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RESPOSTA ESPERADA DA PROVA DISSERTATIVA
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Esperava-se que o candidato, mesmo que resumidamente, abordasse que para desenvolver esse
complexo e conflitante objetivo, o coordenador pedagógico, apoiando-se na lógica da diversidade,
deveria orientar o professor a começar por diagnosticar as preconcepções e interesses com que os
indivíduos e os grupos de alunos e alunas interpretam a realidade e decidem sua prática. Ao mesmo
tempo, trabalhar com o corpo docente no oferecimento do conhecimento público como ferramenta
inestimável de análise para facilitar que cada aluno e aluna questione, compare e reconstrua suas
preconcepções vulgares, seus interesses e atitudes condicionadas, assim como as pautas de conduta,
induzidas pelo marco de seus intercâmbios e relações sociais.
Nortear o professor a realizar um trabalho que culmine em provocações para a reconstrução crítica do
pensamento e da ação nos alunos e alunas. Tais provocações exigem uma escola e uma aula em que
se possa experimentar e viver a comparação aberta de pareceres e a participação real de todos na
determinação efetiva das formas de viver, das normas e padrões que governam a conduta, assim como
das relações do grupo da aula e da coletividade escolar, pois, apenas vivendo de forma democrática na
escola, os alunos e alunas podem aprender a viver e sentir-se democraticamente na sociedade, a
construir e respeitar o delicado equilíbrio entre a esfera dos interesses e necessidades individuais e as
exigências da coletividade.
O coordenador pedagógico pode trabalhar com o professorado cujo princípio básico derivado desse
objetivo e função da escola contemporânea é facilitar e estimular a participação ativa e crítica dos
alunos e das alunas nas diferentes tarefas que se desenvolvem na aula e que constituem o modo de
viver da comunidade democrática de aprendizagem.
Com base nessas premissas, foram aplicados os critérios de avaliação previstos no Edital.
Santana de Parnaíba/SP, 17 de junho de 2022.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP

REALIZAÇÃO:

1

