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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

ANÁLISE DE RECURSO REFERENTE A FORMULAÇÃO DA QUESTÃO E DA DISCORDÂNCIA COM O 
GABARITO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
MUNICÍPIO: José Boiteux 
REALIZAÇÃO: Atena Assessoria Educacional 
 

Segue abaixo a análise dos recursos impetrados contra a formulação de questões e da discordância 
com o gabarito da Prova Objetiva do Concurso Público nº 001/2020, do município de José Boiteux/SC. 
 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1953577 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 09:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Há mais de uma resposta para essa questão, porque existem estudos 
que fundamentam várias formas de avaliação na educação infantil, 
como o artigo intitulado "AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
acompanhamento e instrumentos de registros". 
"De acordo com Campos (2016, p. 39), a docência na educação infantil 
precisa adotar práticas de avaliação que: 
a) avaliem as crianças individualmente de forma contínua; 
b) utilizem registros que sejam significativos para a contínua  revisão 
do trabalho pedagógico; 
c) utilizem registros que sejam significativos para os familiares ao 
longo do ano; 
d) permitam que as crianças participem dessa avaliação e usufruam 
desses registros no contexto de suas vivências na EI." 
Segundo essa referência,  podemos  utilizar as fichas individuais do 
início do ano letivo, comparadas com as mais recentes (para observar 
o desenvolvimento dos alunos durante este período),sendo assim as 
letra A e B são  consideradas como certas, então peço a anulação da 
questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recu
rsos/2559/1953577/fa6a8c9283577c91f750c47911396dc9.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
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Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 
das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, exatamente 
como descrevem as alternativas B e C. 
 
FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_v
ersaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 
 

SITUAÇÃO  DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1958174 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 08:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Referente a questão 20, específica da disciplina de Arte, venho 
através deste, requerer o pedido de anulação da questão. 
Sendo que a mesma, conta com duas alternativas corretas, sendo a 
letra B e C.  
 
Referencias:  
 
ANCHIETA, Magno. BLOG ARTE CEDVF. "A linha parte 1 definição e 
classificação. Disponivel em < 
http://blogartecedvf.blogspot.com/2011/06/linha-parte-1-definições-
e-html > Acesso em 22 de novembro de 2020. 
 
JORDÃO, Lilian. ELEMENTOS VISUAIS "linha" . Disponivel em < 
http://lilianjordao.com.br/elementos-visuais-nas-roupas/> Acesso em 
23 de novembro de 2020. 
 
CENTRO EDUCACIONAL  EVOLUÇÃO "LINHAS". Disponivel < 
http://grupoevolução.com.br/livro/Old/linha,html> Acesso em 22 de 
novembro de 2020. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente, questão não será anulada, porém 
haverá uma alteração do gabarito de B para C, haja visto  que os itens I 
e II foram trocados para que apenas III fosse validado. Quanto à 
solicitação do recursos que pleiteia a anulação da referida questão, 
respeitamos todas as fontes de informação, entretanto nos amparamos 
na fonte original para a elaboração desta questão específica, a última 
edição de “Princípios de forma e desenho”, de Wucius Wong. Para uma 
consulta mais rápida indicamos o também fidedigno sítio da editora 
Evolução:    http://grupoevolucao.com.br/livro/Arte4/linha.html 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1962866 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 11:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Há mais de uma resposta para essa questão, porque existem estudos 
que fundamentam várias formas de avaliação na educação segundo a 
observação feitas no relatório intitulado: Aprenda 7 maneiras de 
avaliar os seus alunos da educação infantil! 
Todas as informações relevantes sobre os alunos devem ser 
registradas. Especialmente na educação infantil, em que a avaliação 
deve ser um processo contínuo, é essencial observar os pequenos 
com atenção e anotar os dados relativos a cada aluno 
periodicamente. Alguns dos aspectos que devem ser observados são: 
• as características do aluno; 
• sua participação nas atividades; 
• seu grau de autonomia; 
• suas habilidades e dificuldades; 
• seu comportamento nas aulas; 
• como se relaciona com colegas e professores; 
• como reage a conquistas e fracassos; 
• como lida com conflitos e adversidades; 
• quais são seus avanços. 
Disponível em https://blog.portabilis.com.br/avaliacao-de-alunos-da-
educacao-infantil 
Segundo essa referência, podemos utilizar as fichas individuais do 
início do ano letivo, comparadas com as mais recentes (para anotar os 
dados relativos a cada aluno periodicamente) sendo assim as letra A e 
B são  consideradas como certas, como a questão não referência 
nenhum autor ou lei, deixando um amplo leque de interpretações, 
então peço a anulação da questão. 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL: subsídios para construção de uma proposta de 
avaliação 
 
Texto preliminar para discussão produzido pelo Grupo de Trabalho de 
Avaliação da Educação Infantil com contribuição de consultoria da 
Profª Sandra Zákia 
 
Brasília, setembro de 2012. 
Sumário 
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1 - Concepções: Infância, Criança e Educação 
Infantil.....................................................3  
2 - Referências para a avaliação da educação infantil no 
Brasil........................................................6 
3 - Sistemática de avaliação da educação 
infantil...................................................17 
- Concepção de avaliação......................18 
- Focos da avaliação educacional...........20 
- Diretrizes da avaliação.........................25 
- Metodologia: delineamento inicial......26 
4 - Encaminhamentos visando à operacionalização da sistemática de 
avaliação: indicações iniciais..................28 
5 - Referências........................................31 
6 – Anexos..............................................35 
 
1 - Concepções: Infância, Criança e Educação Infantil 
 Desde a década de 1990 emergem abordagens da sociologia que 
compreendem as crianças como seres históricos, que vivem sob 
condições sociais específicas, que oferecem questões culturais com as 
quais interagem e que constituem seu mundo, ou seja, um grupo 
específico que produz e reproduz a vida social (SARMENTO; PINTO, 
1997). Corsaro (2011) indica que, a partir das perspectivas teóricas 
interpretativas e construtivistas na sociologia, “a infância e todos os 
objetos sociais (incluindo aspectos como classe, gênero, raça e etnia) 
são vistos como sendo interpretados, debatidos e definidos nos 
processos de ação social. Em suma, são vistos como produtos ou 
construções sociais.” (p.19). 
 Como construção social, as crianças são consideradas seres 
históricos, sociais, que estabelecem relações com outras crianças e 
com adultos, como pessoas que participam da sociedade, ainda que 
de forma limitada, influenciadas por eventos políticos, econômicos, 
tecnológicos, dentre outros, e cujas qualidades – recursos, 
criatividade, inventividade – são utilizados nas relações estabelecidas. 
Permite ainda reconhecer as crianças como pessoas ativas na 
“construção e determinação de suas próprias vidas sociais, das vidas 
daqueles que as cercam e das sociedades nas quais elas co-
construtoras da sociedade (QVORTRUP, 1993, 2011; CHRISTENSEN; 
vivem” (JAMES; PROUT, 1997, p.8). Em outras palavras, compreende 
as crianças como PROUT, 1997; DAHLBERG; MOSS, PENCE, 2003), 
como atores sociais. Delineia a agência das crianças, característica que 
“constitui uma competência individual das crianças, e não um sinal de 
sua subordinação em relação aos adultos. Como agentes, as crianças 
dão sua própria contribuição para a reprodução social e cultural” 
(QVORTRUP, CORSARO, HONIG, 2009, p.7).  
  Nesse sentido, conceber as crianças como agentes é avançar 
em relação ao reconhecimento de sua atuação participante nas suas 
vidas e nas vidas das pessoas que as rodeiam, nas sociedades nas 
quais vivem, que constroem relacionamentos e culturas inspiradas 
nos mundos sociais adultos. Por outro lado, a ideia de agência 
coletiva, desenvolvida por Corsaro (2005/2007, 2009), reforça a 
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importância da brincadeira como seu elemento principal, visto que o 
jogo de fantasia se constitui na própria interação social, num contexto 
implícito e improvisado que depende de recursos complexos.  
 A contribuição dos estudos sobre agência das crianças, além de 
reconhecê-las como sujeitos e compreender a produção das culturas 
infantis, permite a captura de concepções, valores e rotinas dos 
adultos em relação à infância, evidenciando uma relação de 
reciprocidade e de interdependência entre as gerações 
(NASCIMENTO, 2011).  
 No Brasil, a partir dessa concepção de criança, a Educação Infantil 
vem afirmando sua identidade e se consolidando na legislação e nas 
políticas públicas como dever do Estado e direito de todas as crianças 
de 0 a 5 anos de idade à educação, desde a promulgação da 
Constituição Federal (CF) de 1988.  O artigo 208 afirma que “O dever 
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] 
IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de 5 (cinco) 
anos de idade”. Foi, então, a partir da CF de 1988 que o Estado, em 
regime de colaboração entre os entes federados, passou a ter o dever 
de ofertar educação escolar, gratuita e de qualidade, em instituições 
de ensino para as crianças de 0 a 3 anos (creche) e crianças de 4 e 5 
anos de idade (pré-escola). Outras leis, como o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), a Lei n° 11.494/2007 (FUNDEB), o Plano 
Nacional de Educação de 2001/2011 − atualmente está em tramitação 
no Congresso Nacional (Projeto de Lei N.º 8.035/ 2010), também 
afirmam o dever do Estado com a educação e o direito da criança à 
Educação Infantil, sendo que a matrícula das crianças de 0 a 3 anos 
(creche) é opção da família e obrigatória para crianças de 4 e 5 anos 
de idade (pré-escola), em conformidade com a Emenda n° 59/2009. 
 A Educação Infantil como parte integrante do sistema educacional 
brasileiro tornou-se a primeira etapa da Educação Básica com a 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) n° 
9394/96 e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 
de 0 a 5 anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, 
linguístico e social, complementando a ação da família e da 
comunidade (Art. 29 da LDB n° 9394/96).  Como  o primeiro 
espaço de educação coletiva da criança, fora do ambiente familiar, 
insere-se na base da construção da cidadania e de uma sociedade 
democrática, livre, justa, solidária e implicada na preservação do meio 
ambiente, como prevê a Constituição Federal de 1988.   
 A partir desse novo ordenamento legal, a Educação Infantil trouxe 
demandas para os órgãos responsáveis pela educação, em âmbito 
nacional, estadual e municipal, para a sua regulamentação e para a 
criação e implementação de políticas públicas para a garantia do 
direito da criança à Educação Infantil. Diretrizes foram elaboradas 
para orientar os sistemas de ensino na organização, articulação, 
desenvolvimento e avaliação de propostas pedagógicas, bem como na 
apresentação de fundamentos e princípios para a construção de 
currículos para a formação do professor que trabalha com crianças de 
0 a 5 anos de idade em instituições de Educação Infantil.  
 De acordo com as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Educação Infantil (Resolução CNE/CEB n° 5, de 17 de dezembro de 
2009): 
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 
em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 
de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 
parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle social. (Art. 5°). 
 
 E a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e 
de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
(Art. 4°). 
 No cotidiano das instituições de Educação Infantil, a criança tem o 
direito de viver a sua infância e de ser criança. Para tanto, é 
necessário que a proposta pedagógica incorpore e potencialize as 
relações sociais e as interações que ela estabelece com seus pares e 
com os adultos, bem como suas experiências, seus saberes, seus 
modos de produzir, de sentir, de ser, de estar consigo, com o outro e 
com o planeta.  
 Na Educação infantil têm-se infâncias e crianças. Infâncias porque 
mais do que um período ou etapa da vida do ser humano, “A infância 
é a condição de ser afetado que nos acompanha a vida toda”. (KOHN, 
2005, p. 239). Logo, a infância é de cada sujeito, ela é vivida ou não-
vivida de diferentes maneiras por cada pessoa, em seu contexto 
familiar e social. Temos crianças vivendo sua infância e temos 
também crianças com sua infância sendo negada. No cotidiano da 
Educação Infantil tem-se a possibilidade de junto com as crianças, 
suas famílias e com os profissionais com trabalham nas instituições de 
Educação Infantil construir um caminho formativo que respeite e 
valorize a diferença, a diversidade e a singularidade de cada um.   
 Essas breves referências sobre concepções de infância, criança e 
educação infantil aqui registradas expressam pontos de partida 
acordados entre os membros do Grupo de Trabalho de Avaliação da 
Educação Infantil − integrado por representantes de diversos órgãos e 
entidades, governamentais e não governamentais −, cuja atribuição é 
“propor política nacional de avaliação da educação infantil”, conforme 
Portaria nº 1.747, de 16 de dezembro de 2011. 
 
2 - Referências para a avaliação da educação infantil no Brasil 
 No Brasil, desde o início da década de 1990 vem se intensificando a 
implantação de um complexo sistema de “medida-avaliação-
informação” (Freitas, 2007) da educação básica, por iniciativa do 
governo federal, gradualmente reproduzida, com adaptações, por 
governos subnacionais, que se apresenta com o propósito de 
promover a qualidade da educação. Nas iniciativas em curso, 
entretanto, ganham centralidade as avaliações em larga escala, que 
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tomam como principal indicador de qualidade o desempenho 
cognitivo dos alunos, medido por meio de provas.  
 Em âmbito do governo federal registra-se a implementação do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) − que tem 
início nos anos finais da década de 1980 e criado formalmente, por 
meio da Portaria nº 1.795, em 1994 − composto, desde 2005, pela 
Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), de caráter amostral, e 
pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc- usualmente 
denominada Prova Brasil), de base censitária, que avaliam, a cada dois 
anos, alunos regularmente matriculados nas 4ª e 8ª séries do ensino 
fundamental e no 3º ano do ensino médio, de escolas públicas e 
privadas, localizadas em área urbana e rural. Também, para avaliação 
de alunos que concluíram o ensino médio foi criado pelo governo 
federal o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para aferir a 
aquisição das habilidades básicas de leitura e escrita correspondentes 
à alfabetização inicial junto a crianças de 7 e 8 anos é disponibilizada 
às redes de ensino a Provinha Brasil. 
 Desde 2007, conta-se com o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - Ideb, criado para monitorar o desempenho de 
redes e escolas pela análise combinada da proficiência dos alunos na 
Prova Brasil e taxas de aprovação de cada escola, cuja proposição 
induziu a uma maior valorização de resultados do SAEB por gestores 
públicos. 
 Os resultados obtidos por meio desses procedimentos podem 
iluminar determinados aspectos da qualidade da Educação, trazendo 
informações para as políticas públicas, no entanto, suas limitações 
demandam que se ampliem iniciativas de avaliação que abarquem 
dimensões que extrapolem a focalização no produto − e este 
entendido, apenas, como desempenho dos alunos − e abarquem a 
avaliação de insumos, processos e produtos, para além de 
desempenho dos alunos, por meio de indicadores específicos.  
 Cabe destacar ainda que as iniciativas do governo federal, embora 
se apresentem como direcionadas à avaliação da educação básica, 
não contemplam a educação infantil - creches e pré-escola −, etapa 
integrante deste nível de ensino, desde 1988, com a promulgação da 
Constituição Federal.  
 Portanto, se faz oportuno ampliar a abrangência, o escopo e as 
finalidades do que se designa como avaliação da educação básica, 
bem como, no caso da educação infantil – que está em processo de 
sistematização de uma proposta de avaliação – incorporar 
possibilidades de sua implementação por meio de procedimentos 
diversificados, prevendo-se a participação de múltiplos sujeitos na 
condição de avaliadores, explorando-se a sua dimensão formativa. 
 O delineamento a ser assumido em um processo avaliativo remete a 
que se enfrente o debate acerca da noção de qualidade que será 
tomada como referência. Certamente supõe enfrentar o desafio de ir 
além da focalização em resultados educacionais, induzindo a análises 
reducionistas que não abarcam a complexidade da noção de 
qualidade da educação, analisada em vários estudos (BEISIEGEL, 2006; 
CAMPOS, 2000; DOURADO, OLIVEIRA e SANTOS, 2005; FRANCO, 1994; 
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GENTILI, 2001; GUSMÃO, 2010; OLIVEIRA e ARAÚJO, 2005). Contudo,  
Qualidade não é ‘algo dado’, não existe ‘em si’, remetendo a questão 
axiológica, ou seja, dos valores de quem produz a análise de 
qualidade. A emergência de critérios de avaliação não se dá de modo 
dissociado das posições, crenças, visão de mundo e práticas sociais de 
quem os concebe. É um conceito que nasce da perspectiva filosófica, 
social política de quem faz o julgamento e dela é expressão. Portanto, 
os enfoques e critérios assumidos em um processo avaliativo revelam 
as opções axiológicas dos que dele participam. Sousa (1997, p. 267) 
 É com esse pressuposto que iniciamos nossas considerações sobre 
avaliação da educação infantil, pois avaliação supõe julgamento de 
valor, que se realiza com base em critérios que são estabelecidos a 
partir de uma dada noção de qualidade, compartilhada e assumida 
por quem faz o julgamento. Didonet (2006) afirma que o modelo de 
avaliação escolhido deve estar estreitamente articulado com os 
objetivos que se quer alcançar, ou seja, a coerência entre avaliação e 
finalidades da educação infantil é imprescindível. 
 Em relação à educação infantil, já se dispõe de um acúmulo de 
referências, não necessariamente coerentes entre si, construídas em 
âmbito nacional e internacional, que expressam requisitos que se 
espera sejam presentes quando se fala em qualidade da educação 
infantil, construídas tanto no âmbito de estudos e pesquisas 
acadêmicas quanto dos movimentos sociais. 
 Por ora, é oportuno registrar iniciativas do MEC que buscam pautar 
uma noção de qualidade para esta etapa da Educação Básica 
acolhendo uma abordagem avaliativa que toma como referência as 
condições de oferta da Educação Infantil, compreendendo desde 
indicadores de acesso até aspectos pedagógicos e de gestão. Nessa 
direção, são a seguir arrolados alguns documentos produzidos em 
anos recentes e estudos apoiados pelo MEC que contêm referências, 
indicadores e/ou critérios sobre a qualidade que se espera da 
educação infantil. 
Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Estabelecimentos de 
Educação Infantil (2006) e Subsídios para Credenciamento e 
Funcionamento das Instituições da Educação Infantil (1998) – visam 
apoiar a regulamentação, a normatização e o estabelecimento de 
parâmetros de qualidade para o credenciamento e o funcionamento 
de creches e pré-escolas. 
 
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) e 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) - 
subsídios para os educadores, tanto para a formação continuada e 
para a elaboração de propostas de trabalho, quanto para a própria 
prática educativa e também, no caso do segundo documento, 
contribuições aos sistemas educacionais visando a igualdade de 
oportunidades que levem em conta as diversidades e desigualdades 
nacionais.  
 
Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 
zero a seis anos à Educação (2006) – conjunto de diretrizes, objetivos, 
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metas, estratégias e procedimentos, com recomendações do MEC aos 
gestores da Educação Infantil. 
 
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2008), proposta de 
autoavaliação dos estabelecimentos educacionais, que sugere 
critérios para análise do trabalho realizado em creches e pré-escolas, 
elaborada pelo Ministério da Educação em parceria com a Ação 
Educativa, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a 
Fundação Orsa. 
 
Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 
Fundamentais das Crianças (1995 – 1.ed e 2009 – 6.ed.) – visa apoiar a 
organização das práticas adotadas no trabalho direto com as crianças 
e a definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas 
de financiamento de creches, tanto governamentais como não 
governamentais. 
Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de 
educação e estabelecimentos comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil 
(2009) – apresenta aportes para o estabelecimento de convênios 
pelas secretarias de educação com estabelecimentos educacionais 
para oferta de vagas na Educação Infantil. 
 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010)  
 
Integração das Instituições de Educação Infantil aos Sistemas de 
Ensino – um estudo de caso (2002) – subsídio aos Secretários e 
Conselheiros de Educação para a integração das creches aos sistemas 
de ensino. 
 
Revista Criança – destinada aos professores e serve de fórum de 
debates e de divulgação de estudos, experiências e sugestões ao 
trabalho. 
 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009)– 
explicitação da identidade dessa etapa da Educação Básica, contendo 
princípios, objetivos e condições para a organização curricular. 
 
Normas de funcionamento das unidades de Educação Infantil ligadas 
à Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações. 
 
Pesquisa Educação Infantil no Brasil: avaliação qualitativa e 
quantitativa (2010), realizada pela Fundação Carlos Chagas em 
parceria com o Ministério da Educação e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, que avaliou a qualidade de estabelecimentos de 
educação infantil em seis capitais brasileiras.  
 
Educação infantil no Brasil: primeira etapa da educação básica (2011), 
documento que trás subsidios para a formulação de políticas públicas 
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direcionadas  à primeira infância. 
 
Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Qualidade na 
Educação Infantil (2011), ação coordenada pelo MEC,  Unicef,  
Undime, Ação Educativa e o Instituto Avisa Lá, visando: mapear a 
abrangência, formas de difusão, adesão e uso da proposta; analisar 
eventuais contribuições da proposta Indicadores para a auto avaliação 
institucional e para o planejamento das estabelecimentos de 
educação infantil; levantar evidências que permitissem julgar a 
potencialidade da Proposta de induzir a projetos pedagógicos que 
expressem a concepção de qualidade subjacente ao material; 
identificar eventuais contribuições da Proposta Indicadores para a 
formulação e reformulação das políticas municipais de educação 
infantil e para a gestão da secretaria e das estabelecimentos de 
educação infantil; levantar subsídios para ações complementares a 
serem conduzidas pelo MEC, seja em relação a suporte para 
implantação dos Indicadores, seja para seu aprimoramento ou mesmo 
o desenvolvimento de propostas que possibilitem a consolidação de 
uma sistemática de avaliação da educação infantil. 
 
 Além do destaque a documentos e estudos que indicam e trazem 
aportes sobre a noção de qualidade, vale registrar alguns programas 
que são desenvolvidos pelo MEC: 
Proinfantil (2005) - curso em nível médio, à distância, na modalidade 
Normal, com duração de dois anos. Destina-se aos profissionais que 
atuam em sala de aula da Educação Infantil, nas creches e pré-escolas 
das redes públicas – municipais e estaduais – e da rede privada, sem 
fins lucrativos – comunitárias, filantrópicas ou confessionais – 
conveniadas ou não, sem a formação específica para o magistério. 
 
Proinfância, que destina recursos à construção e à aquisição de 
equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas 
(Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007).  
 
Especialização em Educação Infantil: criado em 2010, em cooperação 
com a Undime, e as universidades que dispõem de centros e 
pesquisas em Educação Infantil. A primeira oferta do curso de 
especialização para professores que atuam na Educação Infantil 
possibilitou o atendimento, em 2010, de 2.985 professores em 55 
polos presenciais de 13 universidades, em 13 estados. 
 
 Em seu conjunto, essas iniciativas revelam a noção de qualidade da 
educação infantil que vem sendo difundida pelo Ministério da 
Educação, e se constituem em referência com a quais se faz 
necessário dialogar visando sistematizar perspectivas e propostas de 
avaliação de educação infantil. Aliam-se a essas referências a 
legislação e normas vigentes, as políticas de financiamento e 
informações e estatísticas educacionais. 
 Oportuno registrar que, no caso da educação infantil, falar de 
qualidade, necessariamente, alude à necessidade de ampliação da 
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oferta, em especial para atendimento da população com até três anos 
de idade – em que pese ser a creche a etapa de ensino com maior 
crescimento no número de matrículas da educação básica –, como 
revelam os dados do Censo 2011, que constata ainda que matrículas 
que são computadas na rede privada são parcialmente financiadas 
com recursos públicos, por meio de convênios dos municípios com as 
escolas privadas. (Censo da Educação Básica: 2011 – resumo técnico. 
– Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, 2012). 
 Conforme legislação vigente, a responsabilidade dos municípios pela 
oferta desse atendimento vem gradualmente se concretizando, como 
indicam os dados do Censo 2011, divulgados no resumo técnico (p.9): 
   
Sendo os municípios os responsáveis pela oferta, gestão e avaliação 
da educação infantil, constituem-se em interlocutores privilegiados no 
processo de construção dos parâmetros de qualidade que serão 
tomados como referência para o delineamento de propostas de 
avaliação da educação infantil, em articulação com as demais 
estratégias de avaliação da Educação Básica, tendo em conta suas 
especificidades. 
No PROJETO DE LEI N.º 8.035/2010 - Plano Nacional de 
Educação/2011-2020, a Meta 1 prevê “Universalizar, até 2016, a 
educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco 
anos de idade, e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de até 
três anos até o final da vigência deste PNE” e contempla, dentre as 
estratégias, a “avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 
dois anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 
aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 
gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre 
outros indicadores relevantes. (BRASIL, Projeto de Lei N.º 8.035/ 
2010, Meta 1, item 1.6)   - Anexo Metas e Estratégias)” (BRASIL, 
Projeto PNE 2011-2020 –Anexo Metas e estratégias – grifo nosso). 
Em relação direta com essas dimensões mencionadas está a questão 
do financiamento à educação infantil, como observa Zabalza (1998, p. 
42): 
 [...] os principais problemas relacionados à qualidade do projeto têm 
relação, pela própria natureza desta dimensão da qualidade, com as 
condições de financiamento e dotação destinadas ao 
desenvolvimento dos programas de Educação Infantil. Modelos 
reconhecidos mundialmente pela sua qualidade como, por exemplo, 
as Escolas Infantis de Réggio Emília na Itália, reconhecem um gasto 
anual por criança superior a um milhão de pesetas. Sem alcançar 
esses níveis de “qualidade do projeto”, é preciso reconhecer que não 
podem ser esperados grandes milagres de iniciativas baseadas na 
“boa vontade” e no “esforço” das pessoas encarregadas de 
implementá-los, mas sem que elas recebam os meios para 
desenvolvê-los dignamente. [...] E esta é a primeira condição, embora 
logicamente insuficiente, da qualidade.  
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Lembra-se, ainda, que o delineamento de uma sistemática de 
avaliação deve atentar-se para o que prevê o PNE, no Art. 7º: “A 
consecução das metas deste PNE e a implementação das estratégias 
deverão ser realizadas em regime de entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios” . 
Às considerações iniciais aqui apresentadas cabe agregar o registro de 
recente iniciativa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República que colocou em debate nacional a proposta 
de uso do ASQ (Ages & Stages Questionnaires), para avaliação do 
desenvolvimento das crianças na educação infantil. 
Trata-se de um instrumento desenvolvido nos Estados Unidos, em 
1997, por Jane Squires e Diane Bricker, que tem como foco aquilatar o 
desenvolvimento da criança. Em 2010, foi aplicado nas instituições de 
educação infantil, públicas e conveniadas, da rede municipal do Rio de 
Janeiro , por meio de parceria firmada entre o Instituto de Estudos do 
Trabalho e Sociedade (IETS) e a Secretaria Municipal de Educação. Por 
meio desse instrumento tem-se o propósito de avaliar 
individualmente as crianças, em cinco domínios: (1) comunicação, (2) 
coordenação motora ampla, (3) coordenação motora fina, (4) 
resolução de problemas e (5) pessoal/social. Esta avaliação resulta em 
classificação das crianças, em três níveis, associados às seguintes 
indicações: necessidade de uma avaliação em profundidade, 
recomendação de monitoramento e estímulos adicionais ou registro 
de que o desenvolvimento está dentro do esperado/programado. 
A intenção de seus aplicadores de estender ao país a avaliação do 
desenvolvimento das crianças que frequentam creches utilizando esse 
instrumento foi motivo de ampla contestação ( ). Pesquisadores, 
especialistas, professores, entidades que congregam gestores, 
professores e organizações, por meio de Manifestos, Cartas e Atos de 
Repúdio, vídeos e debates em seminários, expressaram discordâncias 
e reafirmaram os princípios e diretrizes já consagrados na política 
nacional de educação infantil.  
Um Seminário foi promovido pela SAE – Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, da Presidência da República, em Brasília (5/12/2011), em 
que a Dra. Jane Squires, uma das autoras do ASQ-3, explicou como o 
questionário foi construído, as fases que teve de aperfeiçoamento e 
complementação, suas qualidades comparativamente com outros 
instrumentos de diagnóstico do desenvolvimento infantil. 
O questionário consta de 30 perguntas e 21 escalas com 620 itens; 
como existem repetições, o total de itens não repetidos é 275. 
Acompanhando o ASQ-3, há um rol de atividades para ser aplicado às 
crianças, naquele item em que o desenvolvimento se encontra 
insatisfatório. 
Vários documentos (Cartas, Manifestos, Considerações, Contribuições 
ao Debate etc.) expedidos por instituições, especialistas e 
pesquisadores foram encaminhados ao Ministério da Educação e 
divulgados em redes sociais, em sites e blog contrários à aplicação do 
ASQ-3 e rejeitando sua adoção como instrumento geral de avaliação 
do desenvolvimento infantil na rede de estabelecimentos 
educacionais. 
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A Rede Nacional Primeira Infância enviou uma carta ao Ministro da 
Educação em que tece comentários sobre a polêmica em torno do 
ASQ-3 e apresenta o entendimento das organizações que naquele 
momento faziam parte da Rede sobre a avaliação do desenvolvimento 
das crianças nos estabelecimentos de educação infantil.  
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPEd), por meio de manifestação do Grupo de Trabalho “Educação 
de Crianças de 0 a 6 anos”, manifestou  seu 
[...]REPÚDIO à adoção de políticas públicas em âmbito nacional, 
estadual e municipal de avaliação em larga escala do desempenho da 
criança de 0 até 6 anos de idade, por meio de questionários, testes, 
provas e quaisquer outros instrumentos, uma vez que tais 
procedimentos desconsideram a concepção de Educação Infantil e de 
avaliação presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
n.9394/96), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Infantil(Resolução CNE/CEB nº 05 de dezembro de 2009) e nos 
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009) .(outubro de 
2011) 
 
A Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento, no VIII 
Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento (Brasília, 12-
15 de novembro/2012) aprovou a seguinte moção de “repúdio à 
proposta da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal 
de aplicação do instrumento ASQ para avaliação de crianças no 
âmbito das creches”:  
Considerando que a educação infantil vem se consolidando no Brasil e 
que, apesar dos novos marcos legais e de avanços já visíveis, ainda 
são necessários grandes esforços para melhoria das condições 
estruturais e do trabalho desenvolvido em creches e pré-escolas; 
Considerando que o Ministério da Educação vem implantando, num 
processo de diálogo com pesquisadores e movimentos sociais da área, 
ações que estimulam e orientam a melhoria da qualidade do trabalho 
docente, incluindo o foco nas várias dimensões que compõem a 
educação das crianças de 0 a 3 anos de idade; 
Considerando que os estudos de Psicologia do Desenvolvimento 
sugerem que as avaliações sejam contextuais e acompanhadas por 
profissionais qualificados, a fim de evitar que os instrumentos e 
procedimentos de avaliação produzam processos de classificação e 
exclusão; 
Considerando que o desenvolvimento infantil para as crianças abaixo 
de 3 anos, tem como característica a variabilidade especialmente 
acentuada e que procedimentos de avaliação para essa fase, quando 
aplicados em larga escala, a desconsideram;   
Considerando que a proposta, veiculada pela imprensa e mídia 
eletrônica, da utilização do instrumento Age & Stages Questionnaires 
(ASQ-3), elaborado em contexto alheio ao brasileiro, fragiliza as 
discussões sobre currículo e avaliações contextuais em curso e não se 
compatibiliza com os marcos legais já pactuados. 
Os psicólogos e demais profissionais do campo da infância, reunidos 
no VIII Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento, 
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ocorrido de 12 a 15 de novembro em Brasília, manifestam seu repúdio 
à proposta de avaliação de crianças de 0 a 3 anos de idade no âmbito 
das creches, apresentada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE). 
Manifestam, ainda, o apoio à iniciativa do Ministério da Educação de 
criação da Comissão Nacional de Avaliação com representação das 
entidades e pesquisadores que historicamente vem contribuindo para 
os avanços na educação infantil.(novembro de 2011) 
 
O Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e 
Educação Infantil (CINDEDI) encaminhou carta ao Ministro da 
Educação, em que, dentre outras assertivas, registra: 
[...] nos parece um sério e preocupante retrocesso a proposta da  
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República  
relativa à política educacional para as crianças pequenas, para os  
bebês, que, ao invés de  manter e ampliar as iniciativas que já vêm 
sendo adotadas pelo MEC  (via COEDI) em sua gestão,  pretende 
implementar  as chamadas  "modalidades de atenção" à criança, em 
substituição à oferta em creche.[...]preocupa-nos sobremaneira a  
proposta de avaliação da criança como medida de qualidade da 
educação  infantil, por meio do instrumento ASQ-3, uma escala 
amplamente  criticada por especialistas no país e no exterior. A 
questão mais séria, a nosso ver, é fazer um prognostico de  
desenvolvimento a partir de uma avaliação nessa faixa etária, quando 
o  desenvolvimento se dá em ritmos extremamente variáveis, além de 
não  levar em consideração  a diversidade cultural e social em que os  
indivíduos se desenvolvem. 
A utilização de tais instrumentos, sobretudo em ambientes  
educacionais, introduz um grande risco de rotulação e estigmatizarão  
das crianças que "não se saem bem", atribuindo-se à criança o 
fracasso  e desviando-se o foco das práticas pedagógicas e das 
interações que  devem ser melhoradas. (dezembro de 2011) 
 
O Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil (MIEIB), 
dentre outros aspectos, observa em sua manifestação:  
Outro risco que deve ser evitado envolve a utilização junto às crianças 
de zero a seis anos de medidas de avaliação aos moldes de avaliações 
de impacto em larga escala, que já são utilizadas junto a crianças e 
jovens da educação básica, tentando aproximar o trabalho da 
Educação Infantil a modelos escolares rígidos e pré-determinados, de 
abordagem classificatória e, portanto, excludente. É sabido que este 
tipo de avaliação desconsidera o processo e os insumos de fato 
necessários para a oferta de educação de qualidade, além de 
direcionar programas e currículos em uma perspectiva de viés 
classificatório e pernicioso para os objetivos emancipatórios da 
educação que se fazem necessários na realidade brasileira. (outubro 
de 2011). 
Além de registros de entidades, como os acima citados, à época de 
divulgação da iniciativa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, também houve manifestações de 
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pesquisadores que são referência na área da educação infantil no 
Brasil, como os de Fúlvia Rosemberg, Zilma de Moraes Ramos de 
Oliveira, Sonia Kramer e Ana Lucia Goulart de Faria, encaminhadas ao 
Ministro da Educação, à Secretaria de Educação Básica/MEC e a 
entidades e profissionais da área da educação infantil. 
As reações de não aceitação da adoção do uso do ASQ para avaliação 
do desenvolvimento das crianças na educação infantil, aqui transcritas 
parcialmente, ao tempo em que permitem evidenciar a não anuência 
a propostas de avaliação da educação infantil que tenham como foco 
a criança, revelam o reconhecimento de que já se tem iniciativas do 
Ministério da Educação que indicam caminhos e critérios de análise 
de qualidade dessa etapa de ensino, que focalizam, no entanto, as 
condições de oferta e dinâmicas institucionais. 
Nesse sentido, vale mencionar a Nota Técnica elaborada pela 
Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI /SEB/MEC), em 
novembro de 2011, para subsidiar o posicionamento do Ministério da 
Educação no que concerne à viabilidade de uso do Ages & Stages 
Questionnaires (ASQ) para avaliação do desenvolvimento das crianças 
que frequentam a educação infantil em todo o país e a aquisição dos 
direitos autorais do ASQ. Este documento, além de fazer referências à 
concepção de avaliação vigente na legislação brasileira e documentos 
correlatos, menciona conclusões do Seminário Nacional sobre 
Monitoramento do Uso dos Indicadores de Qualidade da Educação 
Infantil , realizado em setembro de 2011, que tratou da avaliação e 
monitoramento da qualidade da educação infantil, quais sejam: 
Este Seminário concluiu que, a avaliação da educação infantil, a ser 
implementada pelo MEC/INEP, deve pautar-se na construção de um 
instrumento nacional com objetivo de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal e os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
empregados na creche e na pré-escola. Recomendou ainda que, não 
cabe instrumento, estratégia ou metodologia de avaliação da criança, 
tendo em vista que conhecimentos de diferentes áreas como da 
Pedagogia da Infância, da Psicologia do Desenvolvimento há muito 
tem questionado o uso de instrumentos de avaliação do 
desenvolvimento infantil porque esses partem de pressupostos de 
que todos se desenvolvem da mesma maneira, no mesmo ritmo, e 
porque seu uso não considera a diversidade cultural e social em que 
os indivíduos se desenvolvem. Além disso, a utilização de tais 
instrumentos em ambientes educacionais traz grande risco de 
rotulação e estigmatização das crianças que “não se saem bem”, 
atribuindo-se à criança o fracasso e desviando-se o foco das práticas 
pedagógicas e das interações, essas sim importantíssimas para a 
promoção do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
(novembro de 2011) 
Em conclusão, a Coordenação Geral de Educação Infantil considera 
que não é adequada a aquisição dos direitos autorais do ASQ, pelo 
MEC, uma vez que: 

 O ministério está criando GT para formulação da política de 
avaliação da e na educação infantil; 

 A definição da política precede a escolha de metodologia e 
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instrumentos; 
 O ASQ não apresenta coerência com a concepção de criança 

expressa na Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
– DCNEI e não caracteriza-se como uma metodologia de avaliação da 
política de educação infantil. 
As referências aqui apresentadas indicam que já se tem, no âmbito da 
educação infantil, consensos e recomendações para o delineamento 
de uma perspectiva de avaliação da educação infantil, indicados na 
legislação vigente e em documentos produzidos pelo Ministério da 
Educação e por entidades e pesquisadores da área, que 
necessariamente devem balizar o detalhamento da proposta de 
avaliação, que se esboça nos itens subsequentes do presente 
documento.  
 
3 - Sistemática de avaliação da educação infantil 
A avaliação das políticas educacionais é um dever dos gestores 
públicos e um direito da sociedade em uma perspectiva de gestão 
democrática, como valioso instrumento para promoção da qualidade 
da educação. Precisa ter potencial de subsidiar as diferentes 
instâncias responsáveis pela educação infantil na formulação e 
implementação de propostas e ações, ou seja, possibilitar: 

 a análise da formulação e implementação das políticas educacionais 
e do papel e da função desempenhados pelas instâncias 
governamentais, em direção à construção de uma educação de 
qualidade; 

 os estabelecimentos educacionais na definição de prioridades e 
encaminhamento de decisões que possibilitem o aprimoramento de 
seu trabalho. 
Propõe-se como perspectiva a construção de uma sistemática de 
avaliação da educação infantil, o que supõe assumir a avaliação não 
como atividade pontual, mas sim como processo, que requer o 
delineamento de atividades inter-relacionadas que garantam um fluxo 
de produção de informações, análise, julgamento e decisões que 
apoiem continuamente a execução das políticas e programas.  
Situa-se, assim, a avaliação como atividade inerente à execução das 
políticas e programas, com potencial de produção de efeitos e de 
contribuição aos gestores do Programa, coordenadores, docentes e 
beneficiários de suas ações, por meio de subsídios que apoiem o seu 
contínuo aprimoramento.  
Concretizar tal perspectiva supõe a superação do caráter formal que 
muitas vezes assume a avaliação, não se observando, nesse caso, a 
valorização de seus resultados para revisão ou reformulação de suas 
propostas e ações. O que se quer destacar é que os processos de 
avaliação devem servir para induzir ações, redirecionar trajetórias, 
subsidiar decisões e formular políticas e planos. Esse processo 
reveste-se, no entanto, de um caráter social, político e ideológico que, 
para se efetivar, remete a construção de consensos. 
 

 Concepção de avaliação 
Para tanto, assume-se nesta proposta que a avaliação deve ser 
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concebida e construída com a participação de diversas instâncias e 
segmentos envolvidos com a educação infantil, possibilitando uma 
avaliação democrática.    
Para explicitar a perspectiva de uma avaliação democrática, recorre-
se a Barry MacDonald (1982, p.17) que, ao apresentar uma 
classificação política dos estudos avaliativos, assim a caracteriza: 
A avaliação democrática é um serviço informativo, prestado à 
comunidade acerca das características de um programa educacional. 
Ela reconhece a existência de um pluralismo de valores e procura 
representar uma gama variada de interesses ao formular suas 
indagações principais. O valor básico é o de uma cidadania consciente 
e o avaliador age como intermediário nas trocas de informação entre 
diferentes grupos. Suas técnicas de coleta e apresentação de dados 
devem ser acessíveis a audiências não especializadas. [...] O critério de 
sucesso é o alcance do estudo avaliativo, medido em termos de 
audiências beneficiadas por ele. [...] Os conceitos-chave da avaliação 
democrática são “sigilo”, “negociação” e acessibilidade. O conceito 
fundamental que a justifica é o “direito à informação”. 
 
Avaliação é aqui concebida como 
um processo de compreensão da realidade estudada, com o fim de 
subsidiar a tomada de decisões quanto ao direcionamento das 
intervenções. Como tal, a avaliação compreende a descrição, a 
interpretação e o julgamento das diretrizes e ações desenvolvidas, a 
partir de premissas que orientam a estrutura do processo avaliativo e 
dão coerência às atividades desse processo (Sousa e Sá Brito, 1987, 
p.19). 
 
Ressalta-se o caráter formativo da avaliação, ou seja, um meio de 
possibilitar ajustamentos e aprimoramentos, tendo como referência 
as finalidades das políticas e programas, ao tempo em que subsidia a 
sua própria redefinição. 
Há que se ter clareza da complexidade do processo de avaliação de 
uma política educacional. Como diz Palumbo (1994), política é um 
alvo em movimento: 
[...] as políticas estão constantemente mudando à medida que são 
formadas e reformadas, modificadas e transformadas, sendo às vezes 
rejeitadas por novas políticas. De fato, uma política é como um alvo 
em movimento; não é algo que possa ser observado, tocado ou 
sentido. Ela tem que ser inferida a partir da série de ações e 
comportamentos intencionais de muitas agências e funcionários 
governamentais envolvidos na execução da política ao longo do 
tempo” (Palumbo, 1994, p.35).   
Chiechelski (2005, p.10), ao tratar de algumas limitações técnicas e 
conceituais inerentes a processos de avaliação de políticas e 
programas sociais, faz uma consideração que julgamos oportuna ser 
retomada: 
[...] dificuldade de isolar da realidade variáveis efetivamente 
relevantes, da incerteza em relação aos próprios objetivos do 
programa em análise, das limitações existentes em termos de 
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informação disponível, da potencialidade das técnicas para 
determinar relações de causalidade entre recursos empregados e 
resultados obtidos, dentre outras restrições.  
 
É preciso ter em conta que avaliar políticas remete a que se 
contemple desde a análise de seus fundamentos e princípios até a 
compreensão dos seus processos de decisão e implantação e 
resultados. Como diz Rosemberg (2001, p.23), 
A avaliação constitui uma forma particular de pesquisa social que tem 
por finalidade determinar não apenas se os objetivos propostos foram 
atingidos (conceituação tradicional), mas também se os objetivos 
propostos respondem às necessidades dos participantes diretamente 
concernidos pela educação infantil: pais (especialmente as mães), 
profissionais e crianças.  
 
Também, é preciso ter em conta que a avaliação de políticas 
educacionais é um processo, que se realiza em um contexto complexo 
e plural, por meio de diversos programas e projetos, atentando-se 
para que seu delineamento dê visibilidade às diferenças e 
desigualdades das redes municipais de ensino do país e mesmo das 
escolas dentro de uma mesma rede. 
 

 Focos da avaliação educacional 
 O campo da avaliação educacional abrange diferentes objetos, como, 
por exemplo, aprendizagem, estabelecimentos, avaliação de políticas 
educacionais, programas, que remetem a considerações específicas. 
A avaliação da aprendizagem é competência da escola. Como previsto 
no art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN- 
Lei nº 9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, “a avaliação far-se-
á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental”. Portanto, tem como referência os objetivos 
estabelecidos no projeto pedagógico da instituição e não deve 
assumir finalidades seletivas e classificatórias.  
Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, 
isto é, tomando as crianças concretas, em suas histórias de vida, seus 
ambientes sociais e culturais e co-construtoras de um processo 
dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal e social. Variados 
devem ser os registros, tais como a escrita, a gravação de falas, 
diálogos, fotografias, vídeos, os trabalhos das crianças etc. As 
professoras anotam, por exemplo, o que observam, as impressões e 
ideias que têm sobre acontecimentos, descrevem o envolvimento das 
crianças nas atividades, as iniciativas, as interações entre as crianças 
etc.  E usam esses registros para refletir e tirar conclusões visando 
aperfeiçoar a prática pedagógica.  
Além disso, as crianças devem ser envolvidas na avaliação das 
atividades, bem como nos registros. São matéria desse registro tanto 
as ações das crianças como as da professora. A professora conversa 
com elas, ouve suas dificuldades, registra a percepção que elas têm 
sobre e com elas combina formas mais agradáveis, mais eficientes, 
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mais desafiadoras nas próximas vezes. O objetivo da avaliação é 
melhorar a forma de mediação do professor para que o processo de 
aprendizagem alcance níveis sempre mais elevados. 
A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não 
comparativamente com as outras crianças. O olhar que busca captar o 
desenvolvimento, as expressões, a construção do pensamento e do 
conhecimento (etc.) deve identificar, também, seus potenciais, 
interesses, necessidades, pois, esses elementos serão cruciais para a 
professora planejar atividades ajustadas ao momento que a criança 
vive e, assim, ser um mediador mais efetivo. 
Vale destacar também que a avaliação ocorre permanentemente e 
emprega diferentes meios, como a observação, o registro, a reflexão 
sobre o desenvolvimento das atividades e projetos, sobre as 
hipóteses e descobertas das crianças. A avaliação não deve 
caracterizar-se como ato formal de teste, comprovação, atribuição de 
notas e atitudes que sinalizem punição – (pois esses são) processos 
externos e artificiais que bloqueiam a manifestação livre e 
espontânea da criança. Para tanto, é recomendável elaborar um guia 
ou orientações para fazer o registro: o que é relevante registrar, que 
meios empregar, quem faz o registro, o que fazer com os registros 
etc.  
Estudos que se voltam à análise de práticas avaliativas vigentes em 
creches e pré-escolas têm evidenciado que estas tendem a reproduzir 
características tradicionalmente presentes, de modo dominante, no 
ensino fundamental (HOFFMANN, 2000; GODOi, 2006; MARTINS, 
2006), cujos desserviços têm sido denunciados por meio de análises 
que vêm sendo produzidas no Brasil sobre a avaliação escolar, 
particularmente desde meados da década de 1980, enquanto prática 
que tem, tendencialmente,  servido à discriminação escolar e social e 
portanto se constituído em um poderoso instrumento de negação do 
direito à educação (SOUSA, 1997). Tem sido reiterada a necessidade 
de ressignificação da avaliação escolar para que esta venha a se 
constituir em acompanhamento e promoção do desenvolvimento da 
criança em sua trajetória na educação infantil (FERNANDES e FREITAS, 
2007).  
Neste texto o que se privilegia apresentar são considerações sobre 
finalidades e características que entendemos devam estar presentes 
em propostas e práticas de avaliação de avaliação institucional e de 
avaliação de políticas e programas educacionais. 
- Avaliação institucional 
Quanto à avaliação institucional, há que se registrar a iniciativa já 
implantada pelo MEC, por meio dos Indicadores da Qualidade da 
Educação Infantil (2008), que apresenta uma proposta de auto 
avaliação de escolas. Contribuição importante nessa vertente 
avaliativa, amplamente divulgada no Brasil entre os pesquisadores da 
área da educação infantil, é trazida por Becchi e Bondioli (2003), ao 
apresentarem o trabalho realizado na cidade de Pistóia (Itália), que 
toma como foco de avaliação o contexto educativo. 
A avaliação institucional  abrange a análise da escola como um todo, 
nas dimensões política, pedagógica e administrativa, tem como marco 
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o projeto pedagógico e visa subsidiar seu contínuo aprimoramento, 
por meio do julgamento das decisões tomadas pelo coletivo da escola, 
das propostas delineadas e das ações que foram conduzidas, suas 
condições de realização e dos resultados que vêm sendo obtidos 
(SOUSA, 2006).   
Por ser centrada na escola a avaliação institucional possibilita que 
cada agrupamento possa olhar para o seu contexto e daí retirar 
informações e tomar decisões, permitindo, ainda, que sua análise leve 
em conta os fatores intervenientes na qualidade do ensino que se 
situem além da escola, em instâncias intermediárias do sistema 
educacional ou em seu contexto. 
Portanto, a avaliação institucional abrange um conjunto de 
procedimentos que vão desde a organização dos dados escolares dos 
alunos (fluxo escolar e perfil); dos profissionais da escola (formação, 
jornada semanal, participação nos colegiados escolares); das 
condições de infraestrutura (conservação e adequação das 
instalações; adequação e disponibilidade dos equipamentos); das 
condições de realização do trabalho pedagógico (adequação de 
disponibilidade de espaços e tempos); até opiniões, percepções, 
expectativas e sugestões de toda a comunidade escolar, passando 
pelo registro e debate crítico das práticas, do ponto de vista de sua 
abrangência, intencionalidade e relevância. 
Não se trata apenas da coleta e organização de dados e informações, 
embora isso seja fundamental. Trata-se de pôr em relação essas 
informações e o projeto pedagógico em vigor, de tal modo que todos 
se apropriem das proposições, critiquem, contribuam e acompanhem 
a organização e realização de ações que visam à melhoria constante 
do trabalho escolar.  
A avaliação institucional também carrega a perspectiva formativa, 
pois possibilita a valorização dos contextos em que os resultados 
foram produzidos, os processos, os programas, o conjunto das ações, 
o Projeto Pedagógico, comparando o que foi executado com o que 
estava previsto, identificando os resultados não previstos, os fatores 
que facilitam ou são obstáculos à qualidade do ensino; possibilita a 
reflexão fundamentada em dados, visando desencadear mudanças; 
põe em diálogo informações de fontes variadas (dos alunos, dos 
docentes, das famílias, das condições objetivas de trabalho, das 
avaliações externas). Assim, a avaliação institucional pode ser 
instrumento potente para reconstrução das práticas, resultantes do 
confronto e da  negociação de posições, de interesses, de 
perspectivas; e ainda, para o fortalecimento das relações internas e 
das relações com as demais instâncias decisórias da rede de ensino.  
A avaliação institucional pode contemplar a auto avaliação e a 
avaliação externa. Denomina-se auto avaliação o conjunto de 
procedimentos avaliativos organizados por integrantes da escola que 
realizam a avaliação do trabalho e das condições de sua produção – 
professores, outros profissionais da escola, alunos e pais. (SOUSA, 
2009) 
A avaliação externa ocorre quando se busca a avaliação da escola por 
meio do olhar de agentes ou entidades da comunidade escolar, que 
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analisam o trabalho com um “olhar de fora”, como, por exemplo, 
associações de bairro e estabelecimentos sociais. Também, 
informações disponibilizadas por órgãos da gestão pública são fontes 
que podem iluminar a análise e crítica do trabalho escolar.  
No caso da Educação Infantil, por exemplo, podem ser 
implementados procedimentos em que o trabalho escolar é avaliado 
por supervisores da rede de ensino ou por profissionais designados 
pela gestão pública, a partir de critérios de qualidade acordados pelos 
integrantes da rede de ensino. Também, as informações oriundas dos 
censos e bancos de dados podem ser lidas com um olhar avaliativo, 
ou seja, como pistas para o julgamento do trabalho escolar. 
 
 
- Avaliação de políticas e de programas de educação infantil 
Como ponto de partida reitera-se, por um lado, a responsabilidade 
das Secretarias Municipais/Estaduais de Educação na formulação, 
implementação e avaliação da Política Municipal de Educação Infantil 
e, por outro, a demanda ao MEC de implementação da avaliação da 
educação básica, onde se insere a educação infantil. O que está em 
foco é o papel do Estado em relação aos direitos, às obrigações e às 
garantias às crianças a uma educação infantil de qualidade, que se 
concretiza, entre outras iniciativas, por meio do estabelecimento de 
padrões de qualidade, incluindo condições de acesso e de oferta, ou 
seja, expansão quantitativa qualificada.  
Como já mencionado, o PNE prevê a avaliação da educação infantil, 
com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 
recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes (BRASIL, Projeto − Projeto de Lei N.º 8.035/ 
2010). 
A avaliação dessas condições, de modo sistemático, é condição inicial 
para alterar o quadro de precariedade que vem sendo evidenciado 
pelos diagnósticos disponíveis sobre a educação infantil, cabendo 
especial atenção para o modo como vem se dando o atendimento, 
nem sempre em estabelecimentos públicas, mas em 
estabelecimentos conveniadas. São ilustrativos os resultados da 
pesquisa “Educação Infantil no Brasil: avaliação qualitativa e 
quantitativa”, que evidenciam “[...] a urgência na adoção de medidas 
de política educacional que permitam ganhos de qualidade na 
educação infantil, tanto na creche como na pré-escola” (Campos et al 
, 2011, p. 47). Destacam as autoras,  
[...] aspectos específicos do funcio¬namento das creches e pré-escolas 
que necessitam pré-condições de infraestrutura mais adequadas, 
melhor orientação, formação continu¬ada do pessoal – o que inclui 
gestores e equipes técnicas das secretarias – e sistemas de supervisão 
mais eficientes. (Op. cit., p. 48) 
  
É possível inferir que há uma demanda por parte de gestores 
municipais, em especial de municípios de pequeno porte, por 
referências para a condução de uma sistemática de acompanhamento 
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e avaliação das políticas e programas em realização, tendo como base 
respostas obtidas na consulta realizada quando do “Monitoramento e 
Avaliação dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (2011). 
Nesse estudo evidenciou-se que critérios propostos para avaliação 
das escolas constituíram-se em referência para iniciativas de avaliação 
da educação infantil ofertada por redes de ensino. 
Também, esse estudo revelou a pertinência do MEC acompanhar e 
avaliar execução e efeitos de programas e iniciativas que vêm 
implementando, por meio de diálogo com os diversos segmentos e 
instâncias nelas envolvidos, como condição imprescindível para a sua 
efetivação. 
 

  Diretrizes da avaliação  
Visando a construção de uma sistemática de avaliação que possibilite 
um julgamento da realidade educacional – em sua diversidade – e 
apoie políticas e programas, propõe-se como diretrizes iniciais que 
esta: 
- seja coerente com as finalidades e características da educação 
infantil; 
- produza informações capazes de balizar iniciativas das diferentes 
instâncias governamentais; 
- articule-se às iniciativas de avaliação institucional já em realização 
por redes e escolas públicas; 
- seja abrangente, prevendo indicadores relativos a insumos e 
processos e produtos ; 
- considere os determinantes intra e extraescolares que condicionam 
a qualidade da educação; 
- paute-se por uma perspectiva democrática, não induzindo a 
competição em detrimento de relações compartilhadas; 
- promova um processo participativo capaz de viabilizar a dimensão 
formativa da avaliação, estimulando diferentes atores e setores a 
contribuir na definição e acolhimento de parâmetros de qualidade; 
- leve em conta contribuições de propostas e experiências divulgadas 
em âmbito nacional e internacional. 
 

 Metodologia: delineamento inicial 
Essas diretrizes remetem ao delineamento uma metodologia que 
articule dimensões complementares, que contemplem:  

 as políticas e programas implementados pelas instâncias 
governamentais envolvidas com a educação infantil, onde têm 
centralidade propostas, ações e resultados das Secretarias Municipais 
de Educação, também considerando iniciativas desencadeadas pelo 
Ministério da Educação; 

 Os projetos e práticas das instituições educacionais, que se referem 
à avaliação institucional. 

 Essas dimensões remetem a definição de fluxos específicos, mas 
relacionados entre si: 

 Fluxo descendente → avaliação realizada pelas instâncias de 
governo das instâncias sob sua coordenação, incluindo-se as 
instituições educacionais; 
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 Fluxo ascendente → avaliação realizada pelas instituições 
educacionais das instâncias governamentais e pelas Secretarias 
Municipais/Estaduais de Educação de políticas e programas 
implementados pelo MEC; 

 Fluxo horizontal → auto avaliação das instâncias envolvidas na 
educação infantil – Ministério da Educação, Municípios/Estados e 
instituições educacionais  . 
Para garantir a interlocução dos resultados da avaliação e sua 
tradução em aportes para definição de prioridades de ação, faz-se 
necessário definir (ou instituir?) instâncias responsáveis para 
consolidação e articulação de resultados e propostas. Além de 
decisões que cada instância possa encaminhar de modo 
independente há que por em relação análises produzidas pelos 
diversos sujeitos. Por exemplo, as instituições educacionais podem 
identificar problemas a serem resolvidos, cujas soluções extrapolam 
suas condições de realização e demandam atuação das Secretarias de 
Educação; também, os resultados da avaliação institucional, 
produzidos pelas estabelecimentos educacionais, interpretados em 
seu conjunto, trazem pistas para a definição de prioridades e 
formulação de políticas educacionais; do mesmo modo, as avaliações 
das redes municipais de ensino iluminam as decisões em âmbito do 
Ministério da Educação. A Figura 1, a seguir, ilustra o delineamento 
aqui proposto. 
FIGURA 1: Sistemática de Avaliação da Educação Infantil 
 
A definição de critérios e padrões de referência  é condição para que 
os resultados das avaliações das diferentes instâncias possam ser 
cotejados e venham a subsidiar decisões de aprimoramento de 
políticas, propostas e ações do Ministério da Educação, das 
Secretarias de Educação e das Instituições Educacionais. Deve-se 
atentar que já se dispõe de estatísticas educacionais que precisam ser 
incorporadas na avaliação, ou seja, sua apropriação pelas diferentes 
instâncias pode evitar superposição de levantamento de dados.   
A noção de sistemática de avaliação, que integra fluxos 
concomitantes e complementares de decisão, procura concretizar a 
noção de avaliação como um meio que contribui ao propósito mais 
amplo de melhorar a qualidade de cuidado e educação das crianças. 
 
4 – Encaminhamentos visando à operacionalização da sistemática de 
avaliação: indicações iniciais 
Visando à implantação da sistemática de avaliação da educação 
infantil, objeto deste documento, ações de ordem institucional devem 
ser planejadas. 
Quanto aos procedimentos para institucionalização da avaliação da 
educação infantil, como integrante da Política Nacional de Avaliação 
da Educação Básica, foi estabelecido acordo entre o MEC/SEB/DICEI e 
INEP, por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB), 
em reunião do GT Avaliação da educação Infantil. 
O acolhimento, pelo INEP, da responsabilidade pela implementação 
da avaliação da educação infantil se enquadra em suas finalidades, 
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conforme Lei nº. 10.269, de 29 de agosto de 2001. Destacam-se, a 
seguir, aquelas finalidades que se relacionam, direta ou 
indiretamente, à sua incumbência de avaliação da educação básica: 
I - organizar e manter o sistema de informações e estatísticas 
educacionais; 
II - planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e 
projetos de avaliação educacional, visando o estabelecimento de 
indicadores de desempenho das atividades de ensino no País; 
III - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no 
desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional; 
IV - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de 
informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações 
educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas 
educacionais; 
V - subsidiar a formulação de políticas na área da educação, mediante 
a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes da 
avaliação da educação básica e superior; 
(...) 
VIII - promover a disseminação de informações sobre avaliação da 
educação básica e superior;  [...] 
 
A DAEB irá estabelecer a organização e condições, no âmbito do INEP, 
para construção de procedimentos e instrumentos de avaliação que 
deem consequência à proposta aqui delineada. 
 Neste processo, a título de colaboração, o GT recomenda como uma 
das indicações iniciais a continuidade de desenvolvimento de estudos 
e propostas que possam subsidiar a implantação e aprimoramento da 
avaliação da educação infantil.  
Para construir uma cultura de avaliação na educação infantil e 
fortalecer a concepção de avaliação participativa associada à 
definição de um conjunto de indicadores de gestão educacional, cabe 
ao MEC/SEB divulgar amplamente padrões de qualidade, a partir do 
aprimoramento da proposta dos Indicadores da Qualidade na 
Educação Infantil, definindo uma sistemática que assegure o 
envolvimento do órgão executivo do respectivo sistema nos moldes 
sugeridos pelo processo de monitoramento do uso dos In 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
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observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, 
exatamente como descrevem as alternativas B e C. 
 
FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_v
ersaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1964984 

CARGO Professor de Informática 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 11:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através deste solicitar a anulação da questão 21 da prova de 
Informática, por entender que a questão pode gerar duas alternativas 
lógicas de resposta. Me fundamento para isso no fato de que o FTP 
também é um protocolo de transferência de dados em redes de 
computadores, ou seja, também é um "protocolo pelo qual os dados 
são enviados de um computador para outro na Internet" como estava 
transcrito na questão. 
Vale destacar ainda que o FTP (RFC 959) é baseado no TCP, sendo 
posteriormente adaptado para o TCP/IP, sendo assim é o padrão da 
pilha TCP/IP para transferir arquivos, e os arquivos também podem 
ser considerados dados. 
Em suma, peço a anulação da questão por entender que tanto a 
alternativa C quanto a alternativa D, ou seja, tanto o protocolo FTP, 
quanto o protocolo IP podem transferir dados pela internet, mas cada 
protocolo tem suas especificidades técnicas que os diferenciam, essas 
especificidades poderiam ter sido citadas na questão para um melhor 
entendimento e analise por parte dos candidatos. 
Referencias: 
https://www.sempihost.com.br/tutoriais/mostratutorial/1/O-Que-
Significa-FTP/ 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO.  
A alternativa correta é a letra “D”. O FTP NÃO é responsável pelo envio 
e endereçamento dos pacotes TCP, conforme citado na questão, e si m 
o protocolo IP. 
FTP é a sigla para File Transfer Protocol, um termo que, traduzido para o 
português, significa Protocolo de Transferência de Arquivos. 
Ele é basicamente um tipo de conexão que permite a troca de arquivos 
entre dois computadores conectados à internet. 
Fonte: 
https://www.hostinger.com.br/tutoriais/ftp-o-que-e-como-funciona 
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SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1955460 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 15:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão possui mais de uma resposta, porque existem estudos que 
fundamentam diferentes formas de avaliar na educação infantil, 
conforme a LDB afirma que “Na educação infantil a avaliação far-se-á 
mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”, 
e demonstra assim que a avaliação na educação infantil é apenas para 
acompanhar o desenvolvimento do aluno e que não serve para 
classificar e promover. 
Levando em consideração a LDB e como a questão não referência 
nenhum autor ou diretriz, podemos entender que tanto as fichas 
individuais do início do ano letivo, comparadas com as mais recentes 
(servindo como um registro de acompanhamento do desenvolvimento 
do aluno), como os registros docentes e as próprias produções dos 
alunos podem ser consideradas pelo professor como dados para 
realizar a avaliação.  
Peço a anulação da questão por entender que a alternativa A e B estão 
de acordo com o enunciado. 
“Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 
 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental; 
 
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída 
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; 
 
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para 
o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; 
 
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas; 
 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança.” (NR) 
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PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 
das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, exatamente 
como descrevem as alternativas B e C. 
 
FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_v
ersaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 

  



 

Página 31 de 56 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1974542 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 21:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão possui mais de uma resposta, porque existem estudos que 
fundamentam diferentes formas de avaliar na educação infantil, como 
o artigo intitulado OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 
Em todo momento do cotidiano escolar o professor avalia a criança, 
seja na avaliação inicial, formativa ou somativa, o educador dentro de 
sua prática pedagógica usa o recurso da avaliação para refletir, 
observar ou até mesmo registrar os comportamentos, a 
aprendizagem e atitude das crianças dentro do cotidiano escolar, 
“Perceber a criança como centro da ação avaliativa consiste em 
observá-la curiosamente e refletir sobre o significado de cada 
momento de convivência com ela.” (HOFFMAN, 2004). 
Conforme Hoffman a avaliação deve ocorrer em todo momento e 
assim entendemos que as fichas individuais do início do ano letivo, 
comparadas com as mais recentes, também podem servir como um 
dado que o professor possa se basear para adquirir informações do 
desenvolvimento da criança. 
Peço anulação da questão por ter a letra A e B como correta. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recu
rsos/2559/1974542/a4902cc9b8cb1c82beb1f62626c28340.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 
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das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, exatamente 
como descrevem as alternativas B e C. 
 
FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_v
ersaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1957674 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 09:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Erro de digitação na formulação da questão primeiro fala de linha 
Geométricas e após fala em linhas Geográficas, assim levando a opção 
de escolha incorreta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Não existe erro de digitação e sim 
a formulação proposital de uma resposta para apurar o conhecimento 
dos candidatos.  
 
O gabarito da questão 20 para o Cargo de Professor de Arte teve 
retificação passando de B para C, com base na fundamentação 
apresentada por outros recursos. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1957674 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 09:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nas artes plásticas, destacam-se como precursores da arte 
expressionista os pintores Edvard Munch e Vincent Van Gogh. 
 
Podem ser considerados como os principais nomes do Expressionismo: 
Emil Nolde, Erich Heckel, Ernst Barlach, Vassili Kandinsky (antes de sua 
fase abstracionista), Franz Marc, Otto Dix, Amadeo Modigliani. 
 
Portanto Paul Klee de forma alguma foi um expoente do 
expressionismo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “D”. 
Proceder com alteração do gabarito de C para D. De fato, embora Paul 
Klee também tenha obras condizentes com a escola expressionista ele 
é por demais eclético para ser chamado de “expoente”, em lugar de 
Van Gogh, no gabarito desta questão. 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1969574 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 13:29 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O complemento verbal tem exatamente a função de completar o 
sentido dos verbos transitivos diretos e transitivos indiretos e como o 
verbo sofrer é verbo transitivo indireto no trecho " que  sofrem com 
problemas oftalmológicos",os problemas oftalmológicos 
complementa o verbo sofrer e não o núcleo do sujeito "pacientes 
",pois para que fosse adjunto adnominal teria q caracterizar o núcleo 
dos sujeito, porém neste caso ele está completando verbo transitivo 
indireto sendo objeto direto e por isso a resposta  correta seria 
complemento verbal. 
 
Referência :www .todamateria.com.br 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, segundo 
Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para 
Concursos), as orações subordinadas adjetivas desempenham função 
sintática de adjunto adnominal. Dessa forma, gabarito correto e 
mantido. Gabarito: C) Adjunto adnominal. 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1969574 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 18:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A ideia de direitos humanos se refere tanto a linguagem internacional 
da universalização de legislações atuais que são reconhecidos 
internacionalmente quanto a necessidade de igualdade e defesa da 
dignidade humana através das legislações atuais existente.A questão 
deveria ser anulada, pois as duas seriam corretas em relação ao que 
se referem os direito humanos. 
 
 
 
Referência:Declaração Universal do Direitos humanos- 
mundoeducacao. uol.com. br 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
O recurso não assiste ao recorrente, visto que, a declaração dos direitos 
humanos não está acima da autonomia dos Estados em criar suas 
próprias legislações, apenas descreve que todas elas estejam de acordo 
com seus princípios, o que não significa que todo país deve seguir um 
conjunto universal de leis, conforme sugere a alternativa B, a qual o 
candidato alega estar correta. O Direito Internacional dos Direitos 
Humanos estabelece “as obrigações dos governos de agir de 
determinada maneira ou de se abster de certos atos, a fim de promover 
e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais de 
indivíduos ou de grupos”. Desse modo, reitero a alternativa C como 
resposta correta da questão. 
 
FONTE: https://declaracao1948.com.br/declaracao-
universal/declaracao-direitos-
humanos/?gclid=Cj0KCQiAwf39BRCCARIsALXWETz0CmTkyoUIu_yJoM2
KSkHUGaHglxkbzolK6tGgdgGXLdzTiRK1fsoaAiPOEALw_wcB 
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https://unric.org/pt/o-que-sao-os-direitos-
humanos/#:~:text=Os%20direitos%20humanos%20s%C3%A3o%20direi
tos,e%20%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%2C%20entre%20outro
s  

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1969574 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 18:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na avaliação infantil o desempenho e a interação das crianças nas 
atividades devem ser dados relevantes para o professor avaliar, pois 
através do desempenho cognitivo o professor pode observar a 
concentração, a tomada de decisão  da criança, a questão deveria ser 
anulada já que devem ser levados em consideração tanto o 
desempenho e as interações quanto os registros dos docentes e as 
próprias produções das crianças. Assim as alternativas corretas seriam 
a letra B e C e por isso esta questão deveria ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 
das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, exatamente 
como descrevem as alternativas B e C. 
 
FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_v
ersaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1957692 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 19:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO QUESTÃO 20 
 
Solicito a ALTERAÇÃO DO RESULTADO da questão 20; a alternativa 
correta deve ser alterada da letra B para LETRA C.  
A única alternativa correta para a questão número 20 é a letra C: 
• Alternativa I: não existem linhas GEOGRÁFICAS 
• Alternativa II: FÍSICAS ( a descrição que aparece para físicas, se 
refere às linhas GEOMÉTRICAS) 
• Alternativa III: GEOMÉTRICAS GRÁFICAS – a descrição está 
correta. 
Ver a referência a seguir: 
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/linha.html 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recu
rsos/2559/1957692/695060dd923934c19bd63835d89706bc.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “B” PARA “C”.  
Proceder a alteração do gabarito de B para C. De fato, os itens I e II 
foram trocados para que apenas III fosse validado. 
Para uma consulta mais rápida indicamos o também fidedigno sítio da 
editora Evolução:    
http://grupoevolucao.com.br/livro/Arte4/linha.html 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1957692 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 19:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a ANULAÇÃO da questão 21. 
A questão número 21 é ambígua e pode receber duas respostas. 
Tanto Paul Klee como Vincent Van Gogh são nomes importantes e 
expoentes do Expressionismo. Por esse motivo, solicito a anulação da 
questão. 
 
https://www.todamateria.com.br/expressionismo/ 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao Requerente no pedido de anulação da questão, 
porém determina-se a ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “D”. 
Haja visto que embora Paul Klee também tenha obras condizentes com 
a escola expressionista ele é por demais eclético para ser chamado de 
“expoente”, em lugar de Van Gogh, no gabarito desta questão. 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1974145 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 16:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO anulação da questão. No total, são oito municípios limítrofes com José 
Boiteux e não sete como estava na resposta. Sendo eles Dona Emma, 
Ibirama, Doutor Pedrinho, Presidente Getúlio, Witmarsum, Vitor 
Meireles, Itaiópolis, e Benedito Novo, conforme os dados do município. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. A questão não solicita que seja 
identificado o número de municípios limítrofes, e sim quais das 
alternativas apresentava municípios limítrofes com José Boiteux. Sendo 
que as alternativas A - B e C, possuíam município que não são limítrofes 
com José Boiteux, sendo a alternativa D a única que apresenta nomes de 
municípios que fazem divisas com José Boiteux.  

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1974145 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 16:39 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO anulação da questão. A questão é de acordo com as Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, no entanto, 
não se compreende o que a questão quer saber, má formulação da 
questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente. Fundamentação sem descrição 
dos fatos e de pedido. A questão é clara frente ao questionamento 
feito de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, sobre o respeito e a valorização da diversidade dos 
alunos, cabendo apenas a  interpretação do candidato para  escolher a 
alternativa correta que completa o anunciado.  

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1974145 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 16:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO anulação da questão. A questão possui duas alternativas (A,D) pois as 
teorias comportamentais são fundamentadas no comportamento 
humano.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que, a alternativa “A” a qual o 
candidato afirma configurar o segundo gabarito está incorreta, pois o 
aprendizado, na perspectiva comportamental não depende, 
necessariamente, da interação entre sujeitos, mas pode decorrer 
também da relação do sujeito com um objeto, por exemplo. Desse 
modo, reitero a alternativa “D) Por meio dos processos de associação e 
reforço” que estão de acordo com esta generalização teórica possível 
de ser elaborada para circunscrever as teorias comportamentais em 
seus aspectos comuns. 
FONTE: https://blog.ieac.net.br/exemplos-e-teorias-do-
desenvolvimento-infantil/  
 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1953456 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 13:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão possui mais de uma resposta, porque existem estudos que 
fundamentam diferentes formas de avaliar na educação infantil, 
conforme a LDB afirma que “Na educação infantil a avaliação far-se-á 
mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”, 
e demonstra assim que a avaliação na educação infantil é apenas para 
acompanhar o desenvolvimento do aluno e que não serve para 
classificar e promover. 
Levando em consideração a LDB e como a questão não referência 
nenhum autor ou diretriz, podemos entender que tanto as fichas 
individuais do início do ano letivo, comparadas com as mais recentes 
(servindo como um registro de acompanhamento do desenvolvimento 
do aluno), como os registros docentes e as próprias produções dos 
alunos podem ser consideradas pelo professor como dados para 
realizar a avaliação.  
Peço a anulação da questão por entender que a alternativa A e B estão 
de acordo com o enunciado. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recu
rsos/2559/1953456/7c0dfb2265b7f0d17eb22ca3bb879803.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, 
exatamente como descrevem as alternativas B e C. 
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FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_v
ersaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 
 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1953456 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 14:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Em pesquisa para embasar o argumento apresentado como correto na 
questão de número 20, percebi que existem mais de uma resposta 
correta para as teorias comportamentais do desenvolvimento infantil, 
pois existem também mais de um defensor sobre estas teorias, tendo 
em conta que não foi especificado na questão de acordo com quem 
aquele argumento consistia. de acordo com o site citado abaixo, cada 
teórico possui uma posição sobre o assunto, Freud acredita que as 
experiências da infância e os desejos inconscientes influenciavam o 
comportamento. Já Wallon defende o desenvolvimento a partir das 
emoções e do afeto. 
fonte: https://blog.ieac.net.br/exemplos-e-teorias-do-
desenvolvimento-infantil/ 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente. Embora não haja uma referencia 
direta a um teórico específico, elas se baseiam sempre na descrição do 
comportamento humano em seus diferentes aspectos, visando a 
otimização e qualidade das relações humanas por meio de mecanismos 
de reforço de suas potencialidades e minimização de adversidades, 
baseando-se para isso numa visão global do sujeito, como espécie, mas 
também como ser social. Desse modo, reitero a alternativa “D) Por 
meio dos processos de associação e reforço” que estão de acordo com 
esta generalização teórica possível de ser elaborada para circunscrever 
as teorias comportamentais em seus aspectos comuns. 
FONTE: https://blog.ieac.net.br/exemplos-e-teorias-do-
desenvolvimento-infantil/  
 
 

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1953456 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 14:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão com formulação confusa e com poucos dados 
impossibilitando a realização da conta de forma correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao requerente. Todas as informações pertinentes 
para resolução da questão estavam inseridas no anunciado.  

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1954599 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 21:57 

DESCRIÇÃO FATOS Em relação a questão 22 do certame edital do numeral 01/2020. 

FUNDAMENTAÇÃO na questão 22 pede se a seguinte questão: A avaliação no ensino 
infantil não visa realizar classificação dos alunos, mas fornece ao 
professor informações sobre os momentos de aprendizagem. Desse 
modo, para alcançar tais dados, o professor pode se basear. Nas 
alternativas se apresenta duas questões que complementam a 
resposta, tanto a resposta B como a C.  
 
Pois o professor pode se basear tanto nos registros como se basear no 
desempenho dos alunos, para que possa adquirir os dados que 
necessita para a aprendizagem do aluno. 

PEDIDO Solicito a anulação em virtude de equivoca conceitual. Questão má 
formulada no qual as respostas B e C se entende com duplo 
entendimento. 
Nestes termos aguardo deferimento favorável da anulação. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 
das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, exatamente 
como descrevem as alternativas B e C. 
FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_ve
rsaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 

SITUAÇÃO DEFERIDO 

  



 

Página 49 de 56 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1974321 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 10:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão de 21, não apresenta nenhuma alternativa verdadeira. 
Segundo o site 
https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/expressionismo.htm#:
~:text=Nas%20artes%20pl%C3%A1sticas%2C%20destacam%2Dse,Eric
h%20Heckel artes plásticas, destacam-se como precursores da arte 
expressionista os pintores Edvard Munch e Vincent Van Gogh. Dessa 
forma, venho pedir o cancelamento da questão ou mudar o gabarito 
para a letra D, onde a mesma apresenta uma possível alternativa 
verdadeira. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “D”. 
Proceder com alteração do gabarito de C para D. De fato, embora Paul 
Klee também tenha obras condizentes com a escola expressionista ele é 
por demais eclético para ser chamado de “expoente”, em lugar de Van 
Gogh, no gabarito desta questão. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1974321 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 10:35 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão de numero 20 não apresenta nenhuma alternativa 
verdadeira. O site 
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/linha.html#:~:text=Alguns%2
0autores%20classificam%20as%20linhas,de%20pisos%2C%20fios%20
el%C3%A9tricos%20etc, apresenta alguns autores que, classificam as 
linhas simplesmente  como   físicas,  geométricas  e geométricas 
gráficas: 
Físicas:são aquelas que podem ser enxergadas pelo homem no meio 
ambiente. Ex.: fios de lã, barbantes, rachaduras de pisos, fios 
elétricos etc. 
Geométricas: apresentam comprimento ilimitado não possuindo 
altura e espessura, sendo apresentadas através da imaginação de 
cada um de nós quando observamos a natureza. 
Geométricas gráficas: são          linhas desenhadas numa superfície, 
sendo concretizadas quando colocamos a ponta de qualquer material 
gráfico  sobre  uma superfície e o movemos seguindo uma direção.  
Como podemos perceber são três tipos de linhas, a questão 
apresentou 2 opções verdadeiras, porem a alternativa não 
apresentou a opção compatível  com a questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede ao Requerente, embora à solicitação pleiteia a 
anulação da referida questão, respeitamos todas as fontes de 
informação, entretanto nos amparamos na fonte original para a 
elaboração desta questão específica, a última edição de “Princípios de 
forma e desenho”, de Wucius Wong. Para uma consulta mais rápida 
indicamos o também fidedigno sítio da editora Evolução:    
http://grupoevolucao.com.br/livro/Arte4/linha.html 
Salienta-se ainda que após análise recursal, com base nos fundamentos 
apresentados determina-se a alteração do gabarito de B para C.  

SITUAÇÃO INDEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1969620 

CARGO Professor Pedagogo 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/11/2020 16:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão possui mais de uma resposta, porque existem estudos que 
fundamentam diferentes formas de avaliar na educação infantil, como 
o artigo intitulado OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 
Em todo momento do cotidiano escolar o professor avalia a criança, 
seja na avaliação inicial, formativa ou somativa, o educador dentro de 
sua prática pedagógica usa o recurso da avaliação para refletir, 
observar ou até mesmo registrar os comportamentos, a 
aprendizagem e atitude das crianças dentro do cotidiano escolar, 
“Perceber a criança como centro da ação avaliativa consiste em 
observá-la curiosamente e refletir sobre o significado de cada 
momento de convivência com ela.” (HOFFMAN, 2004). 
Conforme Hoffman a avaliação deve ocorrer em todo momento e 
assim entendemos que as fichas individuais do início do ano letivo, 
comparadas com as mais recentes, também podem servir como um 
dado que o professor possa se basear para adquirir informações do 
desenvolvimento da criança. 
Peço anulação da questão por ter a letra A e B como correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recu
rsos/2559/1969620/a8b6e36ca0640b2a675473d25db43ee3.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da 
questão, visto que existem duas alternativas corretas na questão. As 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 
juntamente com a Base Nacional Curricular Comum, enfatizam que o 
processo avaliativo nesta etapa não deve ter como objetivo a seleção, a 
promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a 
observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros, 
exatamente como descrevem as alternativas B e C. 
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FONTE: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_v
ersaofinal_site.pdf 
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/74/avaliacao-na-educacao-
infantil 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1960119 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 14:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço analise de resurso para a correção de gabarito sobre a questão 
20 da prova para professor de Artes. A questão tem como tema linhas 
e suas classificações, nota-se que a alternativa B não pode ser 
considerada correta como está no gabarito preliminar, pois as  opções 
físicas e geográficas estão trocadas e a questão apresenta " 
Geográficas ao invés do correto Geométricas"  Sendo assim a correta 
será a letra C.  
 
Segue a baixo a questão:  
 
20- Alguns autores classificam as linhas simplismente como físicas, 
geométricas e geométricas gráficas:  
 
I- Geográficas- são aquelas que podem ser exergadas pelo homem no 
meio ambiente;  
II- Físicas- apresentam comprimento ilimitado não possuindo altura e 
expessura, sendo apresentadas através da imaginação de cada um de 
nós quando aobservamos a natureza; 
III- Geométricas gráficas- São linhas desenhadas numa superfície, 
sendo concretizadas quando colocamos a ponta de qualquer material 
gráfico sobre uma superfície ne o movimento seguindo uma direção. 
 
Podemos dizer que: 
 
A) I Apenas o item I está correto; 
B) Apenas o item II está correto; 
C) Apenas o item III está correto;    <---- Correta. 
D) Todos os itens estão corretos; 
 
Segues as referencias que constam a letra C como correta:  
 
ANCHIETA, magno. BLOG ARTE CEDVF, a linha parte 1 definições e 
classificações. Disponivel em < 
http://blogartecedvf.blogspot.com/2011/06/linha-parte-1-definicoes-
e.html> Acesso em 23 de novembro de 2020. 
 
CENTRO EDUCACIONAL EVOLUÇÃO, linhas. Disponivel em < 
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http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/linha.html> Acesso em 23 de 
novembro de 2020. 
 
JORDÃO, Lilian. ELEMENTOS VISUAIS, Linhas. Disponivel em < 
http://lilianjordao.com.br/elementos-visuais-nas-roupas/ > Acesso 
em 23 de novembro de 2020. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “B” PARA “C”.  
Proceder a alteração do gabarito de B para C. De fato, os itens I e II foram 
trocados para que apenas III fosse validado. 
Para uma consulta mais rápida indicamos o também fidedigno sítio da 
editora Evolução:    http://grupoevolucao.com.br/livro/Arte4/linha.html 

SITUAÇÃO DEFERIDO 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1960119 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito 
da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/11/2020 15:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço analise de resurso para a correção de gabarito sobre a questão 
21 da prova para professor de Artes. A questão tem como tema o 
Expressionismo e seu artista expoente. A alternativa correta é a D e 
não C. 
 
De acordo com Dicionario de lingua Portuguesa a palavra EXPOENTE 
significa ( individuo que é visto como representante ilustre de sua 
classe, profissão etc.) como consta na referencia 
<https://www.dicio.com.br/expoente/>  
 
A questão C não pode estar correta, pois:  
 
O enunciado deixa claro que será respondido o que é mais 
reconhecido como representante do expressionismo sendo assim Van 
Gogh é considerado o maior representante do movimento, a letra D 
seria correta na questão; 
O artista retratado como Correto (Paul Klee) na letra C, não pertence 
somente a uma vanguarda, assim não é possivel indentifica-lo como " 
Representante", pois foi influenciado por diversas escolas de arte; 
 
Segundo a colunista Alessandra Carneiro o artista Paul Klee é um 
artista ao qual não se pode atribuir um unico estilo. Aliais em 1902, 
ele registrou em seu diário de modo autocofiante a frase " Eu sou o 
meu estilo". 
 
Referencias disponiveis em :  
 
CARNEIRO, Alessandra.ARTE CULTURA, DESTAQUE, CCBB traz 120 
obras de Paul Klee em nova exposição. Disponivel em < 
http://agendacarioca.com.br/ccbb-traz-120-obras-de-paul-klee-em-
nova-
exposicao/#:~:text=De%2015%20de%20maio%20a,no%20in%C3%ADc
io%20do%20s%C3%A9culo%20XX.> Acesso em 23 de novembro de 
2020. 
 
BRASIL ESCOLA, Vanguardas Européias Expressionismo. Disponivel em 
< https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/literatura/vanguardas-
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europeias-
expressionismo.htm#:~:text=O%20principal%20precursor%20deste%
20movimento,os%20primeiros%20sinais%20do%20expressionismo.&t
ext=Em%201911%2C%20numa%20refer%C3%AAncia%20de,ganha%2
0o%20nome%20de%20expressionismo. > Acesso em 23 de novembro 
de 2020. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO DE “C” PARA “D”. 
Proceder com alteração do gabarito de C para D. De fato, embora Paul 
Klee também tenha obras condizentes com a escola expressionista ele 
é por demais eclético para ser chamado de “expoente”, em lugar de 
Van Gogh, no gabarito desta questão. 

SITUAÇÃO DEFERIDO 

 
 

 


