclar as dificuktadea do dia a dia 

VII - Realizar reunião com professores; planejamento de aulas e 
estrat.êgias para melhorar o aprendízado dentro da sala; 

Vlll - Encontros de docentes; reuniões entre profes$0I'Cs da me11ma área 
ou ,êrie para trocas de experiências e discu88Õe8 sobre possíveis melhorias 
nos resultados; 

IX - Estratégias de aula: conversas individuais com educa.dores que 
precisam de awcilio pare. melh.orar as aulas e as formas de avaliação; 

X - Relação com os pais; encontros com pais para definir quais decisões 
tomar com o intuito de melhorar o relacionamento e a ínteração dos filhos. 
na classe e informar aos pais e responsáveis a situação eBOOlar e de 
relacionamento dos alunos; 

XI - Desempenho esoolar: responder pelos resultados em avaliações 
extemas como OBA, OBMEP, IDEB, Prova Brasil e outros; 

XII - Atuar na delesa dos valores da instituição onde tntbalha; 

Xlll - E cumprir com demais atribuições pertinentes ao cargo. 

Art. s•. FiCàID criadas, para o atendimento do disposto no art. 1 • desta 
Lei. as remunerações de Direção e Assessoramento Superior (DAS) 7 (sete), 6 
(seísJ e 5 (cinco), nas quan?dades e valores lá especl.ficadoa. 

Art. 6". As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta 
das dotações con.stantes do orçamento da secretaria Municipal de Educaçâo. 
Cul_tura, Despo.rto e Lazer. 

Art. 7° - Eeta Lei entra em vigor na data de sua publicaçAo. 

Art. 8" • Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Francin' lis. em[l_~~werciro d.e 2019. 

Sancionada, numerada, regjetrada ublicada a presente Lei, no Gabinete 
do Prefeito de Francinópolis e no ·o Oficial dos Municípios, Estado do 
Piauí, aos vinte e oito dias do mes i reiro do ano de dois mil e dezenove. 

Rectane Ro~orala 
Secretária de Admmistra.ção e Obras 


