
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindmub- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha-Ce 

 

 

 

CONVITE 

 

 

 

 
Convidamos Todos os Supervisores e Auxiliares Pedagógicos para 

reunião com a Secretária Municipal de Educação Isabel Cristina N. Cruz dia 

10/02/2011 as 14:00h na Secretaria de Educação. Onde trataremos de assuntos 

de interesse da categoria. 

 

 

 

 
Em anexo 

 

 Ofício encaminhado à Secretária oficializando a reunião; 

 Justificativa; 

 Cópia do Projeto de Lei; 

 Ofício que acompanhará Projeto de Lei. 

 

 

 

 

 

A Direção 



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE 

CNPJ – 41.341.983/0001-07 

Rua Pe. José Correia, 123 Bairro do Rosário 

Barbalha – CE 

 

 

Barbalha, 03 de fevereiro de 2011 

 

 

Ofício  Nº 00102022011/2011 

Da: Presidente do SINDMUB 

Teresa Maria Sampaio 

A: Secretária Municipal de Educação do Município de Barbalha-Ceará 

Srª Izabel Cristina Nobre da Cruz 

Assunto: Solicitação (FAZ) 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

 

A presidente do SINDMUB, Teresa Maria Sampaio,  no uso de suas 

atribuições legais vem mui respeitosamente, solicitar de V. S.  conceder audiência com 

os Supervisores Educacionais do Quadro Efetivo do Magistério Público, conforme 

solicitação dos mesmos e previamente agendada com V. S. para o dia 10 de fevereiro as 

14:00h na Sede da Secretaria de Educação onde será discutida a seguinte ordem do dia: 

 

 Conversar a respeito da desvalorização do profissional do quadro do 

magistério: O Supervisor Educacional e/ou Supervisor Escolar e 

Auxiliar Pedagógico; 

 Discutir a respeito dos Direitos e Deveres do Supervisor Educacional 

e/ou Supervisor Escolar e Auxiliar Pedagógico; 

 Apresentação de Pauta de Reivindicação da Categoria de 

Supervisores Educacionais e Escolares; 

 Apresentar Proposta de Projeto de Lei que dispõe sobre o exercício 

da profissão de Supervisor Educacional e/ou Supervisor Escolar e 

Auxiliares Pedagógicos. 

 

Na certeza da manutenção da data, confirmamos o propósito e 

encaminharemos convite para todos os supervisores da rede pública municipal de ensino 

agendando data, hora e local conforme disposição acima. 

 

Oportunamente renovamos votos de estima e considerações, 

 

 

Atenciosamente, 

 

  

Teresa Maria Sampaio 

Presidente 



 

Estado do Ceará 

 

Prefeitura Municipal de Barbalha-Ceará 

 

PROJETO DE LEI N° ______/2011 

 

  

Dispõe sobre o exercício da 

profissão de Supervisor  

Educacional, ou Supervisor 

Escolar, ou Auxiliar 

Pedagógico, e dá outras 

providências. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 

Barbalha aprovou e eu sanciono a seguinte  Lei: 

 

Art. .1º. – O exercício da profissão de Supervisor 

Educacional, ou Supervisor Escolar ou Auxiliar Pedagógico, 

no âmbito do magistério público municipal regula-se por 

esta lei. 

Parágrafo Único- As atividades de direção, coordenação, 

inspeção, supervisão e assessoramento pedagógico de unidade 

escolar de educação infantil, ensino fundamental e médio 

constituem funções de magistério, na forma do §2º do art.67 

da Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

acrescido pela Lei Federal nº. 11.301, de 10 de maio de 

2006;  

Art. 2º – O Supervisor Educacional, ou Supervisor Escolar, 

ou Auxiliar Pedagógico tem como objetivo de trabalho 

articular crítica e construtivamente o processo educacional 

motivando a discussão coletiva da Comunidade Escolar acerca 

da inovação da prática educativa a fim de garantir o 

ingresso, a permanência e o sucesso dos alunos, através de 

currículos que atendam às reais necessidades da clientela 

escolar, atuando no âmbito dos sistemas educacionais 

Federal, Estadual e Municipal, em seus diferentes níveis e 

modalidades de ensino e em instituições públicas e 

privadas.  

Art. 3º – O exercício da profissão de Supervisor 

Educacional, ou Supervisor Escolar ou Auxiliar Pedagógico é 

exclusivo dos portadores de diploma de curso superior, 

devidamente registrado pela Universidade formadora e/ou por 

Universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação, 



nas seguintes modalidades; 

I – de licenciatura plena em Pedagogia, habilitação em 

Supervisão Educacional, ou Supervisão Escolar; 

II – de pós-graduação em Supervisão Educacional, Gestão 

Escolar, Planejamento Educacional, Psicopedagogia ou 

Supervisão Escolar; 

III – emitido por instituições estrangeiras de ensino 

superior, congêneres, devidamente revalidado e registrado 

como equivalente ao diploma mencionado nos incisos I e II, 

na forma da legislação em vigor.  

Art. 4º – São atribuições do Supervisor Educacional, ou 

Supervisor Escolar, ou Auxiliar Pedagógico, a coordenação 

do processo de construção coletiva e execução da Proposta 

Política Pedagógica, dos Planos de Estudo e dos Regimentos 

Escolares, além das seguintes: 

I – investigar, diagnosticar, planejar, implementar e 

avaliar o currículo em integração com outros profissionais 

da Educação e integrantes da Comunidade; 

II – supervisionar o cumprimento dos dias letivos e 

horas/aula estabelecidos legalmente; 

III – velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos 

docentes nos estabelecimentos de ensino; 

IV – assegurar processo de avaliação da aprendizagem 

escolar e a recuperação dos alunos com menor rendimento, em 

colaboração com todos os segmentos da Comunidade Escolar, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade de ensino; 

V – promover atividades de estudo e pesquisa na área 

educacional, estimulando o espírito de investigação e a 

criatividade dos profissionais da educação; 

VI – emitir parecer concernente à Supervisão Educacional; 

VII – planejar e coordenar atividades de atualização no 

campo educacional. 

VIII – propiciar condições para a formação permanente dos 

educadores em serviço; 

IX – promover ações que objetivem a articulação dos 

educadores com as famílias e a comunidade, criando 



processos de integração com a escola; 

X – assessorar os sistemas educacionais e instituições 

públicas e/ou privadas nos aspectos concernentes à ação 

pedagógica.  

Art. 5º – É direito dos Supervisores Educacionais se 

organizarem em entidades de classe.  

Art. 6º – É assegurada ao servidor eleito para cargos de 

direção ou representação de confederação, federação, 

associação de classe ou sindicato representativo da 

categoria, a licença para desempenho do mandato.  

§ 1º  – A licença tratada no caput deste artigo, será 

concedida até o máximo de três (03) servidores por  

sindicato representativo da classe;  

§ 2º – Ao servidor que for concedida a licença para 

desempenho de mandato classista, será assegurada a 

percepção dos vencimentos e das vantagens do cargo ocupado, 

quando eleito, empossado e permanecendo em exercício do 

mandato.  

Art. 7º – A licença será concedida pelo prazo do mandato, 

podendo ser prorrogada, por uma única vez, no caso de 

reeleição. 

Art. 8º – O ingresso na rede pública municipal de ensino 

deve ser única e exclusivamente através de concurso público 

de provas e títulos. 

Art. 9º - O Supervisor Educacional ou Supervisor Escolar ou 

Auxiliar Pedagógico, deverá progredir por via acadêmica e 

por tempo de serviço, na forma estabelecida no Plano de 

Cargos Carreira e Remuneração do Magistério Público 

Municipal. 

Art. 10º - O Supervisor Educacional ou Supervisor Escolar 

ou Auxiliar Pedagógico, fará jus a gratificação de 30% 

(trinta por cento), sobre o salário base, pelos serviços 

relevantes prestados a educação pública do município de 

Barbalha na busca incessante da qualidade do ensino. 

Art. 11º - O Supervisor Educacional ou Supervisor de 

Escolar ou Auxiliar Pedagógico, receberá remuneração igual 

ou superior aos professores de carreira de acordo com o 

nível e a carga horária. 

Parágrafo único – Fica assegurado ao Supervisor Educacional 

ou Supervisor Escolar ou Auxiliar Pedagógico a carga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horária de 40 (quarenta) horas semanal em regime de 

dedicação exclusiva de acordo com a campo de atuação. 

Art. 12º-  O campo de atuação do Supervisor Educacional ou 

Supervisor Escolar abrange: 

I – os órgãos centrais e regionais dos sistemas de ensino; 

II – as instituições de ensino; 

III – todas as áreas que desenvolvem ação de formação. 

Art. 13º -  Ao Supervisor Educacional ou Supervisor Escolar 

ou Auxiliar Pedagógico, ficam assegurados todos os direitos 

previstos  na Lei nº 1.773/2008 Consolidação das Leis 

Trabalhistas junto a Prefeitura Municipal para os 

Servidores Públicos do Município de Barbalha  e na lei 

municipal nº 1.887/2010 – Plano de Cargos e  Carreira do 

Magistério Público Municipal. 

Art. 14º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 Barbalha, 04 de fevereiro de 2011 

 

  José Leite G. Cruz 

     Prefeito 
 



Justificativa 

 

Estamos vivendo em um mundo que se transforma 

constantemente. A evolução tecnológica, científica, social, 

a quantidade de informações e inovações que se apresentam 

desvelam situações inusitadas, surpreendentes, que exigem 

preparo, perspicácia, sabedoria para que possamos lidar com 

elas. 

Remetendo esta reflexão ao ambiente escolar, gestores e 

professores, igualmente, deparam-se diariamente com 

situações que precisam ser resolvidas, muitas vezes, 

colocando em jogo conhecimentos pré-estabelecidos, valores 

arraigados. 

Diretores, supervisores e orientadores educacionais, 

professores, e todos os envolvidos nas relações escolares 

são profissionais que lidam com o inusitado. 

Planejamentos, reuniões pedagógicas, planos de ação ou 

estudos nem sempre dão subsídios frente a determinadas 

situações que acabam por mobilizar, desestabilizar, 

colocando em questão determinados saberes. 

Na estrutura escolar temos o diretor e o coordenador 

pedagógico, profissionais nomeados autoridades responsáveis 

pela administração do todo da escola. 

Constituindo a equipe gestora da mesma, temos o supervisor 

escolar, profissional concursado, habilitado e experiente , 

cuja função é orientar o grupo de professores, desafiar, 

instigar, questionar, motivar, despertando neles o desejo, 

o prazer, o envolvimento com o trabalho desenvolvido e 

dividindo as alegrias dos resultados obtidos. 

Historicamente, a função do Supervisor Escolar modificou-

se. Seu objeto de trabalho e suas ações, inicialmente 

voltados para o controle e para a inspeção, passam a ser 

mais complexos e desafiadores, pois dizem respeito à 

formação, à orientação, ao acompanhamento do trabalho 

pedagógico dos professores em serviço. 

Professores são naturalmente líderes, lideram turmas de 

alunos, são modelos, exemplos, referenciais, estão em 

situação de conhecimento superior, em determinadas áreas, 

àqueles que lecionam. Nesta perspectiva, surge um desafio, 

e à ação do supervisor escolar são atribuídas funções 

complexas, de apoio e parceria com o professor. 



Neste sentido, o tipo de relação que ele estabelece com o 

grupo de professores, ao qual lidera, passa a ser a 

essência do desenvolvimento de seu trabalho. 

O Supervisor Escolar, portanto, é o profissional 

organizador ou orientador do trabalho pedagógico 

desenvolvido pelos professores em uma escola, e a liderança 

frente a este grupo passa a ser inerente à sua função, mas 

isso não garante que ele atue como tal pois a política 

administrativa nos últimos  anos vem excluindo esse 

profissional de sua verdadeira função pedagógica. 

Sendo assim, surgem algumas necessidades de organização da 

categoria. Dentre elas a regulamentação, através de lei 

municipal, do cargo de Supervisor Educacional ou Supervisor 

Escolar, a definição de seus direitos e deveres, admissão, 

gratificação, remuneração dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE 

CNPJ – 41.341.983/0001-07 

Rua Pe. José Correia, 123 Bairro do Rosário 

Barbalha – CE 

 

 

Barbalha, 10 de fevereiro de 2011 

 

 

Ofício  Nº 00110022011/2011 

Da: Presidente do SINDMUB 

Teresa Maria Sampaio 

A: Secretária Municipal de Educação do Município de Barbalha-Ceará 

Srª Izabel Cristina Nobre da Cruz 

Assunto: Solicitação (FAZ) 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

 

A presidente do SINDMUB, Teresa Maria Sampaio,  no uso de suas 

atribuições legais vem mui respeitosamente, solicitar de V. S.  encaminhar ao Poder 

Executivo Proposta de Projeto de Lei que dispõe sobre o exercício da função do 

Supervisor Educacional ou Supervisor Escolar ou Auxiliar Pedagógico para que o 

mesmo o encaminhe ao Poder Legislativo para que esta casa possa apreciar e aprovar 

esta proposta de projeto de Lei que dispõe sobre o exercício da função do Supervisor 

Educacional ou Supervisor Escolar ou Auxiliar Pedagógico, profissional efetivo, 

concursado, do quadro efetivo do magistério público municipal. 

Certos de que seremos atendidos, aproveitamos a ensejo para renovar votos 

de estima e considerações. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Teresa Maria Sampaio 

Presidente 

 

 

 

 


