
 

Nível: SUPERIOR 

Área: PEDAGOGO 

QUESTÃO 46.  

SITUAÇÃO:   

PROCEDENTE 

 

RECURSO 1:  

O requerente apresenta a opção D como a alternativa a ser respondida. Argumenta que “nem sempre os 

profissionais estão INICIALMENTE envolvidos com o processo de planejamento, por vários fatores 

possíveis. Isso não impede que a equipe diretiva inicie o processo de planejamento do PPP com outros 

segmentos da comunidade escolar - pais e alunos(de forma representativa ou coletiva).” 

 

RECURSO 2: 

O requerente apresenta a opção D como a alternativa a ser respondida.  Argumenta que  “tanto a escola 

quanto a comunidade precisam fazer parte do PPP e o envolvimento da comunidade não depende do 

envolvimento inicial dos profissionais, podendo estes ser posterior ao da comunidade, mas sendo necessário 

sua participação.” 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Ao revisar a questão a banca identificou que há mais de um item correto. Portanto, a banca considera 

procedentes os recursos.  

 

A Banca se manifesta pela  ANULAÇÃO da questão.  
 

Fonte Bibliográficas:  

 

VASCONCELLOS, C. dos S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político pedagógico ao 

cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002. 

QUESTÃO 48.  

SITUAÇÃO:   

PROCEDENTE 

 

RECURSO:  

“É objetivo do Projeto Político Pedagógico: Segundo Libâneo (2004), é o documento que detalha objetivos, 

diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências 

sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar.” 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Ao revisar a questão a banca identificou que não ficou explícita a perspectiva teórica no enunciado da 

questão para a resposta acerca do projeto pedagógico. Portanto, a banca define o recurso procedente. 

 

A Banca se manifesta pela  ANULAÇÃO da questão.  



 

Fonte Bibliográficas:  

 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública. São Paulo: Edições Loyola, 1992. 

 

VASCONCELLOS, C. dos S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político pedagógico ao 

cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002. 

QUESTÃO 53.  

SITUAÇÃO:   

IMPROCEDENTE 

 

RECURSO:  

A questão pede o item incorreto, e a letra A não está incorreta. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Ao reanalisar a questão a banca reafirma que o item A é incorreto. Ressaltamos que num trabalho com 

projeto interdisciplinar nem sempre deve-se atuar todo o tempo em equipes, pois de acordo com Santomé 

(1998) e Hernandez (1998) o trabalho com projetos nos remete à um trabalho em equipe, em que cada um 

tem funções diferentes à desenvolver, não descaracterizando o caráter coletivo do plano discutido e 

elaborado em conjunto. Reafirmamos que há momentos de atividades individuais e em grupo em que não há 

linearidade das formas de desenvolvimento. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 

 

FONTE BIBLIOGRÁFICA:  

 

HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 

 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e Interdisciplinaridade:  o currículo integrado. Porto Alegre: 

Editora Artes Médicas, 1998. 

 

 

 


