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NII212/2.021, DE 28 DE JUNHO DE 2.021.

"Dispõe sobre alterações constantes dos anexos
Complementar nº 079/2004 e dá outras providências."

11 e IV a Lei

SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO, Prefeito Municipal de Pontalinda,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Pontalinda, aprovou e eu nos
termos da Lei Orgânica do Município de Ponta linda, sanciono e
promulgo a seguinte lei:

Art. 111•

-

Ficam alteradas

dentro

da Estrutura

Administrativa

Prefeitura Municipal de Pontalinda, a que se refere à Lei Complementar

da

nº. 079, de 30

de janeiro de 2004, os Anexos II e VI da presente Lei.
Art. 211• - As alterações de que tratam o artigo anterior visam garantir as
legislações estadual e federal.
Art. 311• - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
ontalinda, 28 de junho de 2.021
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ANEXO I
I - Ficam alterados o anexo II e IV da Lei Complementar 079/2004, nos seguintes
moldes;
ANEXO II - DAS CLASSES DE SUPORTE PEDAGOGICO E ATRIBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO
DIRETORDE ESCOLA

FORMA
DE
PROVIMENTO
Concurso Público
de Provas e Títulos

PARA
REQUISITOS
PROVIMENTO DO CARGO
Licenciatura Plena em Pedagogia
e 05(cinco) anos de experiência
comprovada em sala de aula

ATRIBUIÇÕES - Coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar
e avaliar a sua execução em conjunto com a comunidade educativa e o Conselho de
Escola, observadas as diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de
Educação; elaborar o plano de trabalho da direção em conjunto com o Assistente de
Diretor, indicando metas, formas de acompanhamento e avaliação dos resultados e
impactos da gestão; participar, em conjunto com a equipe escolar, da definição,
implantação
e implementação
das
normas
de
convívio
da unidade
educacional;favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos
segmentos da unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto políticopedagógico; possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos procedimentos
administrativos e pedagógicos da unidade educacional; prover as condições necessárias
para o atendimento aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação; implementar a avaliação institucional da unidade
educacional em face das diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Educação; acompanhar, avaliar e promover a análise dos resultados do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e de quaisquer instrumentos
avaliativos da aprendizagem dos alunos frente aos indicadores de aproveitamento
escolar, estabelecendo conexões com a elaboração do projeto político pedagógico, plano
de ensino e do plano de trabalho da direção da unidade educacional, com vistas ao
constante aprimoramento da ação educativa; buscar alternativas para a solução dos
problemas pedagógicos e administrativos da unidade educacional;planejar estratégias
que possibilitem a construção de relações de cooperação que favoreçam a formação de
parcerias e que atendam às reivindicações da comunidade local, em consonância com os
propósitos pedagógicos da unidade educacional;promover a integração da unidade
educacional com a comunidade, bem corno programar atividades que favoreçam essa
participação; coordenar a gestão da unidade educacional, promovendo a efetiva
participação da comunidade educativa na tomada de decisões, com vistas à melhoria da
aprendizagem dos alunos e das condi - es necessárias para o trabalho do professor;
promover a organização e furtei amento da nidade educacional, de forma a atender
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às demandas e aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, de acordo
com as determinações legais; coordenar e acompanhar as atividades administrativas,
relativas; a) folha de freqüência; b) fluxo de documentos de vida escolar; c) fluxo de
matrículas e transferências de alunos; d) fluxo de documentos de vida funcional; e)
fornecimento e atualização de dados e outros indicadores dos sistemas gerenciais,
respondendo pela sua fidedignidade; f) comunicação às autoridades competentes e ao
Conselho de Escola dos casos de doenças contagiosas e irregularidades graves ocorridas
na unidade educacional; diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da
unidade educacional sejam mantidos e preservados, coordenando e orientando toda a
equipe escolar quanto ao uso dos equipamentos e materiais de consumo, bem como a
manutenção e conservação dos bens patrimoniais e realizando o seu inventário,
anualmente ou quando solicitado pelos órgãos da Secretaria Municipal de Educação; b)
adotando, com o Conselho de Escola, medidas que estimulem a comunidade a se co
responsabilizar pela preservação do prédio e dos equipamentos escolares, informando
aos órgãos competentes as necessidades de reparos, reformas e ampliações; gerir os
recursos humanos e financeiros recebidos pela unidade educacional juntamente com as
instituições auxiliares constituídas em consonância com as determinações legais;
delegar atribuições, quando se fizer necessário. Art. 7º A substituição do Diretor de
Escola, nos seus impedimentos legais, observará o disposto em portaria específica,
respeitada a forma de provimento do cargo.
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ANEXO 11
ANEXO IV - DAS CLASSES DE SUPORTE PEDAGOGICO E ATRIBUIÇÕES
PARA
REQUISITOS
PROVIMENTO DO CARGO
Licenciatura Plena em Pedagogia
COORDENADOR
e 03(três) anos de experiência
PEDAGÓGICO
comprovada em sala de aula.
ATRIBUIÇOES: Coordenar, juntamente com a direção, a elaboração e responsabilizarse pela divulgação e execução da Proposta Pedagógica da escola, articulando essa
elaboração de forma participativa e cooperativa; Organizar e apoiar principalmente as
ações pedagógicas, propiciando sua efetividade; Estabelecer uma parceria com a
direção da escola, que favoreça a criação de vínculos de respeito e de trocas no trabalho
educativo; Acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e contribuir
positivamente para a busca de soluções para os problemas de aprendizagens
identificados; Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na
escola;Acompanhar o plano de curso dos professores verificando coerência entre os
descritores (objetivo), os conteúdos e metodologias; Acompanhar a seqüência didática
(plano de aula) quinzenalmente oferecendo sugestões que possa contribuir para o
trabalho pedagógico do professor; Verificar as atividades avaliativas antes de serem
aplicadas aos discentes evitando prejudicar o aluno em suas interpretações; Verificar a
coerência da seqüência didática (plano de aula) quanto aos conteúdos, aos descritores
(objetivos) e metodologia de avaliação; Atuar de maneira integrada e integradora junto
à direção e à equipe pedagógica do município para a melhoria do processo de ensinoaprendizagem; Coordenar e acompanhar os horários de Atividade de reforço;
Promover oportunidades de discussão e proposição de inovações pedagógicas, assim
como a produção de materiais didático-pedagógicos na escola, na perspectiva de uma
efetiva formação continuada; Avaliar as práticas planejadas, discutindo com os
envolvidos e sugerindo inovações; Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos,
através de registros bimestrais, orientando os docentes para a criação de propostas
diferenciadas e direcionadas aos que tiveram desempenho insuficiente; Estabelecer
metas a serem atingidas em função das demandas explicitadas no plano de trabalho dos
professores; Promover um clima escolar favorável à aprendizagem e ao ensino, a partir
do entrosamento entre os membros da comunidade escolar e da qualidade das relações
interpessoais; Elaborar seu plano de trabalho que deve conter os seguintes tópicos:apresentação, objetivos, metodologia, detalhamento das ações, estratégias, recursos
utilizados, avaliação, cronograma de execução e ações. Identificar atividades/ eventos
obrigatórios de interesse da escola; Elaborar a agenda do dia priorizando os
compromissos; Assegurar que os alunos estejam em sala de aula ou em atividade
extraclasse; Ouvir alunos e professores e ajudar-los nas dificuldades do professo de
ensino aprendizagem; Observar o diário dos professores, para controle de
acompanhamento do plano d
rso: Qu também responderá por expedição de
DENOMINAÇÃO

DE
FORMA
PROVIMENTO
Público
Concurso
de Provas e Títulos

-
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documentos frente a secretaria na ausência da Diretora Escolar, podendo também
substituir em caráter temporário e excepcional as suas funções de Diretora, quanto de
período de sua ausência.O Coordenador Pedagógico possui funções múltiplas e
significativas que se desenvolvem como:
Preventiva: acompanhar o processo pedagógico, a fim de obtermos resultados positivos
na melhoria do ensino - aprendizagem.
Construtiva: Auxiliar o docente a superar suas dificuldades de maneira positiva e
cooperativa.
Criativa: Estimular a iniciativa do docente, buscar novos caminhos, pesquisar e criar
novos recursos do ensino.

