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ADRIANA ALVIM GERHEIM
00117
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1
Solicitação de revisão da correção da prova dissertativa
A argumentação se encontra em anexo.
http://sistemas.ifsudestemg.edu.br/concursos/administracao/recurso/recursos_candidatos/005_2016/07993132622_1.pdf
23/03/2017 - 13:48:08

Dados da Banca
Situação Recurso

INDEFERIDO

Argumentação da
Banca

Quanto ao critério - redação e correção gramatical A banca entende que o critério em questão permite a discrepância
de notas atribuídas, uma vez que a avaliação acontece de modo independente entre os membros e também entende
que alguns erros são mais toleráveis que outros. Sendo assim, a banca mantém os pontos descontados da candidata
por conta de alguns erros que foram observados: • a grafia "intensional" (linha 13) quando o certo seria "intencional"; •
a ausência de vírgula depois da expressão "ao planejar" (linha 30); • a grafia "intensões" (linha 31, linha 33 e linha 52)
quando o certo seria "intenções" • a grafia "pratica" (linha 36) quando o certo seria "prática" Quanto ao critério:
organização de ideias - sequência lógica De acordo com a candidata: “No quarto critério de avaliação – organização de
ideias – sequência lógica, discordo das notas atribuídas por dois avaliadores (notas atribuídas: 2,5 e 2 pontos), uma vez
que, no meu texto, desenvolvi todos os tópicos solicitados na folha de prova, e as ideias foram organizadas seguindo
uma sequência lógica de pensamento/estruturação adequada para o tema proposto”. A banca informa que após a
releitura da prova e considerando o conjunto de provas avaliadas julga improcedente o questionamento da candidata.
Ela identifica que a prova iniciou com a apresentação do conceito, posteriormente apresentou os tipos de planejamento,
a maneira como ele deve ser elaborado e a importância de sua avaliação e finalmente apresentou os desafios em torno
de sua construção, mas, em alguns momentos, essas passagens de um tema a outro é feita de maneira abrupta ou
confusa, o que fez com que os avaliadores entendessem esse critério de maneira diferenciada. Vide abaixo alguns
exemplos: • primeiro parágrafo - linhas 4 a 8. “O planejamento do ensino é [...] O fato da complexidade” • Entre as
linhas 9 e 13 - diz que o planejamento é importante para ação docente, mas muda a informação dizendo que orienta o
cotidiano escolar. Não mostrou a relação entre essas duas coisas de maneira clara. Quanto ao critério: avaliação –
domínio do conteúdo De acordo com a candidata: “destaco que desenvolvi todos os tópicos solicitados na folha de
prova e que as ideias foram organizadas seguindo uma sequência lógica de pensamento/estruturação adequada para o
tema proposto, sempre argumentando e problematizando de forma clara. As notas atribuídas pelos avaliadores nesse
critério foram: 15,0; 14,0; e 16,0. A banca informa que após a releitura da prova e considerando o conjunto de provas
avaliadas julga improcedente o questionamento da candidata, visto que as provas que obtiveram notas máximas nesse
quesito, além de desenvolverem os temas presentes na prova analisada, definiram melhor os conceitos e trouxeram
referências teóricas utilizadas para a construção do texto. Deste modo, para este critério as notas serão mantidas, ainda
que se apresentem divergências entre os avaliadores. Esse ponto, embora seja o mais pontuado, foi o que obteve maior
cuidado para atribuição de notas, sendo considerados valores específicos para cada item da questão. No mais, cabe
informar que uma questão dissertativa, por mais que se busque objetividade nas correções, trará em si um componente
subjetivo do avaliador, que é inerente a forma como ele lê o tema por meio das referências indicadas. Quanto ao critério:
abrangência De acordo com a candidata: “houve discrepância na nota de um dos avaliadores (nota atribuída: 2 pontos)
para as notas dos outros dois avaliadores que me deram nota máxima neste critério” As notas atribuídas pelos
avaliadores nesse critério foram: 3,0; 3,0; 2,0. A banca informa que após a releitura da prova e considerando o conjunto
de provas avaliadas julga improcedente o questionamento da candidata, visto que a candidata, embora traga conteúdos
relacionado ao tema, na comparação com outras provas, não foi capaz de fazer um diálogo com os autores do tema e
na percepção de um dos integrantes da banca, não explorou de maneira clara as questões do cotidiano escolar que são
desafiadores para a construção do planejamento.
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GISELE PEREIRA DE OLIVEIRA XAVIER
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1
Recurso Prova Dissertativa

Argumentação
Candidato

Peço a revisão do texto, pois discordo da nota atribuída ao meu texto. Embasada na minha escrita e conforme divulgado
no gabarito, os itens que deveriam estar contidos no texto foram abordados na prova dissertativa. Segue abaixo os
argumentos conforme os itens, com trechos e comentários, e logo abaixo o texto com marcações que remetem as
ideias centrais apresentadas pela candidata. A resposta DEVERÁ conter: - a delimitação do conceito amplo de
planejamento e a apropriação do mesmo dentro da realidade escolar, problematizando o conceito dentro desse
contexto; O texto retrata o quanto o conceito do planejamento é amplo, e está presente nas ações cotidianas (vida) e
também na escola ao traçar metas de aprendizagem (momento de separar os objetivos e descrever os caminhos para
que eles se efetivem). Deve anteceder as ações, mas também flexível durante as implementações para possíveis
ajustes. O planejamento rompe o caráter de aulas aleatórias. É pensando, sistemático, comprometido. Vai nortear todo
a dinâmica de sala de aula, consequentemente, aprendizagem. O planejamento deverá ser acompanhado e avaliado. - a
importância da construção do planejamento, seus objetivos e suas funções dentro da escola; O objetivo que o texto
remete é nortear o fazer pedagógico. Tem um envolvimento direto com o aprender. Visa contribuir com ações
sistemáticas e comprometidas, baseadas na forma de aprender do aluno, sua realidade. “(...) favorecer avaliação do
trabalho por parte do profissional”. Também serve como feedback do fazer pedagógico do professor. Elementos que
auxiliam não só o profissional, mas também a equipe pedagógica. “(...) perceber o planejamento de forma processual e
contínuo”. Pensar nas ações antes, durante e depois das implementações, planejamento é contínuo, processual. - a
importância de o planejamento ser construído a partir do cotidiano; “(...) propicia maior compreensão sobre os
desdobramentos e fundamentos das ações, remetendo maior coerência entre elas, consequentemente, maior foco na
concentração de esforços e melhor preparação”. Conhecer o aluno dará embasamento para a construção de ações mais
coerentes, ou seja, intervenções planejadas para suprir as necessidades e carências dos alunos em suas
individualidades e coletivamente. “(...) corroborando para o aperfeiçoamento de práticas, estratégias e intervenção de
ensino ao longo do processo educativo”. - as dificuldades para realizar esse planejamento. “(...) não pode se limitar a
um único modelo”, se a didática e os caminhos seguidos não tem surtido efeito, há necessidade de mudança. “(...) não
se deve travar iniciativas”. Não deve engessar as ações pedagógicas, o professor tem autonomia para tomar outras
caminhos (é flexível) durante a implementação se for necessário. “(...) superação de ações de caráter assistemático e
aleatório”. Superar os mesmos caminhos, a mesma dinâmica, a mesma metodologia, a falta de planejamento (aula,
assunto aleatório). “(...) o grande desafio é a gênese das carências, isto é, por quais mediações se constroem a
aprendizagem”, conhecer a realidade dos alunos, suas carências de aprendizagem. A resposta PODERÁ conter: - a
evolução do conceito de planejamento; - a fundamentação legal da importância do planejamento escolar; - a descrição
de pontos concretos relacionados à construção do planejamento escolar; Na construção deverá levar em consideração:
“o que fazer?;o que se deve fazer?; como se deve ser?; visando a formação integral”. “localizar as dificuldades para
intervir”. Conhecer as necessidades primeiro para depois traçar as ações. - a indicação de ações e caminhos para a
superação das dificuldades para a construção do planejamento; “(...) propor desafios, diversificar estratégias, estando
atento a diversidade (...). - a descrição de casos em que o planejamento é realizado ou não é realizado.

Anexo Candidato

http://sistemas.ifsudestemg.edu.br/concursos/administracao/recurso/recursos_candidatos/005_2016/10985350733_1.pdf
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Argumentação da
Banca

Como a candidata, em sua argumentação, pede a revisão do texto, pois discorda da nota atribuída a ele, a banca afirma
que: Sobre a delimitação do conceito amplo de planejamento e a apropriação do mesmo dentro da realidade escolar,
problematizando o conceito dentro desse contexto; A banca considerou neste item, a partir das respostas feitas em
outras provas, o conhecimento do candidato de que o planejamento é uma atividade inerente, inicialmente, à
administração e que foi apropriada pela educação escolar. Além do mais, compreende-se que o trecho destacado a
seguir não permite essa compreensão ampla e clara do que se pede: “o planejamento contribuirá com ações coerentes
e consistentes, de forma a promover a superação de ações de caráter assistemático e aleatório”. Entende-se que a
candidata não problematizou o fato de que só planejar não é critério suficiente e necessário para garantir “ações
coerentes e consistentes” no ambiente escolar. Sobre a importância da construção do planejamento, seus objetivos e
suas funções dentro da escola; A banca entende que a candidata foi capaz de articular conceitos sobre o planejamento,
a partir de referenciais teóricos reconhecidos na temática em análise, contudo, o texto desenvolve muito pouco,
sobretudo em comparação com as demais provas, a importância de planejar dentro do ambiente escolar, bem como os
objetivos e funções de realizar um planejamento. O trecho destacado pela candidata no item anterior, que fala das
contribuições que o planejamento é capaz de levar para a escola (o que se entende como a importância da construção
do planejamento) é muito vago e não diz sobre os reais ganhos com o ato de planejar. Sobre a importância de o
planejamento ser construído a partir do cotidiano A banca entende que o texto da candidata é pouco claro sobre o item
em destaque. O cotidiano é, em si, pouco elucidado no texto. Sobre as dificuldades para realizar esse planejamento A
banca entende que a candidata, também neste item, foi bastante vaga no desenvolvimento do texto. Os trechos
destacados no recurso para demonstrar a presença dessa discussão são, inclusive, mais elucidativos de uma orientação
para a construção do planejamento, do que efetivamente falar dos elementos presentes no contexto escolar que tornam
a construção, execução e avaliação do planejamento como algo desafiador. Sobre a descrição de pontos concretos
relacionados à construção do planejamento escolar A banca reconhece o tratamento do item, ainda que de maneira
breve, e informa à candidata que isso foi considerado na pontuação aferida a sua prova. Contudo, por não ser item
obrigatório, a pontuação é menor. Sobre a indicação de ações e caminhos para a superação das dificuldades para a
construção do planejamento; A banca também reconhece o tratamento do item de maneira adequada, mas observa que
por não ser um item obrigatório a pontuação é menor, ainda que completa. A banca julga, finalmente, indeferido o
recurso da candidata, tendo em vista que a sua dissertação, embora traga autores reconhecidos para o tratamento do
tema, foi pouco desenvolvido, sobretudo quando comparamos a prova com outras que obtiveram uma nota maior
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1
Revisão da Prova Dissertativa
Segue argumentação no arquivo anexo
http://sistemas.ifsudestemg.edu.br/concursos/administracao/recurso/recursos_candidatos/005_2016/57780412504_1.doc
23/03/2017 - 16:41:13

Dados da Banca
Situação Recurso

INDEFERIDO

Argumentação da
Banca

Quanto ao critério - redação e correção gramatical A banca concorda com o recurso apresentado no que tange à
objetividade do critério. Porém, entende que a aceitação de "insignificantes erros" sejam aceitáveis dentro de um
percentual aceitável não seja uma grandeza objetiva. É por conta disso que, um dos membros da banca, diverge dos
demais, pois acredita ter uma quantidade maior de erros do que a aceitável. Alguns destes erros são destacados: • a
palavra "construído" grafada sem o acento na linha 37; • erro de concordância na palavra "possibilite" na linha 41 (o
certo seria "possibilitem"); • a palavra "questos" na linha 48; • a palavra "ma" onde se entende que deveria ser "uma"
na linha 50; • o parênteses aberto na linha 54 que não foi fechado; • "Huck"no lugar de "Lück" na linha 59. Dessa forma,
a banca respeita e mantém a pontuação neste quesito. Quanto ao critério: organização das ideias - sequência lógica
Mais uma vez a banca entende que a divergência de nota atribuídas faz parte do processo e é, inclusive, considerada
por ela, uma vez que as correções são feitas de forma isolada e os membros da banca não interferem um na correção
do outro. Neste critério, um dos avaliadores retirou um ponto da candidata no critério organização de ideias - sequência
lógica por entender que, mesmo apresentando introdução, desenvolvimento e conclusão, o texto, por hora, se mostra
confuso. De modo geral, o que se percebeu foi: entre as linhas 1 e 15, observa-se que há uma introdução que sinaliza
para o conceito amplo de planejamento. Apropriar-se desse conceito é importante e mostra um bom começo para o
texto. Porém, já na linha 16, a candidata começa a citar autores e legislação sobre o planejamento escolar. Aqui
avalia-se que não foi feita uma transição lógica do conceito de planejamento, mostrando como ele saiu do campo da
administração e chegou na educação. Apesar desta transição ser mencionada nas linhas 8 e 9, ela não ficou clara no
texto. O desenvolvimento do texto, linhas 16 a 89, parece uma série de retalhos que não dialogam. Faltam elementos
de coesão que garantam unidade ao texto. Isso pode ser observado quando se vê que no segundo parágrafo são citados
inúmeros autores, no terceiro é citada a Lei de Diretrizes e Bases; nos parágrafos seguintes, outros autores voltam a ser
citados, sem que haja a percepção de uma linha de raciocínio que garantisse unidade ao texto. Quanto ao critério:
abrangência Neste critério, dois avaliadores concordaram em subtrair um ponto da candidata, uma vez que, na
observação deles, o texto poderiam ter se ampliado de forma mais generosa. O que faltou aqui não foi a citação e/ou
indicação de autores. A banca concorda com a candidata que uma longa e demorada citação de numerosos autores
seria contraproducente. Mas a banca sentiu falta de uma argumentação que tocasse a totalidade do universo escolar,
sobretudo de problemas e questões do cotidiano escolar que são desafios para a construção do planejamento. Em
outras palavras, o texto da candidata não abrange de forma clara e aprofundada a questão da construção do
planejamento a partir do cotidiano (tema central da proposta apresentada). Quanto ao critério: domínio de conteúdo
Neste critério, a banca discorda do recurso apresentado no que diz respeito ao fato de ser facultativo ao candidato não
apresentar a totalidade dos pontos pedidos no texto, uma vez que a banca foi clara em sua proposta. De acordo com a
chave de resposta, existem pontos que devem aparecer no texto (obrigatórios) e pontos que podem aparecer no texto
(facultativos). Assim, a banca percebeu que a candidata abordou três pontos fundamentais, a saber: a evolução do
conceito de planejamento, a importância do planejamento e a indicação de ações e caminhos para a superação das
dificuldades para a construção do planejamento. Porém, o quesito chave que fundamenta o tema proposto, a saber, a
importância do planejamento ser construído a partir do cotidiano escolar, não fica claro no texto. Sendo assim, fica
justificada a perda de pontos neste critério de avaliação
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KATIA CRISTINA NOROES
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1
Solicitação de revisão de notas
Prezada Banca, Venho solicitar vistas às questões, por mim, elaboradas para a Prova dissertativa sobre
a temática “Planejamento de Ensino côo construção de ações previstas a partir do cotidiano escolar”.
Nesse sentido, gostaria de receber revisão, bem como um retorno da banca, no que confere as
avaliações das três notas elencadas, as quais correspondem a 18, 16 e 17 respectivamente. No que se
refere às questões a) e b) elaborei uma reflexão sobre os autores indicados na bibliografia, onde a
Luck, Selma Garrido Pimenta e outros foram citados, onde elenquei conceitos chaves relativos a
temática central do Ponto: o Planejamento de Ensino. Ressalto que elaborei a segunda questão com
base em Luck, porque, foi a autora que mais se aprofundou na descrição e reflexão sobre tal temática
e ainda indiquei argumentos cotenjanto autores que apontam outros caminhos nessa seara. Assim, a
questão dois foi a que mais me dediquei citando as formas de planejamento e sua real importância
para o contexto educacional. Na última questão me ative as modificações estruturais relativas as
novas diretrizes do Ensino Médio, aprovada na mesma semana em que foi aplicada a prova. Ciente de
que o contexto educacional local tem relação direta com as esferas estaduais e federal no que tange o
planejamento, elaborei a questão refletindo sobre os impasses próprios das relações entre entes
federados e as instituições educacionais. Assim, solicito vistas no intuito de conhecer qual é a visão da
banca que atribuiu uma nota mediana a prova por mim elaborada. Cordialmente, Katia Norões
Nenhum arquivo anexado
22/03/2017 - 19:28:47
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Argumentação da
Banca

Como a candidata, em sua argumentação, pede "um retorno da banca no que confere as avaliações
das três notas elencadas" a banca afirma que: Quanto ao critério: redação e correção gramatical Todos
os três avaliadores atribuíram nota zero à candidata, por entender que não foi cumprido o critério
pedido no enunciado da prova: ˜construa um texto dissertativo-argumentativo", já que a resposta foi
apresentada em três tópicos (a, b e c), no formato de questionário. A banca entende que o comando
do enunciado foi claro ao pedir que os três pontos elencados fossem contemplados para a construção
de um texto dissertativo-argumentativo. Faltaram, pois, elementos mínimos de coesão entre os três
tópicos apresentados na resposta da candidata. Quanto ao critério: organização de ideias A banca
entende que a candidata não traz o texto com informações suficientemente claras e aprofundadas.
Isso pode ser visto quando se percebe que: • o conceito amplo de planejamento e sua apropriação pela
realidade escolar não aparece claro na primeira parte do texto. Há, aqui, uma série de apontamentos
teóricos que são válidos e importantes, porém que não atendem, de modo satisfatório, a delimitação
do conceito pedido; • na segunda parte do texto, a candidata faz uma série de apontamentos a partir
da obra de Lück (2009) que, no entender da banca, não estão suficientemente organizados para um
texto. Ao que parece, faltam elementos de coesão, haja vista que a resposta apresentada traz várias
informações e passagens soltas, em elementos que relacionem os fragmentos e temas apresentados; •
na terceira parte do texto, a candidata traz um texto organizado, sem problemas quanto a coesão e
coerência textual, não obstante a isso, os pontos descontados estão relacionados aos itens anteriores.
Quanto ao critério: domínio do conteúdo Apesar de ter citados autores, passagens e teorias que
trabalham sobre o tema proposto, a banca examinadora entende que a candidata foi penalizada neste
critério por conta de três situações, a saber: • não ter aprofundado de modo claro e satisfatório o
conceito de planejamento dentro do cotidiano escolar; • não ter aprofundado sobre a questão da
construção do planejamento de ensino ser realizado a partir do cotidiano escolar (tal como foi
solicitado na proposta). A banca entende que este seria o ponto fundamental do conteúdo a ser
dissertado, uma vez que todo planejamento de ensino precisa ser realizado a partir da realidade
concreta da escola e dos estudantes. A banca entende também que a candidata focou muito em
questões relacionadas à gestão escolar e aos tipos de planejamento (Projeto Político-Pedagógico,
Programa de Desenvolvimento Educacional, Plano de Ensino, entre outros), deixando de apresentar
com clareza e aprofundamento o que seria o cerne da questão. • ter apresentado alguns pontos que,
no entender da banca, estão confusos ou equivocados quanto a reforma do ensino médio. A candidata
afirma que são obrigatórias apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática (linhas 97 e 98)
esquecendo de mencionar o eixo comum das disciplinas propedêuticas do ensino médio e também da
obrigatoriedade da língua inglesa, afirmou também que há uma tendência de aumento da carga
horária do ensino médio para 5 anos (linha 100), sem explicar de forma clara e suficiente como isso iria
ocorrer. Além disso, a candidata informou também que a reforma em questão irá diminuir a carga
horária do ensino técnico (linhas 98 e 99), fato que não ficou suficientemente claro para nós. Quanto
ao critério: abrangência Neste critério a banca atribuiu notas 3, 3 e 2 para a candidata. Apesar da
divergência de um membro, a banca entende que tal divergência é normal, uma vez que a correção é
realizada de modo individual e sem a interferência entre os membros. Além disso, a banca entende
que o ponto descontado por um dos membros é justificado quando se percebe que pontos já citados
anteriormente (falta de aprofundar a apresentação do conceito de planejamento, falta de sinalizar para
os pontos do contexto e da realidade escolar no momento de construção do planejamento, entre
outros) justificam tal desconto de pontos
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