O papel do coordenador pedagógico no contexto da educação ambiental e suas contribuições
para facilitar o trabalho na escola.
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RESUMO
Visto que é o coordenador pedagógico que deve direcionar todo o trabalho pedagógico desenvolvido na escola, mediando ações que possam
mudar a realidade escolar no que se refere à interação dos alunos nas atividades. Este artigo tem por objetivo investigar o papel do
coordenador pedagógico e suas ações no processo de mudanças pedagógicas na escola na área ambiental. Os pressupostos teóricos que
nortearão tal pesquisa dar-se-á com base nos estudos de alguns teóricos com abordagem bibliográfica, acerca da construção de novos
conhecimentos de cunho educativo na educação ambiental. Tendo como abrangência a educação ambiental como forma de sustentabilidade
delimitada pelo consumismo e pela falta de estrutura das escolas e dos professores devido à falta de incentivo e apoio do poder público para
aplicar com efetividade a educação ambiental. Ao coordenador cabe investigar a realidade do ambiente escolar, conhecer e respeitar a
cultura do grupo, formar e ajudar a concretizar os projetos desenvolvidos na escola é colaborar com os professores diante da execução do
projeto ambiental, tanto nas ações como nos desafios da didática desenvolvida, coordenar as reuniões pedagógicas e avaliar em conjunto
com os professores os avanços das pratica da execução do projeto., a participação efetiva de professores e alunos nos eventos da escola que
envolve as aprendizagens adquiridas no ambiente escolar e fazer desse ambiente um espaço formador.
Palavras-Chaves: Mudanças pedagógicas, Educação, Sustentabilidade.

ABSTRACT
Since it is the pedagogical coordinator who should direct all the pedagogical work developed in the school, mediating actions that can
change the school reality regarding the interaction of the students in the activities. This article aims to investigate the role of the pedagogical
coordinator and his actions in the process of pedagogical changes in the school in the environmental area. The theoretical assumptions that
will guide this research will be based on the studies of some theoreticians with a bibliographical approach, about the construction of new
educational knowledge in environmental education. Environmental education as a form of sustainability delimited by consumerism and the
lack of structure of schools and teachers due to lack of incentive and support from the public power to effectively apply environmental
education. The coordinator is responsible for investigating the reality of the school environment, knowing and respecting the group's culture,
forming and helping to achieve the projects developed at the school, and collaborating with teachers in the execution of the environmental
project, both in the actions and in the challenges of didactics, Coordinate the pedagogical meetings and evaluate together with the teachers
the progress of the project execution practice, the effective participation of teachers and students in the events of the school that involves the
learning acquired in the school environment and make this environment a formative space.
Keywords: Pedagogical changes, Education,Sustainability.
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estudantes a uma mudança de atitudes diante dos
recursos naturais.

Figura 1- A: Reunião do núcleo de estudo ;B:
Socialização do núcleo de estudo .
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pedagógico

precisar

oferecer subsídios para ajudar seus professores a
entender melhor sua prática e dificuldades
encontradas no dia a dia escolar, além de ser um
forte articulador na educação continuada dos
mesmos.
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dos

conhecimentos, o coordenador pedagógico abrirá
oportunidades para que seus professores façam
uma reflexão das suas ações, além de conduzi-los
a terem um olhar mais profundo sobre o contexto
escolar onde atuam (OLIVEIRA, 2009).
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Este trabalho foi realizado no núcleo de
estudo da Faculdade de Ensino Regional
Alternativa, (Figura 1) com bases em
livros da própria biblioteca da instituição e
com auxilio de sites, apostila e revistas do

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
Resultados e Discussão
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coordenador pedagógico de grupo, para ter
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do conhecimento. No trabalho de Carvalho (1998

Jonas (2006) o papel da educação é de formar a

p. 21) é evidenciada, interdisciplinaridade é uma

consciência acerca da realidade, demonstrando os

maneira de organizar e produzir conhecimento,

perigos que podem ocorrer se a sociedade
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continuar

fenômenos estudados.
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os
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Recorrendo a trabalhos que abordam o

verdadeira ação pedagógica para o nosso tempo

trabalho do coordenador pedagógico, encontra-se

quando se trata de EA. “O diagnóstico crítico das

na série Coordenação Pedagógica em Foco, do

questões ambientais e a auto compreensão do

programa Salto para o Futuro, da TV Escola, que

lugar ocupado pelo sujeito nessas relações, são o

traz discussões pertinentes em torno do papel

ponto de partida para o exercício de uma

desse profissional (Figura 2). Amado e Monteiro

cidadania ambiental.” (Carvalho, 2011).

(2012) lembram que as redes públicas ou privadas
precisam assegurar aos professores condições para
que
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no

seu
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Ao coordenador cabe o desafio de fazer a

Conclusão

tarefa pedagógica na escola (Quando 1) funcionar
como interlocutora interpretativa das teorias

Portanto esse trabalho foi direcionado aos

implícitas nas práxis, e ser a mediadora de sua

coordenadores pedagógicos ,pois os mesmo tem

transformação,

mais

um papel fundamental nas mudanças que ocorrem

emancipatórios. Para Franco (2000) e Almeida

nos ambientes escolares que por sua vez direciona

(2000), o coordenador pedagógico deverá elaborar

análise de práticas e reflexões que permitem

projetos individuais com seus professores, estudar

socialização de ideias que modificam o fazer

com eles, registrar, refletir, indicar leituras,

docente, firmando-se num ambiente coletivo,

discutir.

define práticas coletivas e aprendizagens também

para

fins

cada

vez

coletivas.
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interação, apoio e comprometimento com as ações
da escola. Não havendo tempo para reuniões e
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interdisciplinaridade
/
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formações com os professores, devido a outros
encargos que lhes são atribuídos dentro e fora da
escola.
Portanto,

o

papel

do

coordenador

pedagógico torna-se indispensável na escola
devido ao seu auxilio na prática pedagógica, na
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tomada de decisões junto aos professores, e na
reflexão desse trabalho pedagógico junto à
comunidade

escolar.

Propondo

assim,

um

ambiente de conhecimentos e aprendizagens. De
maneira flexível, dando conta desse processo
educacional, que articula as relações humanas
dentro do ambiente escolar.
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