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Iniciado em segunda, 10 mai 2021, 13:12 

Estado Finalizada 

Concluída em segunda, 10 mai 2021, 13:25 

Tempo empregado 13 minutos 11 segundos 

Notas 4,00/4,00 



Avaliar 100,00 de um máximo de 100,00 

Questão 1 

Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 

Marcar questão 

Texto da questão 
O Vice-Diretor tem inúmeras atribuições no Programa Ensino Integral. Verifique os cenários a seguir e assinale a alternativa que não é de sua responsabilidade. 

a. 
Realizar reunião de alinhamento com o Grêmio Estudantil e Acolhedores para informar sobre um evento que acontecerá na escola e, juntos, organizarem o cronograma e os 
responsáveis. 

b. 
Substituir o Diretor da escola em todas as atividades pedagógicas e administrativas. 

c. 
Solicitar ao PCG a entrega dos Guias de Aprendizagem dos professores para poder validá-los. 
Resposta correta: Parabéns! Nas escolas do Programa Ensino Integral o responsável pelos Guias de Aprendizagem é o PCG. 

d. 
Verificar com os estudantes e professores tutores a necessidade de elaboração de ações de enriquecimento de estudos. 

Feedback 
Sua resposta está correta. 

Questão 2 

Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 



Marcar questão 

Texto da questão 
Tutoria é o processo didático-pedagógico destinado a acompanhar e orientar o Projeto de Vida e a apoiar a trajetória acadêmica do estudante, de forma individual, ao longo de 
sua jornada escolar. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso sobre a atribuição do Vice-Diretor: “Acompanhar e apoiar as ações de Tutoria, garantindo sua articulação 
com os demais componentes curriculares”. 

a. Após os estudantes indicarem seus tutores, o Vice-Diretor deve alocá-los de maneira que os professores tenham 

aproximadamente a mesma quantidade de tutorado. 

Resposta 

1
V

  

b. O Vice-Diretor, por trabalhar com funções administrativas, não deve ter tutorados. 
Resposta 

2
F

  

c. É incumbência do Vice-Diretor organizar e zelar pela troca de informações durante as reuniões de Tutoria e, quando 

permitido, agir sobre as situações apontadas. 

Resposta 

3
V

  

d. O Vice-Diretor determina o horário e as datas das reuniões individuais e coletivas de tutoria de todos os professores 

tutores. 

Resposta 

4
F

  

Feedback 
Parabéns, você acertou a alternativa. 

Questão 3 

Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 

Marcar questão 



Texto da questão 
O Vice-Diretor possui algumas atribuições específicas nas escolas do Programa Ensino Integral. Assinale a alternativa que NÃO é uma atribuição do Vice-Diretor das escolas 

PEI. 

a. 
Elaborar o seu Programa de Ação com os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos. 

b. 
Auxiliar o Diretor a manter uma equipe coesa, atuante, motivada e alinhada, para que a Pedagogia da Presença contribua para a aprendizagem dos estudantes. 

c. 
Realizar reuniões com os professores de Projeto de Vida e de Protagonismo Juvenil. 

d. 
Elaborar e realizar as formações com os professores das diferentes áreas do currículo. 
Resposta correta: Essa atribuição não cabe ao Vice-Diretor, mas sim aos Professores Coordenadores de Área (PCA). 

Feedback 
Sua resposta está correta. 

Questão 4 

Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 

Marcar questão 

Texto da questão 
O Vice-Diretor é o responsável por acompanhar as atividades dos Jovens Acolhedores nas escolas do Programa Ensino Integral. Abaixo estão relacionadas algumas ações 
que o Vice-Diretor desempenha junto aos acolhedores na unidade escolar. Classifique as ações em verdadeiras (V) ou falsas (F) e selecione a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

I – As reuniões entre o Vice-Diretor e os Jovens Acolhedores acontecem somente no início do ano letivo. 

II – O Vice-Diretor é responsável por formar e acompanhar as ações dos Jovens Acolhedores durante o acolhimento e nos demais eventos realizados na escola. 

III – O Vice-Diretor é responsável por escolher e decidir quais os estudantes que serão os Jovens Acolhedores da escola. 



a. 
I. Falso, II. Falso, III. Verdadeiro. 

b. 
I. Falso, II. Verdadeiro, III. Falso. 
Resposta correta: As reuniões entre o Vice-Diretor e os Jovens Acolhedores devem ocorrer periodicamente. 
O Vice-Diretor é responsável pela formação dos Jovens Acolhedores e por acompanhar suas ações durante o acolhimento e nos demais eventos realizados na escola. 
A escolha pelos Jovens Acolhedores é uma decisão consensual entre os estudantes que manifestaram interesse e a gestão da escola. 

c. 
I. Verdadeiro, II. Verdadeiro, III. Verdadeiro. 

d. 
I. Falso, II. Verdadeiro, III. Verdadeiro. 

Feedback 
Sua resposta está correta. 

 

 

 


