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- A Prova Dissertativa proporcionará pontuação máxima de 30 pontos, sendo considerados para avaliação os quesitos: 

a) Exatidão (10 pontos) - em que se verificará se a resposta atende de forma correta e objetiva ao que é requerido no enunciado, sem 
rodeios e tergiversações, com a seguinte gradação: resposta integralmente correta – 10 pontos; parcialmente correta: 5 pontos; incorreta: 
0 pontos. 

b) Abrangência (10 pontos) - em que se verificará se a resposta abrangeu todos os pontos requeridos no questionamento com a seguinte 
gradação: questionamento integralmente abrangido: 10 pontos; parcialmente abrangido: 5 pontos; não abrangido: 0 pontos.  

c) Estilo (10 pontos) - em que verificará a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza e qualidade estética do texto. 

d) Correção - será descontado 0,5 ponto à nota atribuída para cada ocorrência constatada de erros de ortografia e gramática (palavras 
escritas incorretamente, acentuação, pontuação, sintaxe, concordância, regência, ausência de parágrafos, etc.), rasuras ou palavras 
ilegíveis em função da caligrafia. 

- Serão corrigidas e pontuadas apenas as Provas de Redação/Dissertativas dos candidatos classificados na Prova Objetiva. 

- Será considerado CLASSIFICADO o candidato que obtiver no mínimo 18 pontos na Prova de Redação/Dissertativa. 

QUESTÃO 

“O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a 
problemática do contexto social (...) A ação de planejar ... não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle 
administrativo; é, antes, a atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas, e tendo 
como referência permanente as situações didáticas concretas”. 

(Fonte: LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Cortez, 2ª ed. 2013, pág. 246-250)  

A bibliografia referenciada dispõe acerca de oito funções do planejamento escolar. Neste sentido: 

a) Cite ao menos três destas funções, discorrendo sinteticamente acerca da sua finalidade. 

b) O planejamento, em face de suas características de objetividade e coerência, admite flexibilização? Responda e justifique sinteticamente.  

 

GABARITO 

- Na correção será considerada a abordagem de ao menos três tópicos constantes do item “a” para pontuação integral. Serão consideradas  
disposições, ponderações e termos similares àqueles a seguir apresentados: 

a) O planejamento escolar tem as seguintes funções (devem ser citadas ao menos três delas para pontuação integral):  

a1) EXPLICITAR PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DO TRABALHO DOCENTE que assegurem a articulação entre as tarefas 
da escola e as exigências do contexto social e do processo de participação democrática;  

a2) EXPRESSAR O VÍNCULOS entre os POSICIONAMENTOS filosófico, político-pedagógico e profissional e as AÇÕES EFETIVAS que o 
professor irá realizar na sala de ala, por meio de objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas de ensino; 

a3) ASSEGURAR A RACIONALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE, de modo que a previsão das ações 
docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina;    

a4) PREVER OBJETIVOS, CONTEÚDOS E MÉTODOS a partir da consideração das exigências postas pela realidade social, do nível de 
preparo e das condições socioculturais e individuais dos alunos; 

a5) ASSEGURAR A UNIDADE E A COERÊNCIA DO TRABALHO DOCENTE, uma vez que torna possível inter-relacionar, num plano, os 
elementos que compõe o processo de ensino: os objetivos (para que ensinar), os conteúdos (o que ensinar), os alunos e suas 
possibilidades (a quem ensinar), os métodos e técnicas (como ensinar) e a avalição, que está intimamente relacionada com as demais; 

a6) ATUALIZAR O CONTEÚDO DO PLANO SEMPRE QUE É REVISTO, aperfeiçoando-o em relação aos progressos feitos no campo de 
conhecimentos, adequando-os as condições de aprendizagem dos alunos, aos métodos, técnicas e recursos do ensino que vão sendo 
incorporados na experiência cotidiana; 

a7) FACILITAR A PREPARAÇÃO DAS AULAS: selecionar o material didático em tempo hábil, saber que tarefas professor e alunos devem 
executar, replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas; 

a8) SER UM INSTRUMENTO PARA AÇÃO, UM GUIA DE ORIENTAÇÃO que apresente ordem sequencial, objetividade, coerência e 
flexibilidade. 

b) Sim. No decorrer no ano letivo, o professor está sempre organizando e reorganizando seu trabalho; o planejamento é um guia e não uma 
decisão inflexível; a relação pedagógica está sempre sujeita a condições concretas, a realidade está sempre em movimento, de forma que 
o planejamento está sempre sujeito a alterações; o planejamento vai obrigatoriamente passando por adaptações em função das situações 
docentes específicas de cada classe. 


