
AUTOAVALIAÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO SUBSÍDIO DE DIAGNÓSTICO E PLANO 

DE FORMAÇÃO 

Prezado (a) Coordenador (a): 

Este instrumento de coleta de dados visa conhecer como você se percebe e autoavalia 

nas suas atividades de Coordenação Pedagógica, frente ao novo perfil e orientações da Tutoria 

Pedagógica. 

PREENCHA CONFORME O CONCEITO QUE JULGAR SER O MAIS INDICADO PARA O SEU 
DESEMPENHO COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO. ESTE DEVERÁ ESTAR NO 
INTERVALO DE 1 A 5, SENDO 1 O MENOR CONCEITO E 5  O MAIOR CONCEITO, onde:   
1– Nunca, 2 – Raramente, 3 – As vezes, 4 – Na maioria das vezes, 5- Sempre. 

1. Organizo minha rotina de trabalho semanal, priorizando o acompanhamento das 
aprendizagens dos alunos; orientações e feedbacks aos professores e monitoramento 
do desenvolvimento do Currículo de referencia; 

 

2. Realizo devolutivas propositivas aos professores, pautadas na reflexão sobre a prática, 
análise dos resultados e estimulo-os a assumirem novos desafios; 

 

3. Acompanho semanalmente os resultados e evolução dos alunos nas avaliações 
internas e externas, bem como os índices de probabilidade de reprovação e evasão no 
SIGE e Portal do Diretor; 

 

4. Acompanho o desenvolvimento da prática docente do professor em sala de aula  e/ou 
a realização de aulas compartilhadas previamente planejadas em parceria com os 
professores; 

 

5. Estabeleço e cumpro um cronograma de atendimento aos alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem e/ ou baixo rendimento escolar; 

 

6. Mantenho registros atualizados das atividades realizadas, das orientações repassadas e 
os combinados estabelecidos nos momentos de devolutivas aos professores; 

 

7. Procuro circular diariamente entre as salas para observação de todo o ambiente 
escolar e o contato mais próximo com professores e alunos; 

 

8. Reservo momentos de estudo e pesquisas sobre novas metodologias e sugestões de 
materiais para auxiliar e facilitar o trabalho do professor; 

 

9. Acompanho sistematicamente o desenvolvimento do Plano de Ação da Unidade 
Escolar; e faço sempre que necessárias interferências e retomadas tendo em vista o 
aprimoramento e redimensionamento da prática;  

 

10. Procuro ser resiliente no dia a dia, pautando no equilíbrio e no bom senso ao mediar 
conflitos e lidar com situações de pressão; 

 

                                                                                                                              

      Além disto, se provavelmente as questões não incluem algumas de suas percepções, cite: 

11. Até três pontos positivos (avanços): 

 

 

12. Até três pontos a serem melhorados (pontos de atenção): 

 

 

 

 

13. Outros comentários: Aspectos que estão trazendo alguns conflitos que podem interferir na 

sua avaliação por discentes e docentes: 
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