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QUESTÃO: 

A tendência atual das reformas educacionais em curso nas últimas décadas na gestão da educação e da escola tem como um de seus 
pilares a atuação para a conquista da autonomia. A descentralização apresenta-se como uma das principais estratégias para atender as 
atuais tendências sobre a gestão.  O Plano Nacional da Educação, as Diretrizes Curriculares e os processos dinâmicos para a 
organização dos espaços escolares têm possibilitado uma mudança significativa que privilegia a descentralização e a flexibilização do 
sistema educativo como um todo. Para que se efetive uma gestão articulada no processo da conquista da autonomia é imprescindível a 
atuação do Supervisor Escolar. Neste sentido, argumente: 
A) Qual deve ser o papel do Supervisor Escolar de modo a fortalecer a prática de Gestão Democrática? 
B) Como o supervisor escolar deverá atuar junto à gestão (diretores e coordenadores) para a conquista da prática descentralizadora e de 
autonomia da escola pública. 
Dissertar considerando o referencial indicado no conteúdo programático do Edital do concurso, em especial os autores: FERREIRA, 
Naura Syria C. (org.) Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação. 8. ed., São Paulo: Cortez, 2010; 
OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.) Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 10. Ed., Petrópolis: Vozes, 2013; e SILVA 
JUNIOR, Celestino (org.). Nove olhares sobre a supervisão. Campinas, SP: Papirus, 2004.  

 

QUESITOS CONSIDERADOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NA PROVA DISSERTATIVA: 

=> ABRANGÊNCIA E EXATIDÃO – Indicar atribuições do cargo / função. Ampliar com o desenvolvimento da dissertação abordando sobre a 
Gestão Democrática e o processo histórico de construção coletiva. A tomada de decisão coletiva. 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 adequada dos autores que legitimam e apoiam as 
discussões. Autores e argumentações com relevância: OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação: desafios 
contemporâneos. 10. Ed., Petrópolis: Vozes, 2013. Afirma que o Supervisor deve ser o articulador entre a gestão e as tomadas de decisões 
revendo a sua atuação profissional. Com a mudança de paradigma o profissional perde o seu caráter normativo, prescritivo para tornar-se 
crítico-reflexivo ganhando novas dimensões de estimulador e sustentador do trabalho docente. O papel do supervisor é de parceiro do gestor e 
do professor na escola partilhando ideias, estimular e fortalecer lideranças, as trocas de experiências; refletir sobre a prática, trazer contribuições 
mostrando caminhos e alternativas para a gestão escolar; conhecer a legislação, seus limites e brechas, otimizando o uso e estimulando o 
desenvolvimento de experiências e o seu compartilhamento com o grupo e RANGEL, Mary; FREIRE, Wendel (Org.) Supervisão Escolar: 
avanços de conceitos e processos. Rio de Janeiro: Wake Editora, 2011, ao atentar para as dificuldades apresentadas hoje na gestão da 
escola e indicando aos supervisores escolares criarem mecanismos que permitam subsidiar os gestores e docentes com informações e 
conhecimentos atuais orientando leituras, estudos em referências acadêmicas e documentos oficiais; atuar junto aos gestores no sentido de 
viabilizar encontros, debates e estudos sobre a gestão democrática e os processos de autonomia da escola com a participação da comunidade. 
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) 

 

 


