Nota final

Processo seletivo de candidatos ao curso de Especialização em Práticas Musicais na Educação Básica
CANDIDATO(A): (CPF ou MATRÍCULA)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME ESCRITO

Critérios para zerar a prova
(

) Fuga total ao tema

(

) Desrespeito aos direitos humanos

(

) Arquivo fora do formato

(

) Arquivo em branco ou corrompido

(

) Plágio

(

) Identificação do candidato no conteúdo da prova

(

) Não enviou o Exame Escrito

REDAÇÃO (DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA)
Critérios de correção:
Identificação do questionamento presente na tirinha com a respectiva
explicação da forma como tal questionamento dialoga com os textos
disponibilizados na prova. A tirinha revela uma série de questões passíveis
de reflexão acerca da arte e seu ensino nas escolas regulares. O candidato
deve destacar um dos questionamentos presentes na tirinha, e conduzir uma
articulação com os textos oferecidos no enunciado. Dentre os pontos
possíveis de reflexão, destacamos os diferentes conceitos de arte; as distintas
percepções sobre expressão artística; a dificuldade de diálogo entre o
professor e o aluno no que tange à produção artística; e, a complexidade da
atividade criativa.
Expressão da visão do candidato sobre a importância da música para a
construção do processo de aprendizagem, utilizando, para isso, os elementos
do(s) texto(s) disponibilizado(s). A partir dos elementos expostos na tirinha
e nos textos, o candidato deve expressar sua visão sobre a importância da
música, explicitando seus argumentos.
Indicação da possível atuação docente do candidato na vivência de situação
semelhante à experiência exposta na tirinha disponibilizada. Após a reflexão
empreendida sobre a tirinha e sua própria visão sobre a importância da
música, o candidato deve descrever como reagiria perante situação parecida
com a que foi exposta na tirinha.
Conteúdo, coesão e coerência do texto, que engloba correção ortográfica,
semântica e gramatical.
TOTAL: 10,0

Valor
2,5

2,5

2,5

2,5

10,0 pontos
Pontuação

