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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E COMPROMISSO
SOCIAL DO EDUCADOR.
1. O papel da escola / função social da escola
A sociedade tem avançado em vários aspectos, e mais
do que nunca é imprescindível que a escola acompanhe
essas evoluções, que ela esteja conectada a essas transformações, falando a mesma língua, favorecendo o acesso ao conhecimento que é o assunto crucial a ser tratado
neste trabalho.
É importante refletirmos sobre que tipo de trabalho
temos desenvolvido em nossas escolas e qual o efeito,
que resultados temos alcançado. Qual é na verdade a
função social da escola? A escola está realmente cumprindo ou procurando cumprir sua função, como agente
de intervenção na sociedade? Eis alguns pressupostos a
serem explicitados nesse texto.

#FicaDica
Para se conquistar o sucesso se faz necessário que se entenda ou e que tenha clareza
do que se quer alcançar, a escola precisa ter
objetivos bem definidos, para que possa desempenhar bem o seu papel social, onde a
maior preocupação – o alvo deve ser o crescimento intelectual, emocional, espiritual do
aluno, e para que esse avanço venha fluir é
necessário que o canal (escola) esteja desobstruído.
2. A Escola no Passado
A escola é um lugar que oportuniza, ou deveria possibilitar as pessoas à convivência com seus semelhantes
(socialização). As melhores e mais conceituadas escolas
pertenciam à rede particular, atendendo um grupo elitizado, enquanto a grande maioria teria que lutar para
conseguir uma vaga em escolas públicas com estrutura
física e pedagógicas deficientes.
O país tem passado por mudanças significativas no
que se refere ao funcionamento e acesso da população
brasileira ao ensino público, quando em um passado recente era privilégio das camadas sociais abastadas (elite)
e de preferência para os homens, as mulheres mal apareciam na cena social, quando muito as únicas que tinham
acesso à instrução formal recebiam alguma iniciação em
desenho e música.
3. Atuação da equipe pedagógica – coordenação
A política de atuação da equipe pedagógica é de
suma importância para a elevação da qualidade de ensino na escola, existe a necessidade urgente de que os
coordenadores pedagógicos não restrinjam suas atribuições somente à parte técnica, burocrática, elaborar

horários de aulas e ainda ficarem nos corredores da
escola procurando conter a indisciplina dos alunos que
saem das salas durante as aulas, enquanto os professores ficam necessitados de acompanhamento. A equipe
de suporte pedagógico tem papel determinante no desempenho dos professores, pois dependendo de como
for a política de trabalho do coordenador o professor se
sentirá apoiado, incentivado. Esse deve ser o trabalho do
coordenador: incentivar, reconhecer, e elogiar os avanços e conquistas, em fim o sucesso alcançado no dia a
dia da escola e consequentemente o desenvolvimento
do aluno em todos os âmbitos.
4. Compromisso social do educador
Ao educador compete a promoção de condições que
favoreçam o aprendizado do aluno, no sentido do mesmo compreender o que está sendo ministrado, quando o
professor adota o método dialético; isso se torna mais fácil, e essa precisa ser a preocupação do mesmo: facilitar a
aprendizagem do aluno, aguçar seu poder de argumentação, conduzir ás aulas de modo questionador, onde o
aluno- sujeito ativo estará também exercendo seu papel
de sujeito pensante; que dá ótica construtivista constrói
seu aprendizado, através de hipóteses que vão sendo
testadas, interagindo com o professor, argumentando,
questionando em fim trocando ideias que produzem inferências.
O planejamento é imprescindível para o sucesso cognitivo do aluno e êxito no desenvolvimento do trabalho
do professor, é como uma bússola que orienta a direção
a ser seguida, pois quando o professor não planeja o aluno é o primeiro a perceber que algo ficou a desejar, por
mais experiente que seja o docente, e esse é um dos fatores que contribuem para a indisciplina e o desinteresse
na sala de aula. É importante que o planejar aconteça de
forma sistematizada e contextualizado com o cotidiano
do aluno – fator que desperta seu interesse e participação ativa.
Um planejamento contextualizado com as especificidades e vivências do educando, o resultado será aulas
dinâmicas e prazerosas, ao contrário de uma prática em
que o professor cita somente o número da página e alunos abrem seus livros é feito uma explicação superficial
e dá-se por cumprido a tarefa da aula do dia, não houve
conversa, dialética, interação.
5. Ação do gestor escolar
A cultura organizacional do gestor é decisiva para o
sucesso ou fracasso da qualidade de ensino da escola, a
maneira como ele conduz o gestionamento das ações é
o foco que determinará o sucesso ou fracasso da escola.
De acordo com Libâneo (2005), características organizacionais positivas eficazes para o bom funcionamento de
uma escola: professores preparados, com clareza de seus
objetivos e conteúdos, que planejem as aulas, cativem
os alunos.
Um bom clima de trabalho, em que a direção contribua para conseguir o empenho de todos, em que os
professores aceitem aprender com a experiência dos colegas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
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Clareza no plano de trabalho do Projeto pedagógico-curricular que vá de encontro às reais necessidades
da escola, primando por sanar problemas como: falta de
professores, cumprimento de horário e atitudes que assegurem a seriedade, o compromisso com o trabalho de
ensino e aprendizagem, com relação a alunos e funcionários.
Quando o gestor, com seu profissionalismo conquista
o respeito e admiração da maioria de seus funcionários e
alunos, há um clima de harmonia que predispõe a realização de um trabalho, onde, apesar das dificuldades, os
professores terão prazer em ensinar e alunos prazer em
aprender.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

6. Função Social da Escola
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A escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem
dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, e valores) que, aliás, deve acontecer de
maneira contextualiazada desenvolvendo nos discentes
a capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na
sociedade em que vivem.
Eis o grande desafio da escola, fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o aprendizado, onde a escola deixe de ser apenas um ponto de encontro e passe a
ser, além disso, encontro com o saber com descobertas
de forma prazerosa e funcional, conforme Libâneo (2005)
devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade
é aquela mediante a qual a escola promove, para todos,
o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de
capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos.
A escola deve oferecer situações que favoreçam o
aprendizado, onde haja sede em aprender e também razão, entendimento da importância desse aprendizado no
futuro do aluno. Se ele compreender que, muito mais importante do que possuir bens materiais, é ter uma fonte
de segurança que garanta seu espaço no mercado competitivo, ele buscará conhecer e aprender sempre mais.
Analisando os resultados da pesquisa de campo
(questionário) observamos que os jovens da turma analisada não possuem perspectivas definidas quanto à seriedade e importância dos estudos para suas vidas profissional, emocional, afetiva. A maioria não tem hábito de
leitura, frequenta pouquíssimo a biblioteca, outros nunca
foram lá. A escola é na verdade um local onde se encontram, conversam e até namoram. Há ainda, a questão de
a família estar raramente na escola, não existe parceria
entre a escola e família, comunidade a escola ainda tem
dificuldades em promover ações que tragam a família
para ser aliadas e não rivais, a família por sua vez ainda
não concebeu a ideia de que precisa estar incluída no
processo de ensino e aprendizagem independente de
seu nível de escolaridade, de acordo com Libâneo (2005),
“o grande desafio é o de incluir, nos padrões de vida digna, os milhões de indivíduos excluídos e sem condições
básicas para se constituírem cidadãos participantes de
uma sociedade em permanente mutação”.
Políticas que fortaleçam laços entre comunidade e
escola é uma medida, um caminho que necessita ser trilhado, para assim alcançar melhores resultados. O aluno

é parte da escola, é sujeito que aprende que constrói seu
saber, que direciona seu projeto de vida, assim sendo a
escola lida com pessoas, valores, tradições, crenças, opções e precisa estar preparada para enfrentar tudo isso.
Informar e formar precisa estar entre os objetivos
explícitos da escola; desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, e isso por meio
da aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores), fará com que
se tornem cidadãos participantes na sociedade em que
vivem.
Uma escola voltada para o pleno desenvolvimento do
educando valoriza a transmissão de conhecimento, mas
também enfatiza outros aspectos: as formas de convivência entre as pessoas, o respeito às diferenças, a cultura escolar. (Progestão 2001).
Ao ouvir depoimentos de alunos que afirmaram que
a maioria das aulas são totalmente sem atrativos, professores chegam à sala cansados, desmotivados, não há
nada que os atraem a participarem, que os desafiem a
querer aprender. É importante ressaltar a importância da
unidade de propostas e objetivos entre os coordenadores e o gestor, pois as duas partes falando a mesma linguagem o resultado será muito positivo que terá como
fruto a elevação da qualidade de ensino.
Contudo, partindo do pressuposto de que a escola
visa explicitamente à socialização do sujeito é necessário
que se adote uma prática docente lúdica, uma vez que
ela precisa estar em sintonia com o mundo, a mídia que
oferece: informatização e dinamismo.
Considerando a leitura, a pesquisa e o planejamento
ferramentas básicas para o desenvolvimento de um trabalho eficaz, e ainda fazendo uso do método dialético, o
professor valoriza as teses dos alunos, cultivando neles
a autonomia e autoestima o que consequentemente os
fará ter interesse pelas aulas e o espaço escolar então
deixará de ser apenas ponto de encontro para ser também lugar de crescimento intelectual e pessoal.
Para que a escola exerça sua função como local de
oportunidades, interação e encontro com o outro e o
saber, para que haja esse paralelo tão importante para
o sucesso do aluno o bom desenvolvimento das atribuições do coordenador pedagógico tem grande relevância,
pois a ele cabe organizar o tempo na escola para que os
professores façam seus planejamentos e ainda que atue
como formador de fato; sugerindo, orientando, avaliando juntamente os pontos positivos e negativos e nunca
se esquecendo de reconhecer, elogiar, estimular o docente a ir em frente e querer sempre melhorar, ir além.
O fato de a escola ser um elemento de grande importância na formação das comunidades torna o desenvolvimento das atribuições do gestor um componente
crucial, é necessário que possua tendência crítico-social,
com visão de empreendimento, para que a escola esteja
acompanhando as inovações, conciliando o conhecimento técnico à arte de disseminar ideias, de bons relacionamentos interpessoais, sobretudo sendo ético e democrático. Os coordenadores por sua vez precisam assumir
sua responsabilidade pela qualidade do ensino, atuando como formadores do corpo docente, promovendo
momentos de trocas de experiências e reflexão sobre a
prática pedagógica, o que trará bons resultados na reso-

7. A função da educação
A função da Educação é possibilitar condições para
a atualização e uso pleno das potencialidades pessoais
em direção ao autoconhecimento e auto-realização pessoal. A Educação não deve destruir o homem concreto
e sim apoiar-se neste ser concreto. Não deve ir contra o
homem para formar o homem. A Educação deve realizar-se a partir da própria vida e experiência do educando,
apoiar-se nas necessidades e interesses naturais, expectativas do educando, e contribuir para seu desenvolvimento pessoal. Os três princípios básicos da Educação
liberalista: liberdade, subjetividade, atividade.

EXERCÍCIO COMENTADO
1. (SEE-DF – Professor de Educação Básica – Superior –
CESPE/2017) O compromisso social e ético do profissional da educação está relacionado ao domínio do conteúdo e ao subsídio dado ao aluno para que ele se adapte
aos valores e normas vigentes da sociedade por meio do
desenvolvimento individual e da conquista do sucesso.
( ) CERTO

( ) ERRADO

Resposta: Errado. O professor compromissado social
e eticamente adota uma perspectiva de transformação
e não de adaptação.

TENDÊNCIAS E CONCEPÇÕES
PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA; TEORIAS E TENDÊNCIAS
ATUAIS
Concepções de escola
Em suas obras, Dermeval Saviani apresenta a escola
como o local que deve servir aos interesses populares
garantindo a todos um bom ensino e saberes básicos
que se reflitam na vida dos alunos preparando-os para
a vida adulta. Em sua obra Escola e Democracia (1987),
o autor trata das teorias da educação e seus problemas,
explanando que a marginalização da criança pela escola
se dá porque ela não tem acesso a esta, enquanto que
a marginalidade é a condição da criança excluída. Saviani avalia esses processos, explicando que ambos são
prejudiciais ao desenvolvimento da sociedade, trazendo
inúmeros problemas, muitas vezes de difícil solução, e
conclui que a harmonia e a integração entre os envolvidos na educação – esferas política, social e administração

da escola podem evitar a marginalidade, intensificando
os esforços educativos em prol da melhoria de vida no
âmbito individual e coletivo.
Através da interação do professor e da participação
ativa do aluno a escola deve possibilitar a aquisição de
conteúdos – trabalhar a realidade do aluno em sala de
aula, para que ele tenha discernimento e poder de analisar sua realidade de uma maneira crítica -, e a socialização do educando para que tenha uma participação
organizada na democratização da sociedade, mas Saviani
alerta para a responsabilidade do poder público, representante da política na localidade, que é a responsável
pela criação e avaliação de projetos no âmbito das escolas do estado e município, uma vez que este é o responsável pelas políticas públicas para melhoria do ensino,
visando a integração entre o aluno e a escola. A escola
é valorizada como instrumento de apropriação do saber
e pode contribuir para eliminar a seletividade e exclusão
social, e é este fator que deve ser levado em consideração, a fim de erradicar as gritantes disparidades de níveis
escolares, evasão escolar e marginalização.
De fato, a escola é o local que prepara a criança, futuro cidadão, para a vida, e deve transmitir valores éticos e
morais aos estudantes, e para que cumpra com seu papel
deve acolher os alunos com empenho para, verdadeiramente transformar suas vidas.

CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO
Concepção Tradicionalista da Educação
l. ORIGEM HISTÓRICA - Desde o poder aristocrático
antigo e feudal. Buscou inspiração nas tradições
pedagógicas antigas e cristãs. Predominou até fins
do século XIX. Foi elitista, pois apenas o clero e a
nobreza tinham acesso aos estudos.
2. CONCEITO DE HOMEM - O homem é um ser originalmente corrompido (pecado original). O homem
deve submeter-se aos valores e aos dogmas universais e eternos. As regras de vida para o homem
já foram estabelecidas definitivamente (num mundo “superior”, externo ao homem).
3. IDEAL DE HOMEM - É o homem sábio (= instruído,
que detém o saber, o conhecimento geral, apresenta correção no falar e escrever, e fluência na
oratória) e o homem virtuoso (= disciplinado). A
Educação Tradicionalista supervaloriza a formação
intelectual, a organização lógica do pensamento e
a formação moral.
4. EDUCAÇÃO - Tem como função: corrigir a natureza
corrompida do homem, exigindo dele o esforço,
disciplina rigorosa, através de vigilância constante.
A Educação deve ligar o homem ao “mundo superior”que é o seu destino final, e destruir o que
prende o homem à sua existência terrestre.
5. DISCIPLINA - Significa domínio de si mesmo, controle emocional e corporal. Predominam os incentivos extrínsecos: prêmios e castigos. A Escola é
um meio fechado que prepara o educando.
6. EDUCADOR - É aquele que já se disciplinou, conseguiu corrigir sua natureza corrompida e já detém o
saber. Tem seu saber reconhecido e sua autoridade
garantida. Ele é o centro da decisão do processo
educativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

lução de problemas cotidianos, e ainda fortalece a qualidade de ensino, contribui para o resgate da autoestima
do professor, pois o mesmo precisa se libertar de práticas
não funcionais, e para isso a contribuição do coordenador será imprescindível, o que resultará no crescimento
intelectual dos alunos.
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7. RELACIONAMENTO INTER-PESSOAL. - A disposição na sala de aula, um atrás do outro, reduz ao
mínimo as possibilidades de comunicação direta
entre as pessoas. É cada um só com o mestre. A relação professor-aluno é de obediência ao mestre.
Incentiva a competição. É preciso ser o melhor. O
outro é um concorrente.
8. O CONTEÚDO - Ênfase no passado, ao já feito, aos
conteúdos prontos, ao saber já instituído. O futuro
é reprodução do passado. O saber é enciclopédico
e é preciso conhecer e praticar as leis morais.
9. PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS - O conteúdo é
apresentado de forma acabada, há ênfase na quantidade de informação dada e memorizada. O aluno
ouve informações gerais nas situações particulares.
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Concepção Liberalista Da Educação
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1. ORIGEM HISTÓRICA - A concepção liberalista da
Educação foi se constituindo ao longo da História em reação à concepção Tradicionalista, seus
primeiros indícios podem se reportar ao Renascimento( séc. XV - XVI); prosseguindo com a instalação do poder burguês liberalista (séc. XVIII) e
culminando com a emergência da chamada Ëscola
Nova”(início do séc. XX) e com a divulgação dos
pressupostos da Psicologia Humanista (1950).
2. PRESSUPOSTO BÁSICO. da concepção liberalista
da Educação. Referências para vida do homem
não podem ser os valores pré-dados por fontes
supra-humanas, exteriores ao homem. A Educação (como toda a vida social) deve se basear nos
próprios homens, como eles são concretamente. O
homem pode buscar em si próprio o sentido da
sua vida e as normas para a sua vida.
3. CONCEPÇÃO DE HOMEM - O homem é naturalmente bom, mas ele pode ser corrompido na vida
social. O homem é um ser livre, capaz de decidir,
escolher com responsabilidade e buscar seu crescimento pessoal.
4. CONCEITO DE INFÂNCIA - A criança é inocente. A
criança está mais perto da verdadeira humanidade.
É preciso protegê-la, isolá-la, do contato com a
sociedade adulta e não ter pressa de transformar
a criança em adulto. O importante não é preparar
para a vida futura apenas, mas vivenciar intensamente a infância.
5. IDEAL DE HOMEM. É a pessoa livre, espontânea, de
iniciativa, criativa, auto-determinada e responsável.
Enfim, auto-realizada.
6. A FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO - A função da Educação
é possibilitar condições para a atualização e uso
pleno das potencialidades pessoais em direção ao
auto-conhecimento e auto-realização pessoal. A
Educação não deve destruir o homem concreto, e
sim apoiar-se neste ser concreto. Não deve ir contra o homem para formar o homem. A Educação
deve realizar-se a partir da própria vida e experiência do educando, apoiar-se nas necessidades
e interesses naturais, expectativas do educando, e
contribuir para seu desenvolvimento pessoal. Os
três princípios básicos da Educação liberalista: liberdade, subjetividade, atividade.

7. EDUCADOR - Deve abster-se de intervir no processo do desenvolvimento do educando. Deve ser
elemento facilitador desse desenvolvimento. Essa
concepção enfatiza as atividades do mestre: compreensão, empatia (perceber o ponto de referência interno do outro), carinho, atenção, aceitação, permissividade, autenticidade, confiança
no ser humano.
8. DISCIPLINA - As regras disciplinares são discutidas
por todos os educandos e assumidas por eles com
liberdade e responsabilidade. Essas regras são o
limite real para o clima de permissividade. O trabalho ativo e interessado substitui a disciplina rígida.
9. RELACIONAMENTO INTER-PESSOAL - A relação
privilegiada é do grupo de educandos que cooperam, decidem, se expressam. Enfatiza as relações inter-pessoais, busca dar espaço para as
emoções, sentimentos, afetos, fatos imprevistos
emergentes no aqui-agora do encontro grupal.
Permite o pensamento divergente, a pluralidade de opções, respostas mais personalizadas. É
centrada no estudante.
10. ESCOLA - É um meio fechado, se possível especialmente distanciado da vida social para proteger o educando. A escola torna-se uma mini-sociedade ideal onde o educando pode agir com
liberdade, espontaneidade, alegria.
11. CONTEÚDO - As crianças podem ordenar o conhecimento conforme os seus interesses. Evita-se
mostrar o mundo “mau”aos educandos. O mundo
é apresentado de modo idealizado, bonito, “colorido”.
12. PROCEDIMENTO Pedagógico - Enfatiza a técnica
de descoberta, o método indutivo (do particular ao geral). Defende técnicas globalizantes que
garantam o sentido, a compreensão, a inter-relação e sequenciação do conteúdo. Utiliza técnicas
variadas: música, dança, expressão corporal,
dramatização, pesquisa, solução de probleas,
discussões grupais, dinâmica grupais, trabalho
prático. Muito som, luz, cor e movimento, supõe
a aprendizagem como processo intrínseco que
requer elaboração interna do aprendiz. Aprender
a aprender é mais fundamental do que acumular grandes quantidades de conteúdos, permite
a variedade e manipulação efetiva de materiais
didáticos pelos educandos. Ênfase no jogo, descontração, prazer. Enfatiza avaliação qualitativa,
a auto-avaliação, a discussão de critérios e avaliação com os educandos.
13. RELAÇÃO EDUCACÃO-SOCIEDADE - A concepção
liberalista de Educação é coerente com o moderno
capitalismo que propõe a livre iniciativa individual,
adaptação dos trabalhadores a situações mutáveis,
concepção de Educação é conivente com o sistema capitalista de sociedade porque:
1.Contribui com a manutenção da estrutura de classes sociais, quando realiza a elitização do saber, de
dois modos:

