
 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES E MUSICALIZAÇÃO  

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

QUESTÃO 01 

Leia o trecho a seguir: 

“A autonomia escolar não parece ser um grande problema para as instituições particulares, a não ser pelo 

fato de que uma empresa está sujeita às "leis de mercado" - ou seja, aos valores presentes no imaginário 

das pessoas de certa comunidade. Isto decorre da própria natureza das empresas, bastante distinta das 

organizações estatais. [...] Partindo destas considerações, algumas questões se resolvem e outras se 

abrem. Podemos enxergar com clareza, por exemplo, um dos problemas filosóficos relacionados às 

políticas públicas de educação em um país grande como o Brasil. Trata-se do próprio conceito de "escola 

brasileira". Como promover a equidade e o desenvolvimento de algo que nem conseguimos imaginar ou 

descrever objetivamente com precisão? Anísio Teixeira já defendia a descentralização do sistema de 

ensino brasileiro em meados do século passado. A própria constituição de 88 garante os fundamentos da 

autonomia escolar.” 

Fonte: <http://www.rizomas.net/filosofia/principios-filosoficos/260-autonomia-escolar-na-rede-publica-alguns-
principios.html> Acesso em 30 out. 2019. 

Sempre que discorremos acerca do tema da autonomia da escola, caímos nas críticas relacionadas ao 

Estado e seu dever com a educação. Entretanto, soa aparentemente contraditório exigirmos autonomia, ao 

mesmo tempo em que queremos que o setor público garanta o seu funcionamento. Frente a esse dilema, 

descreva de que modo a escola, a partir do que garante a LDBE 9394/96, pode e deve exercer a sua 

autonomia. 

O candidato deverá apresentar em sua resposta as seguintes ideias com a respectiva explicação: 

 

 Autonomia escolar não é sinônimo de abandono público, uma vez que a educação ainda se 

prescreve como um direito de todo cidadão.  

 A autonomia da escola se caracteriza no pensar a sua identidade institucional, na 

elaboração de seu projeto educacional, no gerenciamento dos seus recursos destinados à 

garantia do funcionamento do ensino, bem como na sua aplicação, por meio de uma gestão 

democrática. 
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QUESTÃO 02 

O modelo atual de educação garante que todos tenham acesso à educação. Diferentemente dos modelos 

tradicionais, a escola se tornou um espaço dos iguais, mas também dos diferentes, sendo o trabalho 

pedagógico quase que personalizado, devendo atender a cada um frente às suas particularidades. Diante 

dessa realidade, é inegável que o conhecimento e o modo como ele se aplica ganhou nova identidade, 

bem como o papel do professor assumiu algumas novas funções, ao mesmo tempo em que abandonou 

outras. Por exemplo, entra em cena um novo termo, e com ele uma nova função docente, que é o papel do 

professor mediador. O que significa dizer que o professor atualmente se torna mediador frente ao 

conhecimento e frente aos seus alunos? 

O candidato deverá apresentar em sua resposta as seguintes ideias com a respectiva explicação: 

 

 O professor mediador é aquele que entende que ele não é o detentor único do 

conhecimento, tampouco este lhe falta. Como mediador, seu dever é fazer passagem entre o 

saber e o seu aluno.  

 Isso exige mais que cópias e reproduções técnicas, mas cabe ao docente despertar o 

interesse pelo saber em cada educando, a partir de lições e experiências obtidas entre os 

próprios alunos, com o professor, com o ambiente e com a realidade local. Cabe ao 

professor o constante aperfeiçoamento e curiosidade pelo novo. 

 

 

 


