Administrador Escolar
Questão 1
Sabe-se da existência de várias abordagens de aprendizagem e
desenvolvimento humano que fundamentam as práticas pedagógicas.
Escreva um texto a respeito da teoria histórico-cultural, concebida pela
escola soviética.

Parâmetro de correção
Com relação às dimensões do aprendizado escolar, a teoria histórico-cultural,
defendida por Vigotski e concebida pela escola soviética, traz, dentre outros,
contributos fundamentais ao apresentar o conceito de zona de desenvolvimento
proximal. De acordo com o autor, para entender esse conceito é preciso determinar
dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial. O primeiro nível denominado de
desenvolvimento real diz respeito às ações que a criança já consegue fazer sozinha,
aos ciclos de desenvolvimento já consolidados, o que a criança faz com autonomia. Já
a ação que a criança realiza com auxílio, com mediação de parceiros mais
experientes, é denominada de nível de desenvolvimento potencial.
Para Vigotski, a zona de desenvolvimento proximal é entendida como o
percurso/distância entre a solução independente de problemas, ou seja, entre o nível
de desenvolvimento real e a solução de problemas feitos sob a orientação de
parceiros mais capazes, isto é, o nível de desenvolvimento potencial. Assim, Vigotski
destaca que só é possível determinar o estado de desenvolvimento mental de uma
criança se forem revelados os dois níveis de desenvolvimento, o real e o potencial.
O conceito de zona de desenvolvimento proximal fornece aos docentes e demais
profissionais da educação informações importantes para que os mesmos possam
entender o processo interno de desenvolvimento das crianças. De maneira dinâmica,
a zona de desenvolvimento proximal, permite traçar o futuro imediato da criança, seu
vir-a-ser. Compreender a zona de desenvolvimento proximal é importante para
entender que aquilo que uma criança realiza com ajuda hoje, ela terá capacidade de

realizar sozinha amanhã.

Questão 2
Elabore um texto dissertativo a respeito do planejamento escolar
pautado na perspectiva interdisciplinar.
Pensar

em

um

planejamento

escolar

pautado

na

perspectiva

da

interdisciplinaridade significa organizar propostas pedagógicas que priorizem, de
maneira intencional, a interação entre duas ou mais disciplinas do currículo. Significa
romper com um modelo fragmentado, mecânico e linear de ensino e recriar a escola,
transformando-a em espaço de aprendizagens significativas para todos os sujeitos
envolvidos nesse processo.
Significa também uma mudança na postura docente, uma possibilidade de
repensar e alterar a concepção disciplinar, tão enraizada no âmbito escolar e
promover reflexões acerca da prática pedagógica e das teorias que lhe dão
sustentação. Significa contribuir para a promoção de uma organização curricular que
traga para o centro do debate as mais variadas formas de interação. Significa ainda
reorganizar seus tempos, seus espaços, sua forma de lidar com os conteúdos, com os
conceitos das diversas áreas de conhecimento e com o mundo da informação.
A possibilidade de organizar a escola tendo como referência a integração
curricular, o diálogo entre as diferentes disciplinas, significa contribuir com a
estruturação das distintas áreas do conhecimento de modo a abarcar e aprofundar
temáticas significativas aos sujeitos da aprendizagem.

Questão 3
O momento por que passa a escola brasileira exige uma administração, mais
participativa, que requer do gestor novas formas de conduzir sua equipe,
com vistas à proporcionar condições de crescimento a toda a comunidade
escolar.
Explicite três competências primordiais do administrador escolar no que se
refere à sua responsabilidade com a gestão de pessoas, articulação do PPP e
fomento da participação coletiva.
Parâmetro de correção
Na escola, o administrador é o profissional a quem compete liderança e organização do
trabalho dos que nela atuam, de modo a orientá-los no desenvolvimento de ambiente
educacional capaz de promover aprendizagens e formação dos alunos, no nível mais elevado
possível, de modo que estejam capacitados a enfrentar os novos desafios que são
apresentados.

A seguir são apontadas áreas dessa fundamentação que compete ao administrador escolar
aprofundar, a fim de que possa influenciar positivamente e com bases sólidas a atuação de
todos os que participam da experiência educacional, na construção de um ambiente escolar
caracterizado como uma verdadeira comunidade de aprendizagem:
1. Garantir o funcionamento pleno da escola como organização social, com o foco na
formação de alunos e promoção de sua aprendizagem, mediante orespeito e
aplicação das determinações legais nacionais, estaduais e locais, em todas as suas
ações e práticas educacionais.

2. Aplicar nas práticas de gestão escolar e na orientação dos planos de trabalho e ações
promovidas na escola, fundamentos, princípios e diretrizes educacionais consistentes
e em acordo com as demandas de aprendizagem e formação de alunos como
cidadãos autônomos, críticos e participativos.

3. Promover na escola o sentido de visão social do seu trabalho e elevadas expectativas
em relação aos seus resultados educacionais, como condição para garantir qualidade
social na formação e aprendizagem dos alunos.

4. Definir, atualizar e implementar padrões de qualidade para as práticas educacionais
escolares, com visão abrangente e de futuro, de acordo com as demandas de
formação promovidas pela dinâmica social e econômica do país, do estado e do

município.

5. Promover e manter na escola a integração, coerência e consistência entre todas as
dimensões e ações do trabalho educacional, com foco na realização do papel social
da escola e qualidade das ações educacionais voltadas para seu principal objetivo: a
aprendizagem e formação dos alunos.

6. Promover na escola o sentido de unidade e garante padrões elevados de ensino,
orientado por princípios e diretrizes inclusivos, de equidade e respeito à diversidade,
de modo que todos os alunos tenham sucesso escolar e se desenvolvam o mais
plenamente possível.

7. Articular e englobar as várias dimensões da gestão escolar e das ações educacionais,
como condição para garantir a unidade de trabalho e desenvolvimento equilibrado
de todos os segmentos da escola, na realização de seus objetivos, segundo uma
perspectiva interativa e integradora.

8. Adotar em sua atuação de gestão escolar uma visão abrangente de escola, um
sistema de gestão escolar e uma orientação interativa, mobilizadora dos talentos e
competências dos participantes da comunidade escolar, na promoção de educação
de qualidade.

Questão 4
Reconhecendo o currículo como o “coração” que faz pulsar o trabalho
pedagógico em sua multidimensionalidade e dinamicidade, em que
medida o Projeto Político-Pedagógico da instituição deve contribuir para
que seu delineamento?
Parâmetro de correção
O PPP compreende as propostas e programas de ações planejadas para serem executadas e
avaliadas em função dos princípios e diretrizes educativas. Relaciona-se ainda às finalidades
que cada instituição pretende alcançar, sendo um documento norteador das políticas
escolares e também articulador das intenções, das prioridades e das estratégias para a
realização de sua função social.
Nesse sentido, o PPP tem a necessidade de expressar as reflexões e o trabalho realizado e,
conjunto por todos os profissionais da escola, bem como as necessidades locais e específicas

de sua clientela, caracterizando o cidadão que se pretende formar.
O currículo é o instrumento que norteia o trabalho desenvolvido na escola e reflete, por sua
vez, a visão de mundo e de sociedade, expresso nos documentos orientadores por meio das
formas de ação dos agentes educacionais. Ele é o mediador entre a escola e a comunidade
possibilitando a construção da ação pedagógica através da articulação entre os
conhecimentos construídos na prática social e transmitidos, organizados e transformados na
prática escola, por deve estar consonante com o PPP da instituição. Esses dois instrumentos
impulsionam a escola na busca do cumprimento de seus objetivos. É importante enfatizar a
necessidade de sua construção coletiva, embasada na gestão democrática da educação.

