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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0197/2022-GP

 
Portaria nº 0197/2022-GP     Lagoa Nova / RN, 06 de maio de
2022.

 
“CONCEDE MUDANÇA DE SIMBOLOGIA
E/OU NOMENCLATURA EM
CONFORMIDADE COM A NOVA
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

 
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa
Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
Municipal nº 759/2022.
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 759/2022 que
“Dispõe sobre reestruturação organizacional administrativa do
Poder Executivo no Sistema de Administração Pública do
Município de Lagoa Nova/RN e dá outras providências e
revogando a Lei nº 173/1998”.
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1070/2022 que
“Fica estabelecido os valores dos vencimentos dos cargos de
provimento em comissão no âmbito do Município de Lagoa
Nova/RN, e dá outras providências.”
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º Conceder mudança de nomenclatura e simbologia para
a senhora LAIS DE LOURDES SILVA SOUSA SIMÕES,
que ocupa o cargo Subcoordenadora de Supervisão
Pedagógica, passa a ter a nomenclatura de COORDENADOR
DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, com simbologia – CC3,
lotada na Secretariam Municipal de Educação.
 
Art. 2º Compete ao Coordenador de Supervisão Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação:
 
I. planejar ações que contribua com a melhoria do processo
ensino-aprendizagem, garantindo melhor desempenho dos
professores na função de Coordenador nas Unidades Escolares,
para melhor assessorem aos alunos em suas necessidades
educacionais;
II. oferecer suporte pedagógico às Unidades Escolar,
proporcionando condições de realização do efetivo pedagógico
escolar, sempre que necessário ou solicitado, deslocar-se-á às
unidades escolares, para ações de orientação técnica
descentralizada;
III. Atuar como orientador e facilitador, visando o acompanhar
as unidades escolares no desenvolvimento das atividades
implementadoras do currículo, avaliando seu andamento e
orientando os coordenadores escolares e os docentes de modo a
assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pela
Secretaria de Educação, o Plano Nacional e Municipal de
Educação e as metas da unidade escolar em sua proposta
pedagógica;
IV. Agir na orientação técnica, a fim de implementar e
acompanhar o desenvolvimento de propostas pedagógicas das
Unidades Escolares;
V. Construir normativas para elaboração de propostas
pedagógicas das Unidades Escolares jurisdicionadas a Rede
Municipal de Ensino, cuidando de seu acompanhamento e
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atualizações periódicas de acordo com as necessidades da
comunidade em que a Unidade Escolar estiver inserida;
VI. Elaborar e acompanhar projetos técnicos de
sustentabilidade pedagógica e especiais a serem executadas
pelas Unidades Escolares vinculadas ao Rede Municipal de
Ensino;
VII. Estrutura em cooperação com o conselho municipal da
educação e unidades escolares, a estrutura Curricular das
modalidades de Ensino conforme a área de conhecimento;
VIII. Elaborar parecer pedagógico sempre que solicitado, sobre
assuntos relacionados à oferta do ensino e da aprendizagem,
bem como, intervir sempre que necessário nas propostas
pedagógicas em vigência nas Unidades Escolares da Rede
Municipal de Ensino;
IX. Elaborar e acompanhar o Calendário Escolar em
cooperação com os coordenadores escolares na execução do
calendário escolar à ser enviado para aprovação do Conselho
Municipal de Educação;
X. Acompanhar, avaliar e apoiar a ação pedagógica das
unidades escolares;
XI. Assessorar e acompanhar o Conselho Municipal da
Educação em suas atribuições legais no sentido de cumprir a
legislação educacional, que regulamenta, fiscaliza e propõe
medidas para melhoria das políticas educacionais;
XII. Construir em conjunto com os Coordenadores Escolares
os Regimentos das Escolas Municipais, cuidando de seu
acompanhamento e atualização periódica;
XIII. Circular mecanismos de implantação da proposta para
educação infantil, Ensino Especial, Educação no Campo e do
ensino de 9 anos para o Ensino Fundamental, zelando pela
faixa etária dos estudantes;
XIV. Auxiliar na elaboração de pré-projetos de lei referentes a
assuntos diretos da Educação Municipal, como: Criação do
Sistema Municipal de Ensino, de Conselho Municipal de
Educação, Criação de Escolas, transferências de Escolas e
outras solicitações de interesse da Educação Municipal;
XV. Analisar as propostas pedagógicas das escolas urbanas e
do campo, acompanhando a tramitação para a aprovação do
Conselho Municipal de Educação;
XVI. Propor, supervisionar, analisar e revisar projetos de
Formação Continuada Permanente dos Profissionais da
Educação e acompanhar a apresentação ao Conselho Municipal
de Educação;
XVII. Atender convocação da Secretaria Municipal de
Educação para fazer representação pública em órgãos de
competência pedagógica e de normativas educacionais;
XVIII. Avaliar os resultados do trabalho docente,
estabelecendo estratégias de aprendizagem para a recuperação
de alunos com menor rendimento escolar;
XIX. Colaborar em todas as ações da Secretaria de forma
coletiva em prol da qualidade do Ensino oferecido pelas
Unidades Escolares vinculadas a Rede Municipal de Ensino.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de maio de 2022
e revogando as disposições em contrário.
 
Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
 
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
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