
 

 

 

 

 

Iniciado em segunda, 12 abr 2021, 09:13 

Estado Finalizada 

Concluída em segunda, 12 abr 2021, 09:16 

Tempo empregado 3 minutos 29 segundos 

Notas 4,00/4,00 

Avaliar 100,00 de um máximo de 100,00 

Questão 1 

Correto 

Texto da questão 
A importância da gestão escolar está relacionada ao fato de ela se destinar, em 
grande parte, ao planejamento, à organização, à mediação, à coordenação, à 
liderança, ao monitoramento e à avaliação das atividades que visam à promoção 
das aprendizagens dos estudantes. Um dos instrumentos utilizados para auxiliar 
na gestão escolar é o Programa de Ação. Qual é a importância desse documento 
para a promoção das aprendizagens dos estudantes? 

a. 
Por meio desse instrumento o profissional organiza as metodologias e atividades 
que serão utilizadas durante o processo de ensino e aprendizagem do estudante. 
Nesse documento ficam registradas as responsabilidades de cada profissional de 
acordo com sua função e suas atribuições, bem como a corresponsabilidade de 
cada um no cumprimento de objetivos e metas definidos no Plano de Ação, o que 
auxilia na aprendizagem dos estudantes. 



 

b. 
Por meio desse documento são organizadas devolutivas aos profissionais 
participantes do PEI. 

c. 
Esse documento auxilia na promoção da autorregulação da aprendizagem dos 
estudantes, bem como na organização das atividades que serão abordadas, e dá 
visibilidade à comunidade escolar. 

d. 
Esse documento é utilizado pelos profissionais do PEI como apoio para o 
cumprimento das etapas essenciais para a execução do Plano de Ação. 

Feedback 
Sua resposta está correta. 

Questão 2 

Correto 

Texto da questão 
Os profissionais do PEI estão em formação constante, individual (por meio do Piaf) 
ou coletivamente (nos momentos de ATPCG/ATPCA), e precisam de devolutivas 
de suas ações pedagógicas periodicamente. Quais pontos devem ser 
fundamentalmente garantidos nessa devolutiva? 

a. 
Reconhecer e valorizar as potencialidades e práticas assertivas; informar os 
pontos que precisam ser revisados e/ou reelaborados, sempre acompanhados por 
propostas e sugestões; engajar e encorajar o profissional a enfrentar os desafios e 
a buscar novas possibilidades; e ser empático e respeitoso. 
Muito bem! Um bom formador sabe a importância de detectar as fragilidades de 
sua equipe e propor estratégias para que possam superá-las, reconhece e valoriza 
as potencialidades e encoraja os profissionais, sempre de forma muito respeitosa e 
empática. 

b. 
Ser empático e respeitoso; engajar e encorajar o profissional a enfrentar os 
desafios, a buscar novas possibilidades e a ser empático e respeitoso; reconhecer 
e valorizar as potencialidades e práticas assertivas; informar os pontos que 
precisam ser revisados e/ou reelaborados, exigindo que o profissional se inscreva 
em cursos de capacitação. 

c. 
Informar os pontos que precisam ser revisados e/ou reelaborados, sempre 
acompanhados por propostas e sugestões; engajar e encorajar o profissional a 
enfrentar os desafios e a buscar novas possibilidades; e ser empático e respeitoso. 

d. 
Fornecer devolutivas de forma coletiva, pois abordar as potencialidades e 
fragilidades de cada um é uma forma de engajar os profissionais e dar 
transparência ao processo. 

Feedback 
Sua resposta está correta. 

Questão 3 

Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 

Texto da questão 



 

O método PDCA é muito utilizado pelos profissionais da educação. Qual é a 
finalidade da utilização desse método? 

a. 
A utilização desse método nos permite planejar, desenvolver, monitorar, avaliar os 
resultados das ações e corrigir os rumos. 
Esse método nos permite planejar, fazer, checar e agir constantemente para que 
os resultados sejam alcançados a contento. 

b. 
É por meio desse método que se realiza uma avaliação completa dos profissionais 
que atuam no PEI. 

c. 
A utilização desse método possibilita orientar os profissionais no desenvolvimento 
de um plano de formação continuada para a verificação de suas necessidades 
individuais, tendo em vista o aperfeiçoamento de seu desempenho profissional 
com base nas premissas que regem o PEI. 

d. 
Esse método é importante, pois orienta os estudantes na elaboração do seu 
projeto de vida. 

Feedback 
Sua resposta está correta. 

Questão 4 

Texto da questão 
O Programa Ensino Integral é fundamentado por princípios e premissas. De 
acordo com o conteúdo do curso, relacione cada item com sua respectiva 
definição: 

a) É, ao mesmo tempo princípio, 

premissa e metodologia do PEI, 

na perspectiva do fazer 

pedagógico e da promoção do 

desenvolvimento das 

potencialidades e da realização 

do projeto de vida dos 

estudantes. 

Resposta 

1

Princípio: Protagonismo

  

b) É entendido como uma 

proximidade educativa, 

deliberada e intencional, sempre 

de maneira acolhedora e alegre. 

Resposta 

2

Princípio: Pedagogia da presença

  

c) Compreende as quatro 

dimensões constitutivas de um 

indivíduo no seu processo 

formativo: racionalidade, 

afetividade, 

impulsividade/corporalidade e 

transcendência/transcendentalida

de. 

Resposta 

3

Princípio: Educação interdimensional

  

d) Compreende práticas 

educativas que favorecem a 

transposição dos conhecimentos 

Resposta 

4

Princípio: Os 4 pilares da educação para o século XXI



 

teóricos e científicos para a 

realidade que cerca o estudante, 

de uma maneira prazerosa e 

criativa, promovendo o 

autoconhecimento e a 

convivência na sociedade 

contemporânea. 

  

e) Desdobra-se em dois pontos 

de vista: do estudante (juvenil), 

que se responsabiliza pelos seus 

atos na escola e pela autoria do 

seu projeto de vida, e do 

educador (sênior), responsável 

pelos trabalhos pedagógicos 

desenvolvidos no ambiente 

escolar e que também deve estar 

disposto a fazer autocrítica, 

buscando, a todo momento, a 

melhoria da sua prática. 

Resposta 

5

Premissa: Protagonismo

  

f) Significa que, no PEI, todos os 

profissionais que fazem parte da 

equipe escolar devem buscar 

continuamente o seu 

desenvolvimento profissional. 

Resposta 

6

Premissa: Formação continuada

  

g) Preconiza o envolvimento e o 

comprometimento de todos na 

busca dos objetivos estabelecidos 

no Plano de Ação. 

Resposta 

7

Premissa: Corresponsabilidade

  

h) Pressupõe que, como em 

qualquer organização em que se 

desenvolve um programa, a 

gestão deve direcionar suas 

ações para alcançar as metas 

estabelecidas no Plano de Ação. 

Resposta 

8

Premissa: Excelência em gestão

  

i) Pressupõe trocas de 

experiências bem-sucedidas, 

entre profissionais da educação, 

visando à melhoria da qualidade 

do ensino. 

Resposta 

9

Premissa: Replicabilidade

  

Feedback 
Sua resposta está correta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


