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Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Texto da questão
Sobre as atribuições do Diretor relacionadas aos Líderes de Turma, assinale a
alternativa correta:
a.
O Diretor solicita ao Professor Coordenador Geral que realize formações com
os Líderes de Turma sobre qual o papel do Líder perante a sala.
b.
O Diretor deve preparar formações para os Líderes de Turma contemplando os
Princípios e Premissas do Programa Ensino Integral e estimular a atuação dos
Líderes para o desenvolvimento do Protagonismo Juvenil.
Resposta correta: Cursista, você compreendeu a extensão da atribuição e
responsabilidades do Diretor perante os Líderes de Turma e a importância
destes para a interface entre os estudantes e a equipe escolar.
c.
O Diretor deve realizar reuniões com os Líderes de Turma somente quando
detectar fragilidades nas relações entre estudantes e equipe escolar.
d.
O Diretor, em diálogo com a equipe docente, solicita referências sobre quais
estudantes deveriam ser indicados como Líderes de Turma.
Feedback
Sua resposta está correta.
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Texto da questão
Uma das ações mais frequentes na rotina do Diretor são os alinhamentos
(verticais e horizontais). Classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas e
selecione a alternativa que apresenta a sequência correta.
I.

II.

III.

IV.

O Diretor solicitou para o PCG organizar os Guias de
Aprendizagem para divulgação nos meios de
comunicação. Esse alinhamento é horizontal.
O Diretor realizou uma conversa com os líderes de
turma quanto a um ponto de atenção levantado e
requisitou propostas para uma estratégia de ação.
Esse alinhamento é horizontal.
O Diretor pediu ao Vice-Diretor que organize os
tutores e seus respectivos tutorados em uma
planilha. Esse alinhamento é vertical.
O Diretor se reúne com o PCG e Vice-Diretor para
elaboração da pauta de planejamento. Esse
alinhamento é horizontal.

a.
I. Verdadeiro, II. Verdadeiro, III. Falso. IV. Falso
b.
I. Falso, II. Falso, III. Verdadeiro, IV. Falso.
c.
I. Verdadeiro, II. Verdadeiro, III. Verdadeiro, IV. Verdadeiro.
d.
I. Falso, II. Falso, III. Verdadeiro, IV. Verdadeiro.
Resposta correta:
O Diretor solicitou para o PCG organizar os Guias de Aprendizagem para
divulgação nos meios de comunicação.
Esse alinhamento é vertical, pois se trata de uma solicitação hierárquica.
O Diretor realizou uma conversa com os líderes de turma quanto a um ponto de
atenção levantado e requisitou propostas para uma estratégia de ação.
Esse alinhamento é vertical, pois se trata de uma solicitação hierárquica.
O Diretor pediu ao Vice-Diretor que organize os tutores e seus respectivos
tutorados em uma planilha.
Esse alinhamento é vertical, pois se trata de um pedido hierárquico.
O Diretor se reúne com o PCG e Vice-Diretor para elaboração da pauta de
planejamento.

Esse alinhamento é horizontal pois não se trata de solicitação
hierárquica.
Feedback
Sua resposta está correta.
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Texto da questão
O Líder de Turma é o estudante indicado e eleito pela turma de sua classe cuja
função é colaborar de maneira corresponsável na formação e no
desenvolvimento do grupo como um todo por meio de vivências de liderança,
sua formação é uma das atribuições do Diretor. Qual cenário a seguir
que NÃO corresponde a uma ação de formação do Diretor para os líderes.
a.
Os líderes são estimulados, pelo Diretor, a relatar os pontos de atenção, às
dúvidas e as boas práticas que sua turma tem vivido.
b.
O Diretor, nas reuniões de alinhamento, desenvolve atividades de
autoconhecimento para os líderes de turma.
c.
É importante que o Diretor ensine técnicas de mediar conflitos para os líderes
de Turma.
d.
O Diretor deve orientar os líderes de turma sobre a responsabilidade que
possuem na limpeza e higienização da sala de aula.
Resposta correta: O líder de turma tem a função de colaborar no processo de
aprendizagem dos estudantes e não é responsável pela limpeza da sala de
aula.
Feedback
Sua resposta está correta.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Texto da questão
O Diretor do Programa Ensino Integral além das atribuições específicas, possui
outras funções inerentes ao respectivo cargo. Assinale como verdadeiro ou
falso as afirmativas sobre as atribuições do Diretor das escolas PEI.
a. Articular a elaboração dos Programas de Ação e das rotinas de Resposta 1
trabalho de toda a equipe escolar com o Plano de Ação da escola. V
b. Orientar os Clubes Juvenis e as ações junto aos líderes de
turma e definir estratégias para o desenvolvimento do
Protagonismo Juvenil.

Resposta 2

c. Garantir a divulgação dos Guias de Aprendizagem por
diferentes meios e espaços de comunicação.

Resposta 3

d. Orientar os estudantes quanto às escolhas dos Tutores, e
organizar as ações de Tutoria durante todo o ano letivo.

Resposta 4

V

V

F

Feedback
As ações de tutoria e a organização do processo de escolha de tutores são
atribuições do Vice-Diretor de Escola PEI.

