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RELAÇÃO 

PROFESSOR 

X 

ALUNO 

- Relação horizontal onde 

educador e educando se 

posicionam como sujeitos do ato 

do conhecimento;  

- Não autoritário; 

- Não diretivo. 

- Não diretividade, sem obrigações e 

ameaças;  

- O professor é um orientador e cataliza-

dor, ele se mistura ao grupo para uma re-

flexão em comum. 

- Abrir perspectivas a partir dos 

conteúdos relacionados com o estilo 

de vida dos alunos, tendo consciên-

cia inclusive dos contrastes entre 

sua própria cultura e a do aluno.  

- Exclui a não diretividade. 

PRESSUPOSTOS 

DE 

APRENDIZAGEM 

- Educação problematizadora co-

mo força motivadora da aprendi-

zagem; 

- Aprender é um ato de tomar conhe-

cimento da realidade concreta e só 

tem sentido se resulta de uma análise 

crítica dessa realidade. 

- A motivação está no interesse de 

crescer dentro da vivênc ia grupal;  

- Aprendizagem informal, via grupo e a 

negação de toda a forma de poder; 

- Somente o experimentado é usado em 

situações novas. 

- Aprender é desenvolver a capaci-

dade de processar informações e li-

dar com os estímulos do ambiente, 

organizando os dados disponíveis da 

experiência;  

- Aprendizagem significativa. 

MANIFESTAÇÃO 

NA PRÁTICA 

ESCOLAR 

- Tem influência expressiva nos 

movimentos populares e nos sin-

dicatos; 

- Embora se restrinja à educação de 

adultos ou a educação popular em ge-

ral, muitos professores colocam em 

prática, em todos os graus de ensino. 

- Abrange quase todas as tendências não 

autoritárias em educação, entre elas, a 

anarquista, a psicanalista, a dos sociólo-

gos e a dos professores progressistas. 

- Propõe modelos de ensino voltados pa-

ra a interação conteúdos-realidades soci-

ais, procurando articular o político e o 

pedagógico, ou seja, “a educação a ser-

viço da transformação das relações de 

produção”. Nessa linha, temos os teóri-

cos: Macarenko, Charlot, Snyders, Savi-

ani, etc. 

 

EXERCÍCIOS 

De acordo com o comando a que cada um dos itens 

a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para ca-

da item: o campo designado com o código C, caso julgue 

o item CERTO; ou o campo designado com o código E, 

caso julgue o item ERRADO. 

(CESPE / CEBRASPE - 2019 – Pref. de São 

Cristóvão - SE – Prof. de Educação Básica - Infantil e 

Fundamental) 

Determinada escola iniciou o processo de elabora-

ção do seu projeto político pedagógico e, nas discussões 

empreendidas, chegou aos seguintes posicionamentos. 

I - A escola deve formar profissionais para atender ao 

mercado de trabalho. 

II - A escola não é capaz de mudar a realidade, por isso 

deve contribuir para a manutenção das classes soci-

ais. 

III - A escola deve ser um agente transformador da rea-

lidade. 

 

Considerando a situação hipotética apresentada, 

julgue os itens seguintes. 

01. Seguindo o posicionamento I, a escola estará a ser-

viço do sistema econômico. 

02. O posicionamento II revela uma percepção de que a 

escola seja meramente reprodutora da realidade so-

cial. 

03. O posicionamento III admite uma visão dialética da 

prática social. 

04. Todos os posicionamentos apresentados admitem 

uma visão funcionalista da educação na sociedade. 

 

Os professores de matemática, de história e de lín-

gua portuguesa de determinada escola concederam uma 

entrevista sobre suas práticas pedagógicas. 

O professor de matemática disse acreditar que “o 

papel da escola é preparar intelectual e moralmente o 

aluno para assumir uma posição social, por isso os con-

teúdos de ensino não precisam ter uma relação com a 

experiência vivida”. 

O professor de história afirmou ter a concepção de 

que “a sociedade é um todo orgânico e funcional, e a es-

cola funciona como modeladora do comportamento hu-

mano”. 

O professor de língua portuguesa declarou acreditar 

que “a difusão dos conteúdos é tarefa primordial da esco-

la, mas esses conteúdos não podem estar dissociados da 

realidade dos estudantes. 

O saber escolar pode transformar a sociedade”. 

 

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a 

seguir. 

05. O professor de matemática é adepto da tendência 

pedagógica libertadora. 

06. A declaração do professor de história identifica-se 

com a tendência pedagógica tecnicista. 

07. As declarações do professor de língua portuguesa 

coadunam-se com a tendência pedagógica libertária, 

segundo a qual a educação atua na transformação da 

personalidade dos estudantes. 

08. O professor de história é adepto da educação críti-

co-social dos conteúdos. 

09. A fala do professor de matemática revela que ele 

adota uma postura progressista. 

 

(SEE-DF – Professor Substituto – Atividades/ 

QUADRIX/ 2018) 

A efetivação do projeto político‐pedagógico da es-

cola dá‐se por meio da organização do currículo no con-

texto educacional. Para que isso seja possível, se faz ne-

cessária a prática do planejamento em seus diferentes ní-

veis. Acerca desse tema, julgue os próximos itens. 

10. O planejamento participativo requer uma integração 

entre a escola e a comunidade na qual ela está inse-

rida, tendo como fundamento a prática democrática. 

11. O planejamento participativo independe do projeto 

político‐pedagógico da escola. 

12. A proposta curricular que mais bem se adequa à 

realização de um planejamento participativo é a do 

currículo integrado. 

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, 
divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal. 



 

Página | 61 

Temas Educacionais e Pedagógicos (Prof. Marilza F. de Oliveira) 

13. O ensino que articula teoria e prática requer de pro-

fessor e estudantes a tomada de consciência, a revi-

são de concepções, a definição de objetivos, a refle-

xão sobre as ações desenvolvidas, o estudo e a aná-

lise da realidade para a qual se pensam as ativida-

des. Tudo isso deve estar previsto no projeto políti-

co‐pedagógico da escola. 

14. O uso efetivo das novas tecnologias na sala de aula 

depende exclusivamente de sua previsão no projeto 

político‐pedagógico da escola. 

 

Historicamente, a escola tem excluído dos currícu-

los narrativas das crianças, dos negros, das mulheres, dos 

índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre outras, 

reforçando a hegemonia de determinados conhecimentos 

sobre outros construídos pelos sujeitos sociais em dife-

rentes espaços de trabalho e vida. 

Currículo em Movimento: pressupostos teóricos. 

SEEDF. 2014. p. 36 (com adaptações). 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue 

os itens de 15 a 19. 

15. A diversidade deve ser trabalhada na escola por 

meio de eixos transversais, pois eles reforçam o ca-

ráter normativo do currículo. 

16. O tema diversidade deve ser classificado como in-

clusivo pelo fato de considerar a exclusão social 

como um fator preponderante na história da educa-

ção brasileira. 

17. A educação no campo deve ser compreendida como 

a superação da relação dicotômica entre rural e ur-

bano. 

18. A educação baseada na cidadania é um avanço im-

portante para a inclusão de minorias nas políticas 

sociais e, por isso, garante a convivência igualitária 

entre grupos considerados como maiorias e minori-

as. 

19. A educação para a diversidade deve abordar temas 

como racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, 

transfobia, depreciação de pessoas que vivem no 

campo, entre outras discriminações a grupos histo-

ricamente marginalizados. 

 

O currículo da educação básica da Secretaria de Es-

tado de Educação do Distrito Federal fundamenta‐se na 

pedagogia histórico‐crítica e na psicologia histórico‐

cultural, opção teórico‐metodológica que se assenta em 

inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da 

população do Distrito Federal um deles. 

Currículo em Movimento: pressupostos teóricos. 

SEEDF. 2014. p. 30 (com adaptações). 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue 

os seguintes itens. 

20. Nessa perspectiva, o papel da escola é o de modelar 

o comportamento humano por meio de técnicas es-

pecíficas. 

21. Na relação professor‐aluno, devem predominar a 

autoridade do professor e a atitude receptiva do alu-

no. 

22. Essa fundamentação pressupõe a ideia de que o en-

sino consiste em repassar conhecimentos para os es-

tudantes e de que a capacidade de assimilação das 

crianças é igual à dos adultos. 

23. Os métodos de ensino partem de um saber fundado 

na experiência dos estudantes e o trabalho docente 

relaciona a prática vivida pelos estudantes com os 

conteúdos escolares. 

24. O trabalho pedagógico compreende que a transfor-

mação da prática social se inicia a partir do reco-

nhecimento dos educandos no processo educativo. 

 

(SEE-DF – Professor Substituto – C. Básicos/ 

QUADRIX/2017) 

Quanto ao planejamento e à organização do traba-

lho pedagógico, julgue os itens subsecutivos. 

25. No processo de planejamento e organização do tra-

balho pedagógico, as ações estão circunstanciadas 

no âmbito dos vários elementos que compõem o 

universo escolar, devendo ser dada importância má-

xima àquelas circunscritas à prática pedagógica do 

professor e à sua formação. 

26. Um ponto prescindível do planejamento escolar é a 

filosofia que se pretende adotar para a educação que 

se quer oferecer, considerando o conjunto de prin-

cípios que evidenciam o valor da pessoa e da escola 

na sociedade. 

27. O trabalho pedagógico ganha materialidade nas 

ações por meio do planejamento da escola em geral 

e do currículo em particular, do processo de ensinar 

e aprender e da avaliação do trabalho realizado, seja 

com relação a cada estudante individualmente ou ao 

conjunto da escola. 

 

Considerando as formas de oferta e de organização 

da educação, julgue os itens que se seguem. 

28. Na perspectiva do currículo, sua transposição à prá-

tica depende tão-somente da identificação dos ele-

mentos culturais produzidos pela humanidade, dis-

tinguindo entre o essencial e o acidental, o principal 

e o secundário, o fundamental e o acessório. 

29. Em relação às tecnologias da informação e comuni-

cação (TIC), que podem trazer dados, imagens e re-

sumos de forma rápida e atraente, a aquisição de in-

formações e de dados pelo aluno depende cada vez 

menos do professor, cabendo ao professor o papel 

de ajudá-lo a interpretar, relacionar e contextualizar 

esses dados. 

30. O programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), da Secretaria de Educação a Distância, foi 

instituído pelo governo brasileiro com o objetivo de 

interiorizar a oferta de cursos e programas relativos 

à Educação Básica por meio da Educação a Distân-

cia. 

31. Os conteúdos abordados nos eixos transversais dos 

currículos são organizados em torno de uma deter-

minada ideia ou eixo que indicam referenciais para 

o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por pro-

fessores e estudantes, de forma interdisciplinar, in-

tegrada e contextualizada. 
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