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ESPELHO DA PROVA ESCRITA

QUESTÃO 1 (TOTAL DE 3 PONTOS): 
Disserte sobre o estágio curricular na formação de professores, utilizando conceitos
e referenciais teóricos que, a seu ver, possuem maior relevância hoje em dia.
 
Espelho:
1. Atendimento  ao  tema  proposto  na  questão,  tratando  de  forma  consistente  e
aprofundada sobre o estágio curricular na formação de professores (1,5 ponto);
2. Pertinência do referencial teórico ao tema da questão (1 ponto);
3. Desenvolvido  do  texto  (Lógica  argumentativa,  uso  adequado  da  Língua
Portuguesa, coerência, coesão, etc.). (0,5 ponto).

QUESTÃO 2 (TOTAL DE 3 PONTOS):
Discorra  sobre  o  papel  do  professor  da  Educação  Básica  na  formação  de
professores, tendo por base o ensino de teatro.   

Espelho:
1. Atendimento  ao  tema  proposto  na  questão:  tratar  de  forma  consistente  e
relevante  o  papel  do  professor  da  Educação  Básica  no  processo  formativo  de
futuros professores de Teatro para a Educação Básica.   (1,5 ponto);
2. Articulação pertinente e satisfatória do texto desenvolvido com o ensino de teatro.
(1 ponto);
3. Desenvolvimento  do  texto  (Lógica  argumentativa,  uso  adequado  da  Língua
Portuguesa, coerência, coesão, etc.). (0,5 ponto);

QUESTÃO 3 (TOTAL DE 4 PONTOS): 
Elabore e descreva uma proposta de estratégia pedagógica de Teatro dirigida a uma
turma do Ensino Fundamental II, que seja também acompanhada por estagiários,
destacando na proposta aspectos relevantes à formação de futuros professores. 
 
Espelho:
1. Atendimento  ao  tema  proposto:  elaboração  consistente  e  aprofundada  da
estratégia  pedagógica  desenvolvida,  evidenciando  conhecimento,  propriedade  e
familiaridade com o funcionamento da escola básica. (2 pontos);
2. Pertinência da prática com as demandas e especificidades do segmento.  (1,5
ponto);
3. Desenvolvimento  do  texto  (Lógica  argumentativa,  uso  adequado  da  Língua
Portuguesa, coerência, coesão, etc.). (0,5 ponto).


