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QUESTÃO: 

Ângela é Coordenadora Pedagógica recém-contratada numa escola de Ensino Fundamental. Já nos primeiros dias de trabalho, atendeu 
vários alunos indisciplinados, enviados pelos professores; ajudou na Secretaria, pois a escola conta com poucos funcionários nesse 
setor, bem como teve que levar vários recados da direção aos professores. Neste caso, há a demanda pela definição urgente de seu 
papel.  
 
De acordo com ALMEIDA, Laurinda (Org.) In. O Coordenador Pedagógico e o espaço de mudança, 1998, “o trabalho do professor 
coordenador é bastante desafiador, especialmente na tarefa de contribuir com a formação continuada dos professores”.   Neste sentido, 
disserte sobre os seguintes tópicos: (A) Quais são as atribuições do Coordenador Pedagógico e como assumir suas atribuições a fim de 
dirimir o desvio da função?  (B) O que considera que a coordenadora Ângela deveria objetivar desenvolver, para desempenhar uma ação 
formadora com seu grupo de professores, a luz da citada autora.   

 

QUESITOS CONSIDERADOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NA PROVA DISSERTATIVA: 

=> ABRANGÊNCIA E EXATIDÃO – Indicar atribuições do cargo / função, fundamentadas teoricamente de acordo com a autora e indicativos no 
edital ANEXO 1. Verificar-se-á se a resposta atende de forma positiva ao que é requerido no enunciado e se foram dirimidos todos os pontos 
requeridos no questionamento. 
  
=> PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO: 
INSUFICIENTE – ZERO (0) 
SUFICIENTE – TRÊS (3) 
REGULAR – SEIS (6) 
BOM – OITO (8) 
EXCELENTE – DEZ (10) 

 

=> EMBASAMENTO – Indicar autoria relacionada ao assunto. Verificar-se-á a utilização de adequada legislação, normatização ou compêndios 
técnicos e de referência para embasar a resposta. Autores e argumentações com relevância. ALMEIDA, Maria Laurinda Ramalho de et al. O 
coordenador pedagógico e a educação continuada. São Paulo: Edições Loyola, 1998. Coordenador pedagógico e o espaço de mudança. 
São Paulo: Edições Loyola, 1998. __________Coordenador pedagógico e a formação docente. São Paulo: Edições Loyola, 1999. IMBERNÓN, 
F. Formação continuada de professores. Lisboa: Porto Alegre: Artmed, 2010. PARO, V. H. Gestão democrática da escola pública. 1. ed. São 
Paulo: Ática, 1997. RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez. 2001. 
Verificar-se-á a utilização de adequada legislação, normatização ou compêndios técnicos e de referência para embasar a resposta. 
 
=> PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO: 
INSUFICIENTE – ZERO (0) 
REGULAR (2)  
BOM – TRÊS/QUATRO (3-4) 
EXCELENTE – CINCO (5) 

 

=> ESTILO – Verificar-se-á a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza, atendimento das normas gramaticais e ortográficas, 
apresentação (rasuras, caligrafia) e elegância do texto.  
 
=> PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO: 
INSUFICIENTE – ZERO (0) 
SUFICIENTE – TRÊS (3) 
REGULAR – SEIS (6) 
BOM – OITO (8) 
EXCELENTE – DEZ (10) 

 

 


