PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS
ESTADO DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 001/2020
COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO

JULGAMENTO DE RECURSO
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA (PROVA DIDÁTICA)

PROCESSO N. 2019700091
Trata-se de recurso administrativo interposto em face do resultado das Provas
Práticas (Provas Didáticas) do concurso público da Prefeitura Municipal de
Serranópolis – GO, para o cargo de Professor Nível I – Pedagogia ou Normal Superior.
A Recorrente solicita a revisão da nota atribuída à prova, nos seguintes
termos:
Prezados membros da banca examinadora,
Venho, respeitosamente solicitar revisão da nota atribuída a prova didática
realizada por mim perante a banca examinadora designada pela comissão.
A seguir serão apresentados os critérios destacados no edital 001/2020 e
uma justificativa de desempenho para cada uma delas.
Plano de aula
Adequação do conteúdo I Objetivos e adequação destes ao tema I Indicação
da modalidade avaliativa /indicação das referências I Bibliografia.
O plano de aula foi organizado contemplando turma do 5° ano, durante
a aula foram promovidos questionamentos e observações, relacionando a
teoria com a prática. Realizou-se uma delimitação do tema, no sentido de
tentar repassar um devido conhecimento em um determinado tempo definido.
Para a internalização e assimilação foram adequados os conteúdos ao nível
do aluno, buscou-se traduzir os conceitos para facilitar a compreensão dos
mesmos.
O domínio do conteúdo pode ser observado, pela forma como foi
trabalhado. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2007) e
importante que os estudantes compreendam a ciência como construção
humana, histórica e cultural, no desenvolvimento das aprendizagens como
parte do processo do conhecimento científico. Nesse sentido, a aula aborda
conteúdos relacionados ao ensino de ciência sabre a água no planeta.
As habilidades e competências a serem desenvolvidas para a turma
do 5° ano, conforme a BNCC (2017), referente aos conteúdos de Ciências,
sob o (código EF05CI02 ) "Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de
estado físico da agua para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas
implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no
provimento de agua potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou
locais)". Essas habilidades visão envolver e compreender os estados físicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS
ESTADO DE GOIÁS

da água, o ciclo e tratamento da agua que se encontram em constante
mundança de estados.
Os objetivos estão adequadamente expressos no piano de aula,
abordando as informações necessárias para alcançar o ensino e
aprendizagem do aluno.
A avaliação foi solicitado a produção de um texto, no qual possui
relação direta com os objetivos da aula.
A indicação bibliográfica do piano de aula foi alinhada a BNCC (2007)
disponível em sites.
Desenvolvimento do conteúdo
A sequência lógica da aula foi satisfatória, apresentando início, meio
e fim conforme proposto no piano de aula. A explanação da aula ocorreu de
forma efetiva demostrando a correlação existente entre a teoria e a prática.
Na apresentação foi possível verificar que a mesma cumpriu os critérios
solicitados no certame. Uma vez que, no desenvolvimento do conteúdo foi
trabalhado apresentação, problematização, desenvolvimento sequencial com
exatidão e atualidade fazendo conexões com a realidade e citando exemplos.

O recurso foi encaminhado à Banca Avaliadora para manifestar sobre a
pertinência da solicitação da Recorrente.
MANIFESTAÇÃO DA BANCA AVALIADORA
O Plano de Aula conteve o conteúdo a ser trabalhado. Os objetivos foram
definidos, mas faltou relacionar quais os específicos e qual o geral. Quanto aos
procedimentos e recursos didáticos adequados à aula, não foram apresentados no
Plano.
Além disso, nas referências bibliográficas não apresenta autores que
fundamentam o plano elaborado, indicando sites sem seguir as normas da ABNT.
Aliás, escreveu “Bibliografia” no Plano, mas apresentou apenas endereço de sites.
Não houve uma problematização do conteúdo que atendessem a uma
linguagem lúdica em relação a aula planejada para o Ensino Fundamental – Anos
Iniciais.
A candidata demonstrou insegurança durante a explanação da aula, não
transmitindo com clareza o conteúdo proposto. Não demonstrou domínio do conteúdo.
Faltou na Metodologia apresentada no Plano de Aula o passo a passo do que
seria realizado no momento da apresentação, além de conter informações em
excesso e sem necessidade, faltando apresentar possíveis atividades que poderiam
ser trabalhadas na aula.
O decorrer da aula foi confuso, parecendo que tinha decorado a parte inicial
(Introdutória).
A ilustração no quadro sobre o “estado físico da água” ficou com a letra muito
pequena e faltou acentuar palavra e colocar no plural, acontecendo o mesmo com o
cartaz “Ciclo da água” (letra pequena). Idem para o esquema do “Tratamento da
água”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS
ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO
Diante do exposto, a Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso
conhece do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e ser tempestivo
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
INTIME-SE a Recorrente via rede mundial de computadores (internet).
Sala da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público regido
pelo Edital n. 001/2020, aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano 2020.
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