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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA/MG (COORDENADOR PEDAGÓGICO) 
 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Concurso Público de 
Provas e Títulos destinado ao preenchimento de vagas do quadro de Servidores da Secretaria de Educação do 
Município de Juiz de Fora e formação de cadastro reserva, que insurgem contra a publicação do gabarito 
preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 03, de 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição Nome 
283000176 Adriana Aparecida Campos Vidal De Paula 
283000998 Adriana Campos Rodrigues Miron 
283001228 Adriana De Oliveira Rodrigues 
283000460 Alessandra Santos Das Virgens 
283001620 Aline Faulhaber Soares 
283000780 Ana Cristina Baumgratz De Souza Oliveira 
283000287 Bianca Wandepol Azevedo 
283000419 Camila Josefina Da Silva 
283000684 Christiane Maria Fontes Amaral 
283000297 Danielle Braga Oliveira 
283001129 Edilaine De Oliveira Pinto Gregorio 
283002318 Eliza Kelly Grosman Amorim 
283002028 Elvia De Almeida Fontes 
283000920 Fabiana Gomes De Magalhães 
283000538 Fabiano Rodrigues De Carvalho 
283001702 Flávia Marcele Cipriani 
283001476 Geizilane Netto De Souza 
283001359 Gilmara De Paula Jenevain 
283001359 Gilmara De Paula Jenevain 
283000699 Graziella Montes Valverde 
283001078 Ivan De Souza Junior 
283000706 Jaqueline Gomes Magalhães 
283000822 Jean Paulo Lima De Oliveira 
283000450 Josiane Silva 
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283000575 Karla Da Silva Atalaia Dos Santos 
283000216 Katia Campos Faria 
283001116 Laseli Macedo Rosa 
283002226 Laura Cassiano Silva Mendonça 
283000990 Marcele Marques De Moraes 
283000654 Maria Tereza Neves Da Silveira 
283000455 Patrícia Quintina De Paula 
283001776 Paulo Cezar Da Silva 
283000880 Priscila Feliciano Dos Santos 
283002262 Priscila Natalia Da Silva 
283000544 Rosilene Gomes 
283000028 Thalita Lopes Da Silva 
283001671 Vanessa De Souza Peyroton 

 
 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 
 

  
As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
Cargo: Coordenador Pedagógico 
 

BRANCA VERDE 
01 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito, que a questão é plágio, ou mesmo que há subjetividade na 
questão ou ainda que não há conteúdo programático no edital. A banca julga IMPROCEDENTE os pleitos. 
Particularmente quanto ao plágio, a questão indicada é diferente da apontada pelo requerente; quanto ao edital, o 
tema avaliação está contemplado tanto na descrição de conteúdos, quais sejam: “Planejamento e Avaliação no processo 
ensino-aprendizagem: função, objetivos e modalidade”, quanto na extensa bibliografia na qual a questão se baseia, 
particularmente no livro Avaliação Educacional: caminhando pela contramão, nas páginas 26, 27 e 28. Editora Vozes. 
Particularmente sobre o gabarito questionado, a parte mais dramática e relevante da avaliação se localiza nos 
subterrâneos onde os juízos de valor ocorrem, pois é neste ponto que pode reinar a subjetividade. As outras alternativas 
estão erradas pois as avaliações formalizadas nunca são independentes das avaliações informais, implícitas, fugidias, que 
se formam ao sabor da interação na aula ou refletindo sobre ela; no plano da avaliação informal estão os juízos de valor 
invisíveis e que acabam por influenciar aos resultados das avaliações finais; o jogo de representações vai construindo 
imagens e autoimagens que terminam interagindo com as decisões metodológicas que o professor implementa na sala 
de aula. As estratégias de trabalho do professor em sala de aula ficam permeadas por juízos de valor e determinam o 
investimento que o professor fará neste ou naquele aluno. Portanto, a única resposta é a apontada como gabarito.  
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Páginas 26, 27 e 28. Editora Vozes. 
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BRANCA VERDE 
02 06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta os recursos que há duas respostas corretas. A banca julga IMPROCEDENTE, já que a alternativa E requerida 
como correta está errada. De acordo com o Referencial curricular do município de Juiz de Fora, o processo de ensino e 
aprendizagem de crianças e estudantes deve ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, 
estimulando a participação dos (as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo e de atuarem nele, e 
isto é diferente de “determinar” suas formas de ver o mundo, conforme versa a alternativa.  
 
Fonte: 

• Referencial curricular do município de Juiz de Fora. 
 
 

BRANCA VERDE 
03 13 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta e que a palavra “falta” na alternativa correta altera o sentido. A 
banca julga IMPROCEDENTE o pedido, pois, de acordo com o texto, a palavra não altera o sentido, é uma questão de 
interpretação. Sobre os atendimentos suplementar e complementar, é correto afirmar que:  
O atendimento complementar trabalha com alunos que possuem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, 
de forma a consolidar o conhecimento. 
O atendimento suplementar é usado quando os alunos possuem altas habilidades/superdotação, o que faz que o ensino 
seja adaptado as suas necessidades. 
O atendimento complementar atua para suprir a falta de determinada necessidade educacional, enquanto o 
atendimento suplementar é usado quando o aluno já possui o conhecimento necessário. 
Esse serviço, instituído pelo Projeto Político Pedagógico da escola, é realizado preferencialmente na sala de recurso 
multifuncionais, individualmente ou em pequenos grupos, em turno contrário ao da escolarização em sala de aula 
comum. 
 
Fonte: 

• https://diversa.org.br/artigos/atendimento-educacional-especializado-pressupostos-desafios/ 
 
 

BRANCA VERDE 
04 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o gabarito está errado, já que “os discursos dos modelos impostos pela sociedade possuem 
caráter cultural e histórico e não caráter normativo” (de norma ou lei). Esta banca julga IMPROCEDENTE o recurso, pois 
o texto do gabarito: “os contornos do que pode ser caracterizado como um debate hegemônico entre os discursos que 
assumem e afirmam o caráter normativo dos modelos de masculinidade, femilinidade, relacionamento afetivo e 
sexualidade considerados tradicionais e naturais, bem como os discursos que recusam essa naturalização e defendem 
perspectivas pluralistas” está relacionado ao fato de que no âmbito da sociedade civil, o movimento “Escola sem 
partido” tem construído uma forte articulação política, para aprovar uma lei que altere a LDB, de modo a impedir que 
escolas públicas e docentes promovam suas preferências ideológicas ou aplicação dos postulados da teoria ou ideologia 
de gênero. Paralelamente a este movimento, vários grupos conservadores têm incentivado pais e estudantes a enviarem 
notificações extrajudiciais aos docentes para proibir-lhes de tratar sobre “ideologia de gênero” nas escolas. Assim como 
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a denunciarem e processarem judicialmente docentes e gestoras que insistirem em abordar essa temática e/ou 
questionar os modelos de gênero e sexualidade estabelecidos. Ou seja, se os discursos dos modelos impostos pela 
sociedade possuem caráter cultural e histórico, se for aprovado qualquer dipositivo legal a este respeito, passa a ser 
também normativo.  
 
Fonte: 

• Novas tentativas de controle moral da educação: conflitos sobre gênero e sexualidade no currículo e na 
formação docente. 

 
 

BRANCA VERDE 
05 10 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a opção C também pode ser considerada correta. No entanto, a banca julga improcedente o 
pedido pois, na verdade, a alternativa mencionada encontra-se correta, ao passo que o comando da questão solicita a 
indicação da alternativa incorreta. Assim, é necessário observar as competências dos entes federados e no que as suas 
responsabilidades são cabíveis. A alternativa em comento está de acordo com o assumido no plano municipal, item C- 
9.5 e que a Secretaria de Educação demandará ao Governo Estadual e à União participação técnica e financeira efetiva 
nos serviços de transporte escolar, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito 
de óculos, em articulação com a área de saúde, incluindo atendimento psicopedagógico, para todos os alunos do 
território matriculados e frequentes na Educação de Jovens e Adultos, durante a vigência do Plano Municipal de 
Educação. Não cabe flexibilizar a interpretação de provimento neste caso, como algo que se encaixaria como um 
movimento de busca de solução, mas sim de quem provê, de quem assume o ônus da ação. Quanto ao argumento que 
no documento oficial não cita turmas seriadas, o texto na íntegra retirado do documento cita textualmente o termo, 
conforme segue. 9.3) a Secretaria de Educação, em regime de colaboração com a Superintendência Regional de Ensino, 
implementará ações de alfabetização de jovens e adultos, visando a garantir o acesso e a continuidade da escolarização 
básica com turmas seriadas com a finalidade de manter a qualidade do ensino durante a vigência do Plano Municipal de 
Educação. Improcedente também este argumento.  
 
Fonte: 

• https://leismunicipais.com.br/a/mg/j/juiz-de-fora/lei-ordinaria/2017/1350/13502/lei-ordinaria-n-13502-2017-
aprova-o-plano-municipal-de-educacao-pme-e-da-outras-providencias 

 
 

BRANCA VERDE 
06 12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a erro na divulgação do gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE, pois Dentre os campos de 
experiências elencados na BNCC e referenciadas no Referencial Curricular de Juiz de Fora, o que prevalentemente deve 
promover oportunidades para que as crianças ampliem o modo de perceber a si  mesmas  e  ao  outro,  valorizar  sua  
identidade,  respeitar  os  outros  e  reconhecer  as diferenças que nos constituem como seres humanos é: O eu, o outro 
e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e 
pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme 
vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e 
questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciandos-e e, simultaneamente, identificando-se como seres 
individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem 
sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação 
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Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, 
outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e 
narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua 
identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. 
 
Fonte: 

• Referencial curricular da rede de Juiz de Fora. P.25 e 26 
 
 

BRANCA VERDE 
07 14 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito D, que deveria ser a letra E. A banca acata o pedido e julga 
procedente, pois na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, observa-se as seguintes caracterísiticas: 
conteúdos de ensino são os conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios do conhecimento 
relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face às realidades 
sociais. Embora se aceite que os conteúdos são realidades exteriores ao aluno, que devem ser assimilados e não 
simplesmente reinventados, eles não são fechados e refratários às realidades sociais. Não basta que os conteúdos sejam 
apenas ensinados, é preciso que se liguem, de forma indissociàvel, à sua significação humana e social. O trabalho do 
docente relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dará 
uma ruptura em relação à experiência pouco elaborada.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano carlos Luckesi. P. 58 e 70. 
 
 

BRANCA VERDE 
08 04 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a afirmativa III também está correta. A banca julga improcedente o pedido, pois a afirmativa III “-
No desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas encaminhadas para um pensamento autônomo, crítico e 
criativo. Tal desenvolvimento está intimamente relacionado à heterocontrução do conhecimento.”, está errada. A 
heteroconstrução do conhecimento não está intimamente relacionada à autonomia, pois este lhe é um estágio anterior. 
O que tornaria a afirmativa correta seria o processo de “autoconstrução do conhecimento”.   
 
Fonte: 

• Educação escolar: políticas, estrutura e organização. João Ferreira de Oliveira, José Carlos Libâneo, Mirza 
Seabra Toschi 

 
 

BRANCA VERDE 
12 08 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a letra E também está errada, pois não se pode fazer diferenciações no ensino regular. A banca 
considera IMPROCEDENTE o recurso, pois o que se lê na afirmativa é: para o atendimento às necessidades específicas 
relacionadas às altas habilidades/superdotação são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular nas escolas 
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de ensino regular em articulação com as instituições de educação superior, profissional e tecnológica, de pesquisa, de 
artes, de esportes, dentre outras. Ou seja, não está escrito ou afirmado nenhum tipo de diferenciação no ensino regular 
para este público, apenas uma referência ao atendimento as suas necessidades educacionais especiais.  
 
Fonte: 

• Diretrizes Operacionais da Educação Especial para  o atendimento Educacional Especializado na Educação Básica 
 
 

BRANCA VERDE 
13 07 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que todas as afirmativas estão corretas ou ainda que o gabarito correto seria a letra C. A banca julga 
IMPROCEDENTE o recurso, pois para que as afirmativas estivessem todas corretas, deveriam estar da forma como segue: 
o conhecimento cognitivo puro deixa de ser o maior enfoque da formação, saindo de uma formação conteudista para 
uma formação que considera o que é possível fazer com o conhecimento adquirido; as provas e avaliações deverão 
tornar-se mais próximas da avaliação formativa e do acompanhamento a longo prazo dos alunos; O conteúdo passa a ter 
significado para além das provas e é sob esse fundamento que as avaliações curriculares devem ser reformuladas; Cada 
habilidade propõe que o conteúdo deve ter em si uma  finalidade e uma intencionalidade pedagógica e o volume de 
assuntos é mais enxuto e direcionado; espera-se a formação de um estudante que saiba se aprofundar em suas áreas de 
interesse, com autonomia para buscar conhecimento independentemente do conteúdo programático; tudo que é 
aprendido deve fazer parte de um contexto maior relacionado à vida do estudante e com algum nível de aplicação 
prática.  
 
Fonte: 

• Base Nacional Comum Curricular 
 
 

BRANCA VERDE 
14 09 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de um gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE o pedido pois os estágios do 
desenvolvimento, do sensório-motor ao operatório formal, da Epistemologia Genética, apresentam de certa forma a 
história de formação, organização e funcionamento dessas estruturas operatórias. O que conhecemos como estágios 
são grandes estruturas que comportam muitas subestruturas; no sensório-motor, por exemplo, a estrutura do objeto 
permanente, a do espaço, a das sucessões temporais e a da relação causal; no pré-operatório, a da função simbólica; no 
operatório concreto, a da seriação, da classificação, do número, do espaço, do tempo, etc.; no operatório formal, as 
estruturas lógicas, as combinatórias; na vida adulta, as metodologias científicas, etc. Dessa forma, as afirmativas foram 
apresentadas conforme segue, e suas relações corretas estão entre parênteses: Estágio operatório concreto – estruturas 
lógicas. (formal);  Estágio operatório formal – estruturas combinatórias.  Correto; Estágio operatório formal – estrutura 
da relação causal. (sensório-motor); Estágio sensório-motor – estrutura da função simbólica. (estrutura do objeto 
permanente); Estágio pré-operatório – estrutura do objeto permanente ( sensório-motor). 
 
Fonte: 

• Aprendizagem, reprodução, destino ou construção. P. 209. Jean Piaget no século XXI - escritos de epistemologia 
e psicologia genéticas 
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BRANCA VERDE 
15 02 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação no gabarito. A banca mantém o gabarito divulgado pois nele o erro está na 
inversão dos processos apontados por Wallon. Não é da diferenciação para o sincretismo, mas sim do sincretismo para 
diferenciação: para Wallon, o início de qualquer aprendizagem nova caracteriza-se pelo sincretismo, passando 
gradativamente para a diferenciação. Todas as demais relações estão corretas.  
 
Fonte: 

• Afetividade e processo ensino-aprendizagem: contribuições de Henri Wallon. Abigail Mahoney e Laurinda de 
Almeida. 

 
 

BRANCA VERDE 
18 40 

 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tratam de erro relativo à marcação de gabarito, de maneira que não abordou questões técnicas 
sobre a questão, razão pela qual mantém-se o gabarito preliminar. 
 
 

BRANCA VERDE 
19 39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão supracitada no enunciado informa de acordo com a autora MAGDA SOARES (2020), que aprender o sistema 
alfabético de escrita e, contemporaneamente, conhecer e aprender seus usos sociais: ler, interpretar e produzir textos. 
Não apenas alfabetizar, mas alfabetizar e letrar, é “Alfaletrar”.  E ainda, no seu comando solicita: Considerando o 
exposto, NÃO é essencial para reverter o fracasso na alfabetização: 
Portanto, os argumentos recursais que citam as alternativas A e D não procedem, pois de acordo com a autora a 
alternativa E, é a única que não atua em conformidade com a ação do professor em alfaletrar, tendo em vista que 
ensinar a criança a ler, com a leitura entendida como decodificação, e a escrever, com a escrita entendida como 
codificação, ou seja, a decifrar um código; para a autora não se mostrou essencial para reverter o fracasso da 
alfabetização na escola ao longo das décadas.  
Ainda, sustenta o recurso, que a alternativa C, ser a correta, entretanto, ressalta-se que “o desenvolvimento de 
habilidades de leitura fluente e de interpretação de textos, de produção de textos, desde a educação infantil até os anos 
iniciais do ensino fundamental ”; considera-se que tudo isso com o apoio de uma biblioteca infantil em cada escola, com 
riqueza de livros, que são o centro das atividades de aprendizagem. Essas ações devem se dar em um clima de 
comprometimento com a aprendizagem das crianças, apoiado na confiança em sua capacidade de aprender que elas 
demonstram realmente ter: toda criança pode aprender a ler e a escrever. As experiências com a literatura infantil, 
propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto 
pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, 
contos, fábulas, poemas, cordéis etc. Portanto, não se espera que na educação infantil a criança leia fluentemente, mas 
sim que desenvolva habilidades de leitura fluente e de interpretação de textos, de produção de textos, desde a 
educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, pois a leitura é um dos pilares da formação do 
conhecimento e do desenvolvimento do jovem estudante. Assim sendo, a alternativa C, também não é o gabarito 
correto.   
 
Fonte: 

• SOARES, Magda. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, 2020.  
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BRANCA VERDE 
21 31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão supracitada avalia o tema do papel do coordenador pedagógico como mediador diante do professor que tem 
a função pedagógica de gerir a sala de aula. Segundo Vasconcelos (2002), o coordenador pedagógico tem o papel de 
auxiliá-lo, estabelecendo uma dinâmica de interação que facilite o avanço.  
Para que ocorra um avanço junto ao professor, e esse possa melhorar sua pratica em sala de aula, a única opção que 
não estabelece uma interação adequada é a alternativa D, pois o coordenador pedagógico não deve ser um burocrata 
que fica as voltas com papeis para os professores preencherem, tais como relatórios e gráficos, estatísticas, sem sentido, 
ou aquele que tem dicas e técnicas, soluções para tudo. O coordenador pedagógico relaciona-se com o professor, 
visando uma relação diferenciada, qualificada neste contexto, é preciso atentar para a necessária articulação entre 
pedagogia da sala de aula.  
 
Fonte: 

• VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico-do projeto político pedagógico ao 
cotidiano da sala de aula. SP: Libertad, 2002 

 
 

BRANCA VERDE 
23 30 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O coordenador pedagógico é um educador e, se ele é um educador, ele não escapa na sua prática a esta natureza 
epistemológica da educação. Tem a ver com o conhecimento, com a teoria do conhecimento. E para que este papel 
possa se efetivar na instituição, e o coordenador ajudar a produzir as mudanças indispensáveis 
da prática pedagógica, são necessárias, amplamente falando, condições objetivas e subjetivas (entendidas como 
entrelaçadas e não dicotomizadas numa distintividade categórica). Embora a tarefa de conseguir essas condições para o 
trabalho não seja, evidentemente, só da coordenação, é também dela, devendo, portanto, com sua concretização, 
articulando-se com os demais segmentos envolvidos. 
A questão supracitada trata-se somente das condições objetivas, e uma vez que o coordenador é um ser concreto, 
atuando num contexto também concreto são muitos os desafios neste campo que podem ajudar a coordenação na 
consolidação de uma educação emancipatória. Nesse caso, ressalta-se que são práticas objetivas, entre outras, 
comprometer-se com a busca de melhores condições de trabalho na escola, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto 
comunitário e administrativo; conquistar (e ocupar bem) o espaço de trabalho coletivo constante na escola; ter espaço 
para fazer acompanhamento individual (ou em pequeno grupo) e sistemático (ex.: a cada 15 dias) do professor; 
Biblioteca pedagógica na escola, para facilitar acesso do professor a livros, revistas, vídeos voltados para sua formação.  
Ressalta-se que o gabarito publicado A Colocar-se em efetiva atitude de escuta diante da queixa do professor, trata-se de 
uma condição subjetiva, dimensão procedimental, uma pratica de intervenção do coordenador pedagógico, de dialogo 
problematizador. Portanto, de acordo com o comando dado é a alternativa incorreta, já que as demais são objetivas. 
 
Fonte: 

• VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico-do projeto político pedagógico ao 
cotidiano da sala de aula. SP: Libertad, 2002. 

 
 

BRANCA VERDE 
25 33 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Argumentos recursais procedentes, a questão foi anulada, pois não há alternativa correta. Ressalta-se que uma das 
alternativas citadas na questão supracitada, encontra-se com dubio sentido, portanto não há como relaciona-la com 
apenas um dos currículos, conforme solicitado no comando dado.  
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Fonte: 
• COSTA, Marise V. O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p.37-68. 

 
 

BRANCA VERDE 
26 34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente, pois a METODOLOGIA é uma categoria da Teoria Tradicional, que trata eficiência e 
racionalidade técnica do processo educativo. 
As questões curriculares Pós-criticas vão além da reprodução das condições sociais, e reivindica a inclusão de temas 
como gênero, etnia, sexualidade, raça, identidade, diferenças, diversidade de sujeitos e de culturas, relação saber-
poder, entre outros, nos estudos sobre o currículo. 
 
Fonte: 

• COSTA, Marise V. O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p.37-68. 
 
 

BRANCA VERDE 
28 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois apenas uma assertiva é falsa.  “Conferir e assinar documentos escolares, 
encaminhar processos ou correspondências da escola, de comum acordo com a secretaria escolar”, pois de acordo com 
Libânio e Vasconcelos, está é uma tarefa do Diretor da Escola, tendo em vista documentação escolar se tratar de 
Histórico Escolar, Diplomas e Certificados, Boletim, Registro de Classe, Relatórios finais, entre outros. 
O argumento que cita a assertiva “acompanhar a aula é um poderoso recurso para a formação do professor. A aula 
deverá ser assistida, e no momento oportuno, o coordenador fará uma devolutiva. Ainda, a aula poderá ser filmada e 
discutida, posteriormente em grupo”, sendo verdadeira, ressalta-se que o acompanhamento de aula é um poderoso 
recurso para a formação do professor, desde que seja feito adequadamente. Infelizmente, no passado a visita à sala de 
aula foi usada como forma de vigilância e controle sobre o docente. Hoje a visão é totalmente outra. Entende-se que é 
um privilégio ter alguém para assistir a aula e depois fazer uma devolutiva, refletir e realizar as observações, visando a 
tomada de consciência e o eventual avanço da prática. Ainda, é possível quando o grupo já adquiriu confiança, os 
professores podem ter suas aulas assistidas e ou filmadas e discutidas no coletivo. 
Quanto o argumento que dispõe sobre a assertiva “Reduzir o burocrático ao mínimo, estar atento para que não 
comprometa o fundamental do trabalho educativo”, salienta-se que trata de uma assertiva verdadeira, pois o foco de 
atenção do pedagogo, segundo Vasconcelos, no trabalho de formação é tanto individual quanto coletivo: deve 
contribuir com o aperfeiçoamento profissional de cada um dos professores e, ao mesmo tempo, ajudar a constituí-los 
enquanto grupo (tarefa na qual é particularmente ajudado pela orientação educacional). Entendemos o supervisor como 
um intelectual orgânico no grupo; sua práxis, portanto, comporta as dimensões reflexiva, organizativa, conectiva, 
interventiva e avaliativa.  
Portanto, ressalta-se que se matem o gabarito publicado, alternativa E) V, V, F, V, V. 

Fontes: 
• VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico-do projeto político pedagógico ao 

cotidiano da sala de aula. SP: Libertad, 2002  
• PIACCO, Vera Maria Nigro de Souza et al. O coordenador pedagógico e o cotidiano da escola. SP: Loyola, 2010.  
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BRANCA VERDE 
30 18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Conselho de Classe é um órgão colegiado, presente na organização escolar, em que vários professores das diversas 
disciplinas, juntamente com os coordenadores pedagógicos, ou mesmo os supervisores e orientadores educacionais, 
reúnem-se para refletir e avaliar o desempenho pedagógico dos alunos das diversas turmas, séries ou ciclos (DALBEN, 
2004, p. 31). As reuniões do Conselho de Classe estruturam-se a partir de objetivos organizados em função das 
necessidades emergentes e serão tais objetivos que definirão o tipo de organização mais adequada às reuniões, 
especialmente quanto à escolha dos participantes, assim como a participação ou não de alunos e pais. E de acordo com 
o comando dado na supracitada questão: “considerando o objetivo: identificar alunos com dificuldades específicas de 
aprendizagem, assinale a estrutura que deverá compor a reunião do Conselho de Classe...” 
Na obra de DALBEN (2006), “Conselhos Escolares e Avaliação: Perspectivas na gestão pedagógica da escola”, na página 
79 consta três formas de organização do Conselho Escolar, tendo na primeira organização, como participantes, um 
professor por uma turma ou grupo de turmas, a equipe técnico-pedagógica e o diretor. Consta ainda em cada modelo 
de organização, os objetivos que se deseja trabalhar na reunião do CE, entre outros, consta identificar alunos com 
dificuldades específicas de aprendizagem. Por conseguinte, a alternativa D é a correta, sendo este o gabarito da 
referida questão.    
O argumento que dispõe não estar o diretor evidenciado em nenhuma forma de organização, não procede, tendo em 
vista que na obra sugerida no edital do certame de autoria de DALBEN, que trata do tema Conselhos Escolares, evidencia 
na página 79, na forma de organização nº 1 a participação do diretor.  
 
Fonte: 

• DALBEN, Ângela. Conselhos escolares e avaliação: Perspectivas na gestão pedagógica da escola. Campinas, SP: 
Papirus, 2006.  

 
 

BRANCA VERDE 
34 27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente, pois ao citar a palavra “definitivo”, na alternativa E, a banca indica um adjetivo, que 
possibilita a interpretação “...como um processo decisivo de pensamento e debate dos desafios que a escola passa ...” ou 
como como um processo determinante de pensamento e debate dos desafios que a escola passa ...” e não o desejo de 
um projeto, estático, absoluto ou definitivo. 
E na sequência, da afirmativa: “... na tentativa de requerer meios cabíveis à efetivação de sua intencionalidade. Em 
contrapartida, concede a experiência democrática fundamental para a interação de todos da comunidade escolar e a 
prática da cidadania.” 
Ressalta-se ainda, que a experiência democrática fundamental para a interação de todos da comunidade escolar e a 
prática da cidadania. Embora se mostre configurar algo de grande complexidade, o projeto político pedagógico concerne 
em uma ligação bilateral entre a dimensão política e pedagógica escolar 
Portanto, a banca mantém o gabarito publicado D. 
 
Fonte: 

• VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico-do projeto político pedagógico ao 
cotidiano da sala de aula. SP: Libertad, 2002  

 
 

BRANCA VERDE 
40 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois o Projeto político-pedagógico possui ações previstas para o ano letivo e 
outras que prescindem de um maior tempo por exigir o desenvolvimento de uma mudança de cultura. O Marco 
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Situacional e o Marco Operacional devem ser revisitados no início de cada ano letivo, pois a realidade escolar pode se 
alterar, precisando planejar novas ações a curto e médio prazos. Já o Marco Conceitual, por ser composto de 
concepções, apresenta uma duração maior, mas deve ser retomado ocasionalmente, para atender os princípios e 
legislações educacionais vigentes. Na afirmativa dada na questão supracitada, informa apenas “não exige revisão, 
podendo manter-se o mesmo por vários anos letivos.”  Entretanto, apesar de uma duração maior para ser revisto, o 
documento exige revisões, pois é notória as modificações de legislações no sistema educacionais.  
  
Fontes: 

• VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico – 
elementos metodológicos para elaboração e realização. 24 ed. São Paulo: Libertad, 2014. 

• _______. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 5. 
ed. São Paulo: Libertad, 2004.  

 
 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 
fundamentações supraelencadas. 

                                                                           
Publique-se, 

 
08 de junho de 2022 

 
CONSULPLAN 
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