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INSCRIÇÃO

NOME

RESPOSTA

DIEGO MARADONA SCOZ

Atente para a parte sublinhada, retirada da prova:IV - O Núcleo de Tecnologias Educacionais &ndash; NTM Blumenau possui como finalidade a promoção de formação a todos os servidores
da SEMED na utilização das tecnologias, bem como é de sua responsabilidade a manutenção dos espaços tecnológicos de todas unidades escolares, para que seja possível o uso das
tecnologias como apoio pedagógico em busca de um melhor aprendizado do educando em todo o município.
Abaixo extração do documento de título "Diretrizes Curriculares Municipais para o Ensino Fundamental":
https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/secretaria-de-educacao/pagina/diretrizes-curriculares-municipais&download=34236fad6a489277b9c895c2eaccb5c9
Em 2011, com o envio de um projeto ao MEC para a criação de um núcleo de tecnologiaseducacionais, obtivemos a homologação do referido núcleo através do ofício nº. 34/2012/SEB-MECde
12 de janeiro de 2012, passando assim 0 município de Blumenau a ter um Núcleo de TecnologiasEducacionais &ndash; NTM Blumenau, que tem a finalidade de promover formação a todos os
servidoresda SEMED na utilização das tecnologias, bem como sensibilizar todas unidades escolares para ouso das tecnologias como apoio pedagógico em busca de um melhor aprendizado
do educando.
O Parágrafo Único presente no recurso refere-se a uma atribuição da Secretaria Municipal de Educação e não do NTM-Blumenau.De todo modo, conforme exposto pelo requerente, entre as
atribuições do NTM-Blumenau apresentadas pelo DECRETO Nº 9762, DE 18 DE JULHO DE 2012, não consta a responsabilidade pela manutenção dos espaços tecnológicos de todas as
unidades escolares.
Assim sendo, não está prevista a responsabilidade do NTM Blumenauno que diz respeito àmanutenção dos espaços tecnológicos de todas as unidades escolares.

INDEFERIDO

24081

DIEGO MARADONA SCOZ

Na questão não consta o termo "Telecurso 2000" e sim, "Telecurso".
OTelecursoé uma tecnologia educacional, reconhecida peloMinistério da Educação (MEC), que oferece escolaridade básica de qualidade. Atua na solução de problemas educacionais que
impactam nas avaliações nacionais, como: distorção idade-série, evasão escolar e defasagem na aprendizagem.
Nos anos 70, o problema de acesso à escola era especialmente crítico: apenas 67% da população em idade escolar no Brasil estava matriculada no ensino fundamental, e 10% no ensino
médio (IBGE-PNAD).
Diante desse desafio, foi criado, em 1978, o Telecurso, com o objetivo de ampliar o acesso à educação a centenas de milhares de brasileiros, ao levar educação de qualidade pela TV, com
uma linguagem, formato e modelo de atuação inovadores.
Fonte:http://www.telecurso.org.br/o-que-e/o-que-e-o-telecurso/

INDEFERIDO

24008

MARIANA FREITAS

Não se referiu àcertificação internacional de Cidade e Comunidades Amigáveis à Pessoa Idosa. Referiu-se ao selo, prioritariamente, à mobilização da cidade para tal construção. Esclarece-se
que Blumenau fez a adesão ao Programa, que concluiu o primeiro selo (conforme imagem). As próximas etapas serão conclusivas.

INDEFERIDO

24239

RITA DE CÁSSIA DA SILVA

A questão insere-se na temáticaConhecimentos pedagógicos pertinentes à área de atuação em Pedagogia como também "Currículo", ambas constantes no presente edital. Esse conteúdo é
recorrente e muito comum nas ementas dos cursos de graduação em Pedagogia, por isso de fácil entendimento e dispensando contextualizações, pois a questão indaga sobre "relações de
poder entre as diferentes nações". A questão ainda deixa claro sobre ao que se refere quando cita: "conquista europeia" sinalizando sobre a relação de colonização. Mantém-se o gabarito.
Recurso Indeferido.

INDEFERIDO

24001

TAMIRES MAISA DUTRA

A questão é clara quando se refere ao Estatuto do Idoso, que em seu Art. 1º diz: "É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos". Recurso improcedente, portanto.

IMPROCEDENTE

24270

TÂNIA REGINA QUERINO DOS SANTOS

A questão insere-se na temáticaConhecimentos pedagógicos pertinentes à área de atuação em Pedagogia como também "Currículo", ambas constantes no presente edital. Esse conteúdo é
recorrente e muito comum nas ementas dos cursos de graduação em Pedagogia, por isso de fácil entendimento e dispensando contextualizações, pois a questão indaga sobre "relações de
poder entre as diferentes nações". A questão ainda deixa claro sobre ao que se refere quando cita: "conquista europeia" sinalizando sobre a relação de colonização. Mantém-se o gabarito.
Recurso Indeferido.

INDEFERIDO

24270

TÂNIA REGINA QUERINO DOS SANTOS

Não se refere à questão 01 de Língua Portuguesa.

INDEFERIDO

24072

WILLIAM POFAHL

Pelo contexto, compreende-se "distância". Além disso, não há prejuízo ao candidato, tampouco indução de erro. Reforça-se ao fato de não ser a alternativa correta. Recurso indeferido.

INDEFERIDO

24081

SITUAÇÃO
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