
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT
PROCESSO SELETIVO - 004/2021

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO DISCIPLINA QUESTÃO DETALHES RESPOSTA

2350 GERCIANE FRANCISCA PAULINO
AGUARDANDO
DEFERIMENTO

- -
Venho por meio deste solicitar a correção de um pequeno erro no ato de minha inscrição, coloquei
outras licenciaturas no lugar de pedagogia, se possível realizar esta correção por favor. Desde já
agradeço.

-
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PROCESSO SELETIVO - 004/2021

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES
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Resultado Divulgação do Gabarito Provisório

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO DISCIPLINA QUESTÃO DETALHES RESPOSTA

3110 DANIEL MARCOS DA SILVA MARTINS DEFERIDO Específica 15

olá, boa tarde.
essa questão está correta porém o gabarito que foi divulgado está incorreto. Deve ser a alternativa B ao
invés de ser a alternativa C. 
Costa na LBD 9394/96 no art. 30. A Educação infantil será oferecida em: 1- creches, ou entidades
equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

A Lei Federal nº 9394/1996, dispõe:
&ldquo;Art. 30. A educação infantil será
oferecida em: I - creches, ou entidades
equivalentes, para crianças de até três
anos de idade. Portanto a alternativa
apresentada no Gabarito encontra-se
errada, devendo ser alterada para a
letra &ldquo;B&rdquo;. Altera-se a
opção divulgada no gabarito preliminar,
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

2420 DENISE PAVAN DEFERIDO Conhecimentos Gerais 8

      Como prestadora do Processo Seletivo em questão, vem, mui respeitosamente, por meio deste,
recorrer do resultado da prova objetiva realizada aos 21/11/2021 (vinte e um dias do mês de novembro
do ano de dois mil e vinte e um), pelos seguintes motivos, conforme segue. 
       A questão em contestação é a seguinte: 
“[QUESTÃO 08] Sobre a divisão do Estado de Mato Grosso, NÃO É CORRETO AFIRMAR: I. a divisão
efetivamente aconteceu em janeiro de 1979 com a instalação do governo do novo Estado; II. 11 de
outubro de 1977: o Presidente-General Ernesto Geisel assina o documento decretando a emancipação
político-administrativa do até então Estado de Mato Grosso; III. Geisel assinou lei no dia 11 de outubro
de 1977 para criar Mato Grosso do Sul. Decisão foi tomada por causa da disputa político-econômica na
região. IV. A divisão de Mato Grosso em dois estados aconteceu devido a um processo demorado em
que foram levados em consideração aspectos sócios-econômicos, políticos e culturais. SOBRE AS
ALTERNATIVAS: [A] Somente a I e III estão corretas; [B] Somente a II e a IV estão erradas; [C] Todas
estão corretas; [D] Todas estão erradas. 
         Nesse diapasão, tratando da inicial da questão que exige o que NÃO é correto afirmar, e após
isso, antes de citar as alternativas, temos a inicial, SOBRE AS ALTERNATIVAS, identificando-se um
erro material que trouxe dúvida aos prestadores do seletivo, pois resultou em uma alternativa incerta e,
de certa forma, inconclusiva. 
Uma vez que, não ficou claro que tipo de resposta era exigida na questão, se era para assinalar a
questão que não é correta ou se era para analisar as alternativas e assinalar o que fosse conclusivo em
cima das afirmativas, considerando ou não o que estava incorreto. Induzindo o prestador do seletivo a
assinalar uma alternativa como errônea, visto que o anunciado já se precipita que há questões erradas
dentre as afirmativas. 
       Ante ao exposto, respeitosamente, requeiro a anulação da questão objeto do presente recurso.

Recurso Procedente: Questão anulada.
No enunciado da questão menciona
&ldquo;não é correto afirmar&rdquo; e
nas alternativas a ser indicada pelo
candidato &ldquo;sobre as afirmativas.
Portanto Há uma inconsistência, na
elaboração da questão.

Página 2 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT
PROCESSO SELETIVO - 004/2021

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

1400 ELOIR CARLOS FERMINO IMPROCEDENTE Específica 17

A QUESTÃO 17 A RESPOSTA CORRETA É A RESPOSTA A
QUE EU RESPONDI E HOJE PESQUISANDO VI QUE NO GABARITO ESTA COM A RESPOSTA
ERRADA 
https://www.scielo.br/j/pee/a/fnC7yvCtQx7ptsZnmMF7zLb/?lang=pt

INDEFERIDO:O recurso não assiste ao
recorrente visto que, o comentário de
Garvey vem de encontro com a
alternativa gabarito, visto que o autor
defende que a brincadeira esteja,
também, LIVRE DE OBJETIVOS
pedagógicos, para dar luz à
espontaneidade criativa da criança. Ou
seja, contraria o que está descrito na
alternativa A, a qual o candidato faz
referência. Por sua vez, seguindo os
postulados de Vygotsky e Bateson,
ressaltamos a brincadeira em seus
aspectos gerais e livres de
intencionalidades pedagógicas, o que
não significa que o sujeito que brinca
não possa aprender com tais processos
naturais e espontâneos. Conforme
aponta:Associar o brincar à
aprendizagem é outro ponto gerador de
controvérsias. Quando se pretende a
aquisição de conhecimentos, em um
processo dirigido, com uso do
brinquedo educativo, não se respeita o
brincar, que é improdutivo e livre de
ingerências do adulto que dirige a ação
da criança.&ldquo;Nas brincadeiras
iniciadas e mantidas pelas crianças, há
evidências de aprendizagens
espontâneas, significativas, construídas
em um processo improdutivo, incerto,
mas que possibilita explorações,
relações, afetividade e expressão de
representações infantis&rdquo;
(KISHIMOTO & VECTORE,
2001).Desse modo, reiteramos a
alternativa C como gabarito da
questão.FONTE:Por trás do imaginário
infantil: explorando a
brinquedoteca.IN:https://www.scielo.br/j/
pee/a/fnC7yvCtQx7ptsZnmMF7zLb/?lan
g=pt

180 MARIA HELENA SILVA DEFERIDO Conhecimentos Gerais 8
A questão 8, não ficou clara a questão lá esta pedindo qual a a questão que não e correto afirmar.
então deveria ser outro tipo de pergunta ou outra resposta. Esta  questão ficou meio confusa, todas as
alternativas são verdadeiras ok mais a questão não foi bem elaborada.

Recurso Procedente: Questão anulada.
No enunciado da questão menciona
&ldquo;não é correto afirmar&rdquo; e
nas alternativas a ser indicada pelo
candidato &ldquo;sobre as afirmativas.
Portanto Há uma inconsistência, na
elaboração da questão.
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180 MARIA HELENA SILVA IMPROCEDENTE Específica 17

A questão 17 a alternativa correta seria a letra A.
Por esta afirmação:
Garvey (1990) diria que a brincadeira é prazerosa, divertida, não tem objetivos externos, é espontânea
e voluntária, requer envolvimento ativo do participante e tem relações sistemáticas com o que não é
brincadeira.

INDEFERIDO:O recurso não assiste ao
recorrente visto que, o comentário de
Garvey vem de encontro com a
alternativa gabarito, visto que o autor
defende que a brincadeira esteja,
também, LIVRE DE OBJETIVOS
pedagógicos, para dar luz à
espontaneidade criativa da criança. Ou
seja, contraria o que está descrito na
alternativa A, a qual o candidato faz
referência. Por sua vez, seguindo os
postulados de Vygotsky e Bateson,
ressaltamos a brincadeira em seus
aspectos gerais e livres de
intencionalidades pedagógicas, o que
não significa que o sujeito que brinca
não possa aprender com tais processos
naturais e espontâneos. Conforme
aponta:Associar o brincar à
aprendizagem é outro ponto gerador de
controvérsias. Quando se pretende a
aquisição de conhecimentos, em um
processo dirigido, com uso do
brinquedo educativo, não se respeita o
brincar, que é improdutivo e livre de
ingerências do adulto que dirige a ação
da criança.&ldquo;Nas brincadeiras
iniciadas e mantidas pelas crianças, há
evidências de aprendizagens
espontâneas, significativas, construídas
em um processo improdutivo, incerto,
mas que possibilita explorações,
relações, afetividade e expressão de
representações infantis&rdquo;
(KISHIMOTO & VECTORE,
2001).Desse modo, reiteramos a
alternativa C como gabarito da
questão.FONTE: Por trás do imaginário
infantil: explorando a brinquedoteca. IN:
https://www.scielo.br/j/pee/a/fnC7yvCtQ
x7ptsZnmMF7zLb/?lang=pt
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180 MARIA HELENA SILVA DEFERIDO Conhecimentos Gerais 8

Como prestadora do Processo Seletivo em questão, vem, mui respeitosamente, por meio deste,
recorrer do resultado da prova objetiva realizada aos 21/11/2021 (vinte e um dias do mês de novembro
do ano de dois mil e vinte e um), pelos seguintes motivos, conforme segue. 
	A questão em contestação é a seguinte: 
“[QUESTÃO 08] Sobre a divisão do Estado de Mato Grosso, NÃO É CORRETO AFIRMAR: I. a divisão
efetivamente aconteceu em janeiro de 1979 com a instalação do governo do novo Estado; II. 11 de
outubro de 1977: o Presidente-General Ernesto Geisel assina o documento decretando a emancipação
político-administrativa do até então Estado de Mato Grosso; III. Geisel assinou lei no dia 11 de outubro
de 1977 para criar Mato Grosso do Sul. Decisão foi tomada por causa da disputa político-econômica na
região. IV. A divisão de Mato Grosso em dois estados aconteceu devido a um processo demorado em
que foram levados em consideração aspectos sócios-econômicos, políticos e culturais. SOBRE AS
ALTERNATIVAS: [A] Somente a I e III estão corretas; [B] Somente a II e a IV estão erradas; [C] Todas
estão corretas; [D] Todas estão erradas. 
Nesse diapasão, tratando da inicial da questão que exige o que NÃO é correto afirmar, e após isso,
antes de citar as alternativas, temos a inicial, SOBRE AS ALTERNATIVAS, identificando-se um erro
material que trouxe dúvida aos prestadores do seletivo, pois resultou em uma alternativa incerta e, de
certa forma, inconclusiva. 
Uma vez que, não ficou claro que tipo de resposta era exigida na questão, se era para assinalar a
questão que não é correta ou se era para analisar as alternativas e assinalar o que fosse conclusivo em
cima das afirmativas, considerando ou não o que estava incorreto. Induzindo o prestador do seletivo a
assinalar uma alternativa como errônea, visto que o anunciado já se precipita que há questões erradas
dentre as afirmativas. 
Ante ao exposto, respeitosamente, requeiro a anulação da questão objeto do presente recurso.

Recurso Procedente: Questão anulada.
No enunciado da questão menciona
&ldquo;não é correto afirmar&rdquo; e
nas alternativas a ser indicada pelo
candidato &ldquo;sobre as afirmativas.
Portanto Há uma inconsistência, na
elaboração da questão.

1870 RAFAEL DA SILVA MENEZES IMPROCEDENTE Matemática 8

bom. venho aqui falar sobre essa questão pq foi oq aprendi sobre matemática nos cursos. 

a questão é uma potenciação 
onde há uma divisão, quando se há uma divisão em uma potenciação fazemos a subtração dos
expoentes, no caso:

5/5 elevado a 3 sobre 5/5 elevado a -1: subtrai-se os expoentes. ficando, tenho 3 devo 1 fico com 2 
conservo a base 5 = 5 elevado a 2

só espero q sejam justos!   

INDEFERIDO:Recurso não assiste ao
recorrente, visto que o resultado a ser
obtido ocorre pela substração dos
expoentes, mantendo a base. Como o
expoente do denominador é negativo:
Assim, o resultado pedido é conforme a
alternativa D) 5&#8308;, de acordo com
o gabarito indicado.
FONTE:- Filho, B.; Silva, C.. Matemática
Aula por Aula. Volume Único. Editora
FTD. 2001.- Iezzi, G., Dolce,
O.;Degenszajn, D., Périgo, R..
Matemática. Volume Único. Atual
Editora, 2002.
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1950 RAQUEL GOMES ALVES DEFERIDO Conhecimentos Gerais 8

Como prestadora do Processo Seletivo em questão, vem, mui respeitosamente, por meio deste,
recorrer do resultado da prova objetiva realizada aos 21/11/2021 (vinte e um dias do mês de novembro
do ano de dois mil e vinte e um), pelos seguintes motivos, conforme segue. 
	A questão em contestação é a seguinte: 
“[QUESTÃO 08] Sobre a divisão do Estado de Mato Grosso, NÃO É CORRETO AFIRMAR: I. a divisão
efetivamente aconteceu em janeiro de 1979 com a instalação do governo do novo Estado; II. 11 de
outubro de 1977: o Presidente-General Ernesto Geisel assina o documento decretando a emancipação
político-administrativa do até então Estado de Mato Grosso; III. Geisel assinou lei no dia 11 de outubro
de 1977 para criar Mato Grosso do Sul. Decisão foi tomada por causa da disputa político-econômica na
região. IV. A divisão de Mato Grosso em dois estados aconteceu devido a um processo demorado em
que foram levados em consideração aspectos sócios-econômicos, políticos e culturais. SOBRE AS
ALTERNATIVAS: [A] Somente a I e III estão corretas; [B] Somente a II e a IV estão erradas; [C] Todas
estão corretas; [D] Todas estão erradas. 
Nesse diapasão, tratando da inicial da questão que exige o que NÃO é correto afirmar, e após isso,
antes de citar as alternativas, temos a inicial, SOBRE AS ALTERNATIVAS, identificando-se um erro
material que trouxe dúvida aos prestadores do seletivo, pois resultou em uma alternativa incerta e, de
certa forma, inconclusiva. 
Uma vez que, não ficou claro que tipo de resposta era exigida na questão, se era para assinalar a
questão que não é correta ou se era para analisar as alternativas e assinalar o que fosse conclusivo em
cima das afirmativas, considerando ou não o que estava incorreto. Induzindo o prestador do seletivo a
assinalar uma alternativa como errônea, visto que o anunciado já se precipita que há questões erradas
dentre as afirmativas. 
Ante ao exposto, respeitosamente, requeiro a anulação da questão objeto do presente recurso.

Recurso Procedente: Questão anulada.
No enunciado da questão menciona
&ldquo;não é correto afirmar&rdquo; e
nas alternativas a ser indicada pelo
candidato &ldquo;sobre as afirmativas.
Portanto Há uma inconsistência, na
elaboração da questão.

1950 RAQUEL GOMES ALVES DEFERIDO Conhecimentos Gerais 8

Como prestadora do Processo Seletivo em questão, vem, mui respeitosamente, por meio deste,
recorrer do resultado da prova objetiva realizada aos 21/11/2021 (vinte e um dias do mês de novembro
do ano de dois mil e vinte e um), pelos seguintes motivos, conforme segue. 
	A questão em contestação é a seguinte: 
“[QUESTÃO 08] Sobre a divisão do Estado de Mato Grosso, NÃO É CORRETO AFIRMAR: I. a divisão
efetivamente aconteceu em janeiro de 1979 com a instalação do governo do novo Estado; II. 11 de
outubro de 1977: o Presidente-General Ernesto Geisel assina o documento decretando a emancipação
político-administrativa do até então Estado de Mato Grosso; III. Geisel assinou lei no dia 11 de outubro
de 1977 para criar Mato Grosso do Sul. Decisão foi tomada por causa da disputa político-econômica na
região. IV. A divisão de Mato Grosso em dois estados aconteceu devido a um processo demorado em
que foram levados em consideração aspectos sócios-econômicos, políticos e culturais. SOBRE AS
ALTERNATIVAS: [A] Somente a I e III estão corretas; [B] Somente a II e a IV estão erradas; [C] Todas
estão corretas; [D] Todas estão erradas. 
Nesse diapasão, tratando da inicial da questão que exige o que NÃO é correto afirmar, e após isso,
antes de citar as alternativas, temos a inicial, SOBRE AS ALTERNATIVAS, identificando-se um erro
material que trouxe dúvida aos prestadores do seletivo, pois resultou em uma alternativa incerta e, de
certa forma, inconclusiva. 
Uma vez que, não ficou claro que tipo de resposta era exigida na questão, se era para assinalar a
questão que não é correta ou se era para analisar as alternativas e assinalar o que fosse conclusivo em
cima das afirmativas, considerando ou não o que estava incorreto. Induzindo o prestador do seletivo a
assinalar uma alternativa como errônea, visto que o anunciado já se precipita que há questões erradas
dentre as afirmativas. 
Ante ao exposto, respeitosamente, requeiro a anulação da questão objeto do presente recurso.

Recurso Procedente: Questão anulada.
No enunciado da questão menciona
&ldquo;não é correto afirmar&rdquo; e
nas alternativas a ser indicada pelo
candidato &ldquo;sobre as afirmativas.
Portanto Há uma inconsistência, na
elaboração da questão.
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1950 RAQUEL GOMES ALVES IMPROCEDENTE Específica 17

Sistemas Internacionais DH

Sistema Nacional DH

Sistemas Estaduais DH

Sistemas Municipais DH

Contatos

Inicial

Banco de Dados

Interatividades

Cursos

Vídeos

Áudios

Loja Virtual

Enviar Email

Busca

&#65532; Direitos Humanos Desejos Humanos Educação EDH Cibercidadania Memória Histórica Arte e
Cultura Central de Denúncias Banco de Dados&#65532; MNDH Brasil ONGs Direitos Humanos ABC
Militantes DH Rede Mercosul&#65532; Rede Brasil DH Redes Estaduais Rede Estadual
RN&#65532; Mundo Comissões Brasil Nunca Mais Brasil Comissões Estados Comissões Comitês
Verdade BR Comitê Verdade RN&#65532; Rede Lusófona Rede Cabo Verde Rede Guiné-Bissau Rede
Moçambique
Banco de Dados DHnet
PNEDH Versão Integral
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
I. Educação Básica
 
 
 
 
PNEDH Brasil | Comitê Nacional | Sociedade Civil | Militantes
EDH | Executivo | Legislativo | Judiciário | Academia | Legislação Brasil | I Congresso | Experiências
EDH
 
PNEDH Integral | Apresentação | Introdução | Objetivos Gerais | Linhas Gerais de Ação | Educação
Básica | Educação Superior | Educação Não-Formal | Educação dos Profissionais dos Sistemas de
Justiça e Segurança | Educação e Mídia
 
Concepção e princípios
A educação em direitos humanos vai além de uma aprendizagem cognitiva, incluindo o
desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no processo ensino-aprendizagem (Programa
Mundial de Educação em Direitos Humano – PNEDH/2005). A educação, nesse entendimento, deve
ocorrer na comunidade escolar em interação com a comunidade local.
Assim, a educação em direitos humanos deve abarcar questões concernentes aos campos da
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educação formal, à escola, aos procedimentos pedagógicos, às agendas e instrumentos que
possibilitem uma ação pedagógica conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valorização
da diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa.
A universalização da educação básica, com indicadores

INDEFERIDO:O recurso não assiste ao
recorrente visto que, o comentário de
Garvey vem de encontro com a
alternativa gabarito, visto que o autor
defende que a brincadeira esteja,
também, LIVRE DE OBJETIVOS
pedagógicos, para dar luz à
espontaneidade criativa da criança. Ou
seja, contraria o que está descrito na
alternativa A, a qual o candidato faz
referência. Por sua vez, seguindo os
postulados de Vygotsky e Bateson,
ressaltamos a brincadeira em seus
aspectos gerais e livres de
intencionalidades pedagógicas, o que
não significa que o sujeito que brinca
não possa aprender com tais processos
naturais e espontâneos. Conforme
aponta:Associar o brincar à
aprendizagem é outro ponto gerador de
controvérsias. Quando se pretende a
aquisição de conhecimentos, em um
processo dirigido, com uso do
brinquedo educativo, não se respeita o
brincar, que é improdutivo e livre de
ingerências do adulto que dirige a ação
da criança.&ldquo;Nas brincadeiras
iniciadas e mantidas pelas crianças, há
evidências de aprendizagens
espontâneas, significativas, construídas
em um processo improdutivo, incerto,
mas que possibilita explorações,
relações, afetividade e expressão de
representações infantis&rdquo;
(KISHIMOTO & VECTORE,
2001).Desse modo, reiteramos a
alternativa C como gabarito da
questão.FONTE:Por trás do imaginário
infantil: explorando a
brinquedoteca.IN:https://www.scielo.br/j/
pee/a/fnC7yvCtQx7ptsZnmMF7zLb/?lan
g=pt
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1880 ROZIMIRA PILARES DE SOUZA MOREIRA DEFERIDO Conhecimentos Gerais 8

Como prestadora do Processo Seletivo em questão, vem, mui respeitosamente, por meio deste,
recorrer do resultado da prova objetiva realizada aos 21/11/2021 (vinte e um dias do mês de novembro
do ano de dois mil e vinte e um), pelos seguintes motivos, conforme segue. 
	A questão em contestação é a seguinte: 
“[QUESTÃO 08] Sobre a divisão do Estado de Mato Grosso, NÃO É CORRETO AFIRMAR: I. a divisão
efetivamente aconteceu em janeiro de 1979 com a instalação do governo do novo Estado; II. 11 de
outubro de 1977: o Presidente-General Ernesto Geisel assina o documento decretando a emancipação
político-administrativa do até então Estado de Mato Grosso; III. Geisel assinou lei no dia 11 de outubro
de 1977 para criar Mato Grosso do Sul. Decisão foi tomada por causa da disputa político-econômica na
região. IV. A divisão de Mato Grosso em dois estados aconteceu devido a um processo demorado em
que foram levados em consideração aspectos sócios-econômicos, políticos e culturais. SOBRE AS
ALTERNATIVAS: [A] Somente a I e III estão corretas; [B] Somente a II e a IV estão erradas; [C] Todas
estão corretas; [D] Todas estão erradas. 
Nesse diapasão, tratando da inicial da questão que exige o que NÃO é correto afirmar, e após isso,
antes de citar as alternativas, temos a inicial, SOBRE AS ALTERNATIVAS, identificando-se um erro
material que trouxe dúvida aos prestadores do seletivo, pois resultou em uma alternativa incerta e, de
certa forma, inconclusiva. 
Uma vez que, não ficou claro que tipo de resposta era exigida na questão, se era para assinalar a
questão que não é correta ou se era para analisar as alternativas e assinalar o que fosse conclusivo em
cima das afirmativas, considerando ou não o que estava incorreto. Induzindo o prestador do seletivo a
assinalar uma alternativa como errônea, visto que o anunciado já se precipita que há questões erradas
dentre as afirmativas. 
Ante ao exposto, respeitosamente, requeiro a anulação da questão objeto do presente recurso.

Recurso Procedente: Questão anulada.
No enunciado da questão menciona
&ldquo;não é correto afirmar&rdquo; e
nas alternativas a ser indicada pelo
candidato &ldquo;sobre as afirmativas.
Portanto Há uma inconsistência, na
elaboração da questão.
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&#65532; Direitos Humanos Desejos Humanos Educação EDH Cibercidadania Memória Histórica Arte e
Cultura Central de Denúncias Banco de Dados&#65532; MNDH Brasil ONGs Direitos Humanos ABC
Militantes DH Rede Mercosul&#65532; Rede Brasil DH Redes Estaduais Rede Estadual
RN&#65532; Mundo Comissões Brasil Nunca Mais Brasil Comissões Estados Comissões Comitês
Verdade BR Comitê Verdade RN&#65532; Rede Lusófona Rede Cabo Verde Rede Guiné-Bissau Rede
Moçambique
Banco de Dados DHnet
PNEDH Versão Integral
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
I. Educação Básica
 
 
 
 
PNEDH Brasil | Comitê Nacional | Sociedade Civil | Militantes
EDH | Executivo | Legislativo | Judiciário | Academia | Legislação Brasil | I Congresso | Experiências
EDH
 
PNEDH Integral | Apresentação | Introdução | Objetivos Gerais | Linhas Gerais de Ação | Educação
Básica | Educação Superior | Educação Não-Formal | Educação dos Profissionais dos Sistemas de
Justiça e Segurança | Educação e Mídia
 
Concepção e princípios
A educação em direitos humanos vai além de uma aprendizagem cognitiva, incluindo o
desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no processo ensino-aprendizagem (Programa
Mundial de Educação em Direitos Humano – PNEDH/2005). A educação, nesse entendimento, deve
ocorrer na comunidade escolar em interação com a comunidade local.
Assim, a educação em direitos humanos deve abarcar questões concernentes aos campos da
educação formal, à escola, aos procedimentos pedagógicos, às agendas e instrumentos que
possibilitem uma ação pedagógica conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valorização
da diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa.
A universalização da educação básica, com indicadores

INDEFERIDO:O recurso não assiste ao
recorrente visto que, o comentário de
Garvey vem de encontro com a
alternativa gabarito, visto que o autor
defende que a brincadeira esteja,
também, LIVRE DE OBJETIVOS
pedagógicos, para dar luz à
espontaneidade criativa da criança. Ou
seja, contraria o que está descrito na
alternativa A, a qual o candidato faz
referência. Por sua vez, seguindo os
postulados de Vygotsky e Bateson,
ressaltamos a brincadeira em seus
aspectos gerais e livres de
intencionalidades pedagógicas, o que
não significa que o sujeito que brinca
não possa aprender com tais processos
naturais e espontâneos. Conforme
aponta:Associar o brincar à
aprendizagem é outro ponto gerador de
controvérsias. Quando se pretende a
aquisição de conhecimentos, em um
processo dirigido, com uso do
brinquedo educativo, não se respeita o
brincar, que é improdutivo e livre de
ingerências do adulto que dirige a ação
da criança.&ldquo;Nas brincadeiras
iniciadas e mantidas pelas crianças, há
evidências de aprendizagens
espontâneas, significativas, construídas
em um processo improdutivo, incerto,
mas que possibilita explorações,
relações, afetividade e expressão de
representações infantis&rdquo;
(KISHIMOTO & VECTORE,
2001).Desse modo, reiteramos a
alternativa C como gabarito da
questão.FONTE:Por trás do imaginário
infantil: explorando a
brinquedoteca.IN:https://www.scielo.br/j/
pee/a/fnC7yvCtQx7ptsZnmMF7zLb/?lan
g=pt
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