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ANEXO III - CONTEÚDOS
CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. A Comunicação: linguagem, texto e
discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade
e polifonia; Gênero e tipologia textual; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e
registros, gíria; Língua padrão: ortografia, acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação;
figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia; polissemia e ambiguidade;
Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e
valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e
Orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase;
sintaxe de colocação.
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: Lei nº 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Lei nº 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva/2008. Resolução CNE/CBE nº 04/2010 - Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica; Lei nº 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação; Resolução
CNE/CP nº 02/2017 – Base Nacional Comum Curricular; Lei 10639/2003 – Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira).
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: História da educação no Brasil: de 1930 à atualidade.
Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola. Gestão democrática e
autonomia na organização do trabalho escolar. Conhecimentos da prática de ensino: processos e
conteúdos do ensino e da aprendizagem. Gestão do trabalho em sala de aula: a organização do tempo
e do espaço; projetos pedagógicos, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e transversalidade. A
educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar. Correntes e tendências
pedagógicas. Educação, sociedade e cultura. Concepções e elaboração do currículo escolar. O
relacionamento na sala de aula e os aspectos socioemocionais. Princípios éticos profissionais. A
construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico. Colegiados escolares: Conselho de Classe,
Conselho de Escola e Grêmio Estudantil. Formação docente. Didática e metodologia: o processo de
ensinar e aprender; plano de ensino e plano de aula. Avaliação: a avaliação da aprendizagem como
processo, concepções, procedimentos, técnicas e instrumentos; funções da avaliação diagnóstica,
formativa e somativa; o uso dos resultados da avaliação no planejamento de ensino; superação da
reprovação escolar. Psicologia do desenvolvimento. Concepções sobre aquisição do conhecimento:
contribuições de Piaget e Vigotsky à Educação. O desenvolvimento cognitivo e afetivo na criança e no
adolescente. As novas tecnologias de informação e comunicação no ensino.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
MAPA EDUCAÇÃO INFANTIL: Visão histórica e crítica das principais concepções de infância, criança
e educação infantil na contemporaneidade. As concepções de ludicidade: o jogo, brinquedo e
brincadeira e suas aplicações no processo de aprendizagem. Contribuições da brincadeira, das
interações e da linguagem no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança.
Desenvolvimento da escrita, da linguagem oral, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades,
instrumentos. Estratégias metodológicas e indicadores para a ação pedagógica nos diferentes contextos
educativos. A linguagem e a criança: aquisição da linguagem; cultura escrita; relações entre escrita,
oralidade, linguagem verbal e não verbal. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Eixos do
trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. O cotidiano na educação infantil: espaço,
rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. Recreação: Atividades recreativas. O
desenvolvimento infantil, inteligência, afetividade e o corpo na aprendizagem. Psicomotricidade.
Literatura Infantil. A construção dos conhecimentos matemáticos e científicos pela criança.
Desenvolvimento das noções de tempo e espaço pela criança. O cotidiano na construção do
conhecimento histórico e geográfico. O lúdico na aprendizagem. A recreação e os jogos no
desenvolvimento infantil. O papel das Artes na educação infantil. O registro do desenvolvimento infantil
como avaliação. Corporeidade e aprendizagem na educação infantil. A construção do conhecimento e
os pressupostos teórico-metodológicos na educação infantil. Processos de construção da identidade. O
currículo da Educação Infantil. Educação inclusiva na educação infantil: adaptações curriculares;
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planejamento individualizado e avaliação. Diferentes linguagens da criança. Convivência e interação
social. Base Nacional Comum Curricular – educação infantil. Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
MAPA ENSINO FUNDAMENTAL I: Alfabetização: concepções e métodos; letramento e suas
implicações para a alfabetização. A criança e a aquisição do conceito numérico. Brincar e aprender:
jogos, brincadeiras, psicomotricidade e ludicidade. A arte na escola: desenho, teatro, música, pintura e
dança. Construção das noções de espaço e tempo. O processo de aquisição da leitura e da escrita. O
texto: leitura, interpretação e produção. Objetivos do trabalho com as diferentes linguagens. Usos,
funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. Linguagem: variação linguística; interlocução.
A construção dos conceitos matemáticos. Sistema de numeração em diferentes bases. Resolução de
problemas. Água, ar e solo: características físicas, químicas e biológicas e suas relações nos
ecossistemas. Sol: fontes de energia e processos energéticos vitais na natureza. Transformações dos
materiais na natureza. Seres vivos: suas relações e interações ambientais, cadeia e teia alimentar.
Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, funções, reprodução e sexualidade. Meio ambiente:
impactos ambientais – manejo e conservação; lixo; poluição. Espaço e tempo: localização, organização,
representação. Economia e política no Brasil. Espírito Santo: principais aspectos geográficos, históricos,
culturais e econômicos. Didática e metodologia do Ensino nos Anos Iniciais. Educação inclusiva nos
anos iniciais: adaptações curriculares; planejamento individualizado e avaliação. Base Nacional Comum
Curricular: a etapa do ensino fundamental; Anos iniciais - práticas de linguagem, unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de 9 anos. Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª série. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos.
MAPA EDUCAÇÃO ESPECIAL: Políticas Públicas de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva. História da Educação Especial no Brasil. Concepções e características do Atendimento
Educacional Especializado. Definição de deficiência intelectual. Síndromes, características sindrômicas
e processos de aprendizagem. Adaptações curriculares e a elaboração do Plano de Ensino
Individualizado (PEI). Características sindrômicas - Down e Autismo. Estratégias e ações pedagógicas
no Atendimento Educacional Especializado. Métodos de comunicação facilitada. Técnicas de trabalho
para portadores de dificuldades na linguagem oral e na linguagem escrita. Estratégias de estimulação
da linguagem oral e escrita. O desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da pessoa com deficiência.
Jogos e brincadeiras para crianças com deficiência. Abordagens teóricas para atendimento de crianças
com Paralisia Cerebral. Tecnologias de informação e comunicação no atendimento do aluno com
deficiência. Deficiência múltipla: conceito, tipos e inclusão. Alunos público-alvo da Educação Especial.
Jogos, equipamentos e materiais no Atendimento Educacional Especializado. Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica – modalidade Educação Especial.
Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes – ONU. A Educação Especial na Lei n° 9394/96.
Decreto nº 7.611/2011 – Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado. Lei nº
12.764/2012 – Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista. Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência). Parâmetros Curriculares Nacionais - Educação Especial. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
MAPB – LINGUA PORTUGUESA: Conhecimento e uso da língua: concepções de linguagem e
consequências pedagógicas; Linguagem como expressão do pensamento; Linguagem como
instrumento de comunicação; Linguagem como interação social. A (in)formalidade na fala e na escrita:
presença da oralidade e da escrita na sociedade. Compreensão e interpretação de textos de gêneros
variados. Polifonia, interdiscursividade e intertextualidade. Coerência e Coesão textual. Modos de
organização textual: descrição; narração; argumentação; concisão, progressão e paralelismo sintático e
semântico. Níveis de linguagem. Tipos e gêneros textuais. Funções da linguagem. A construção do
texto: o parágrafo como unidade de composição; tópico frasal; sintaxe da oração e do período; frase,
período e oração; ordem direta e indireta da estrutura frasal; processos de coordenação e subordinação;
valor semântico e emprego dos conectivos. Variedades linguísticas. Semântica: figuras de linguagem,
vícios de linguagem, polissemia, sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, denotação e conotação.
Tipos de discurso. Morfologia em uma perspectiva discursiva-textual. Acentuação gráfica, pontuação e
ortografia em uma perspectiva discursiva-textual. Regências nominal e verbal. Crase. Concordância
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nominal e verbal. Barroco mineiro. Arcadismo brasileiro. Romantismo brasileiro. Realismo – Naturalismo
brasileiro. Parnasianismo brasileiro. Simbolismo brasileiro. Vanguardas Artísticas na literatura.
Pré-modernismo no Brasil. Modernismo no Brasil. Pós-modernismo. Didática e metodologia do Ensino
de Língua Portuguesa. Educação inclusiva no Ensino Fundamental: adaptações curriculares;
planejamento individualizado e avaliação. Base Nacional Comum Curricular: a etapa do Ensino
Fundamental; Língua Portuguesa – anos finais: práticas de linguagem, objetos de conhecimento e
habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Parâmetros
Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos.
MAPB MATEMÁTICA: Conjuntos: determinação de conjuntos; relação de pertinência e inclusão;
igualdade de conjuntos; partição de conjuntos; operações com conjuntos (união, intersecção, diferença
e complementar); conjuntos numéricos - números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais
(operações e propriedades). Múltiplos e divisores; números primos; divisibilidade; MDC e MMC;
problemas. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de
três (simples e composta); problemas. Sistemas de medidas: comprimento, área, volume, capacidade,
massa e tempo. Matemática financeira: porcentagem, juros simples e juros compostos. Cálculo
Algébrico: fatoração. Expressões Algébricas. Valor numérico. Produtos Notáveis. Simplificação de
frações algébricas. Polinômios e suas operações. Potenciação e radiciação. Funções: crescente e
decrescente; par e ímpar; composta; inversa; representação gráfica de uma função; estudo completo
das funções do 1º e 2º graus; função modular; função exponencial; função logarítmica. Equações e
inequações de 1º e 2º graus, modulares, exponenciais e logarítmicas. Matrizes: conceito, propriedades
e operações. Determinantes: conceito, cálculo e propriedades. Sistema de equações lineares; resolução
e discussão. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; arranjos; combinações;
permutações simples e com repetição. Probabilidade: conceito e cálculo; adição e multiplicação de
probabilidades; dependência de eventos. Binômio de Newton. Progressões: progressões aritméticas e
geométricas, com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Números complexos. Polinômios e
equações polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios; fatoração de polinômios; raízes de
equações polinomiais. Geometria Analítica: ponto, estudo da reta e da circunferência, posições relativas,
perpendicularidade, tangencia, lugares geométricos, elipse, hipérbole, parábola. Geometria: conceitos
primitivos, ângulos, triângulos, quadriláteros e demais polígonos, circunferências e círculos, unidades
de medidas do Sistema Internacional, áreas e perímetros de figuras planas, aplicações de propriedades
geométricas, congruência e semelhança. Geometria Espacial: sólidos geométricos, diedros, prismas,
pirâmide, cilindro, cone, esfera, troncos e secções. Trigonometria: Trigonometria no triângulo retângulo,
num triângulo qualquer e no ciclo trigonométrico, funções trigonométricas, funções trigonométricas
inversas, equações e inequações. Números complexos: propriedades, operações, forma geométrica,
plano de argand-gauss, forma trigonométrica, potenciação e radiciação. Lógica: Quantificadores.
Sentenças e Proposições. Equivalência de proposições. Proposições condicionais e bicondicionais. O
uso dos conectivos, a negação, a conjunção e a disjunção. Noções de Estatística: distribuição de
frequências e gráficos. Didática e metodologia do ensino da Matemática. Educação inclusiva no Ensino
Fundamental: adaptações curriculares; planejamento individualizado e avaliação. Base Nacional
Comum Curricular: a etapa do Ensino Fundamental; Matemática – anos finais: unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de 9 anos. Parâmetros Curriculares Nacionais da Matemática. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos.
MAPB CIÊNCIAS: Terra e universo: teorias de origem do Universo e da Terra; noções básicas de
Astronomia; conquista espacial; Sistema Solar; água; ar e solo. Conceitos básicos de física e química:
matéria e energia; unidades de medida; propriedades físicas e químicas da matéria; transformações
físicas e químicas. Química: átomos e moléculas; tabela periódica; substâncias puras e misturas;
processos de separação de misturas; ligações químicas; funções químicas; reações químicas; lei de
Lavoisier e lei de Proust. Física: cinemática; mecânica; as leis de Newton; estática; energia; temperatura
e calor; ondas; som; luz e instrumentos ópticos; eletrostática; eletrodinâmica; magnetismo. Composição
química dos seres vivos: água, glicídios, sais minerais, lipídios, vitaminas, ácidos nucléicos, proteínas.
Estrutura, funcionamento e diversidade das células: membrana plasmática, organoides citoplasmáticos,
núcleo celular, citoesqueleto; divisão celular - mitose, meiose e gametogênese; metabolismo celular 29
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respiração, fotossíntese e quimiossíntese; clonagem e células-tronco. Diversidade dos seres vivos:
origem da vida; vírus; bactérias, protistas, fungos, animais e plantas. Anatomia e fisiologia comparada:
nutrição, circulação, respiração, excreção, sistema nervoso e endócrino, reprodução, sistema ósseo e
muscular. Genética: conceitos básicos; as leis de Mendel; grupos sanguíneos; herança ligada ao sexo
- daltonismo e hemofilia; transgênicos. Evolução: Lamarckismo e Darwinismo; Teoria Sintética de
Evolução. Ecologia: conceitos básicos; cadeias e teias alimentares; fluxo de energia e ciclo da matéria;
dinâmica das comunidades biológicas; desequilíbrios ecológicos. Aspectos globais da saúde: saúde e
higiene; doenças virais e bacterianas, principais protozooses e micoses, verminoses. Educação
ambiental: história ambiental; os grandes eventos sobre educação ambiental; Política Nacional de
Educação Ambiental (Lei n° 9.7595/99); alterações globais; sustentabilidade. Ecologia: importância;
estrutura dos ecossistemas, relações entre os seres vivos de uma comunidade. Didática e metodologia
do ensino da Ciências. Educação inclusiva no Ensino Fundamental: adaptações curriculares;
planejamento individualizado e avaliação. Base Nacional Comum Curricular: a etapa do Ensino
Fundamental; Ciências – anos finais: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades.
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Parâmetros Curriculares
Nacionais de Ciências Naturais. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
MAPB HISTÓRIA: História: teoria e metodologia; conceituação e periodização. Principais tendências
historiográficas - historicismo, marxismo e história nova. Cultura afro-brasileira: tradições religiosas e
culturais, literatura afro-brasileira, comunidades remanescentes de quilombos, racismo e anti-racismo
no Brasil. Antigo Regime. Renascimento e Humanismo. Reforma Protestante. Expansão Marítima
Comercial. A conquista e colonização da América. O Brasil pré-colonial. Iluminismo, Revolução
Francesa. Revolução Industrial. Independência das 13 colônias. A independência da América
Espanhola. Movimentos anticoloniais ocorridos no Brasil-Colônia. As revoluções liberais e os
nacionalismos europeus do século XIX. O movimento operário. O pensamento revolucionário do século
XIX. A vinda da família real e as mudanças promovidas na colônia. O Imperialismo. As duas grandes
guerras: I e II Guerras Mundiais; o período entre guerras. Revolução Russa. Reconstrução da Europa.
A Guerra Fria. A América no século XX. A África e a Ásia nos séculos XIX e XX: neocolonialismo e
descolonização. O Oriente Médio. O Império Brasileiro. Primeira República. Era Vargas. A república
brasileira de 1945 a 1964: aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. As artes e a cultura –
1914-1990. O golpe militar de 1964 no Brasil e o regime militar. A Redemocratização e a Nova República. A sociedade brasileira atual: mudanças e continuidades. A desintegração da URSS e a crise do
Leste europeu. O novo contexto internacional: globalização e regionalização. A Ásia e a África
contemporâneas. História do Espírito Santo. Didática e metodologia do ensino da História. Educação
inclusiva no Ensino Fundamental: adaptações curriculares; planejamento individualizado e avaliação.
Base Nacional Comum Curricular: a etapa do Ensino Fundamental; História – anos finais: unidades
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 anos. Parâmetros Curriculares Nacionais da História. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
MAPB GEOGRAFIA: A natureza: clima, estrutura geológica, relevo e hidrografia; sua dinâmica,
apropriação e conservação no Brasil e no mundo. Geografia regional do Brasil e do mundo. Dinâmica
populacional: crescimento demográfico, teorias e políticas demográficas no Brasil e no mundo;
estruturas etária e profissional da população brasileira e mundial; distribuição de renda; questão agrária
no Brasil; urbanização no Brasil e no mundo. Globalização: a revolução científico-tecnológica e a
economia em rede; o papel dos oligopólios industriais e do capital financeiro especulativo na
organização da nova economia e no aumento das desigualdades sociais e espaciais; transformações
no mundo do trabalho; blocos econômicos - Mercosul, Nafta, União Europeia, Apec, Alca; Globalização
cultural - o papel da mídia e a padronização do comportamento de consumo. A questão ambiental
contemporânea: poluição industrial e problemas ambientais de escala planetária. A nova ordem
internacional: a multipolaridade e o unilateralismo norte-americano; focos mundiais de tensão e conflitos.
O terrorismo e as novas ameaças. Didática e metodologia do ensino da Geografia. Espírito Santo:
aspectos geográficos e econômicos. Educação inclusiva no Ensino Fundamental: adaptações
curriculares; planejamento individualizado e avaliação. Base Nacional Comum Curricular: a etapa do
Ensino Fundamental; Geografia – anos finais: unidades temáticas, objetos de conhecimento e
habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Parâmetros
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Curriculares Nacionais de Geografia. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos.
MAPB EDUCAÇÃO FÍSICA: A história e as concepções pedagógicas da Educação Física escolar.
Avaliação da Educação Física escolar. Aspectos do corpo: anatômicos, fisiológicos, bioquímicos,
biomecânicos e afetivos. O desenvolvimento humano da infância à adolescência. Conceitos e
procedimentos das danças, jogos, lutas e ginásticas. A Educação Física como instrumento de
comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física: ética, saúde, pluralidade cultural e meio
ambiente. A ludicidade no ambiente escolar. Linguagem corporal e cultura. O plano de aula e suas
aplicações práticas. O esporte como conteúdo de ensino da Educação Física escolar. As diferentes
práticas corporais na comunidade escolar e em seu entorno. Fatores de adesão e permanência na
atividade física, no exercício físico e na prática esportiva. Jogos e brincadeiras: história dos jogos e das
brincadeiras; características dos jogos - jogos populares, cooperativos, pré-desportivos e de raciocínio;
brincadeiras da cultura popular. Conhecimento dos vários tipos de desportos: individual e coletivo;
iniciação desportiva; história, fundamentos técnicos básicos e noções de regras das modalidades atletismo, futebol, vôlei, basquete, handebol. Educação Física adaptada. Psicomotricidade. Percepção
corporal e espaço-temporal. Aprendizagem motora e cognitiva. Didática e metodologia do ensino da
Educação Física. Educação inclusiva no Ensino Fundamental: adaptações curriculares; planejamento
individualizado e avaliação. Base Nacional Comum Curricular: a etapa da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental; Educação Física – anos iniciais e finais: unidades temáticas, objetos de conhecimento e
habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Parâmetros
Curriculares Nacionais de Educação Física. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
MAPB ARTE: Arte e Patrimônio Cultural: importância das manifestações artísticas para a formação da
identidade cultural; manifestações artísticas tradicionais e populares - locais, regionais e nacionais;
patrimônio artístico e cultural – local, regional e nacional. A produção artística da humanidade em
diversas épocas, diferentes povos, países, cultura. Folclore brasileiro. Linguagens artísticas: Artes
Visuais, Música, Teatro, Dança e Cinema. História da Arte Mundial e do Brasil em diferentes linguagens
e tempos históricos: Pré-História, Arte Antiga, Idade Média, Renascimento, Barroco, Arte Moderna e
Contemporânea. Uso de novas tecnologias na produção artística: fotografia, vídeo, mídias digitais e
internet. Arte e Educação: o papel da arte na educação; professor como mediador entre a arte e o
aprendiz; ensino e a aprendizagem em arte. Criatividade e ludicidade. Didática e metodologia do ensino
da Arte. Educação inclusiva no Ensino Fundamental: adaptações curriculares; planejamento
individualizado e avaliação. Base Nacional Comum Curricular: a etapa da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental; Arte – anos iniciais e finais: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades.
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Parâmetros Curriculares
Nacionais de Arte. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
MAPB INGLÊS: A estrutura da língua: forma, significado e uso. Leitura e interpretação de vários tipos e
gêneros textuais. Funções dos elementos sintáticos e articuladores do discurso: conjunções, pronomes,
advérbios, verbos, artigos definidos e indefinidos, substantivos, adjetivos, preposições, numerais,
tempos verbais, verbos modais, discurso direto e indireto. Grupos nominais. Períodos simples e
compostos por coordenação e subordinação. Didática e metodologia do ensino de Inglês. Educação
inclusiva no Ensino Fundamental: adaptações curriculares; planejamento individualizado e avaliação.
Base Nacional Comum Curricular: a etapa do Ensino Fundamental; História – anos finais: unidades
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 anos. Parâmetros Curriculares Nacionais de Inglês. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação de Jovens e Adultos.
MAPP PEDAGOGO: Aspectos Filosóficos da Educação: concepções de educação e tendências
pedagógicas; as principais teses e teorias sobre o pensamento pedagógico brasileiro. Aspectos
Sociológicos da Educação: a relação entre educação, ideologia e política; as relações sociais na escola;
democratização da escola. Aspectos Psicológicos da Educação: desenvolvimento humano e teorias
psicogenéticas - as contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem - abordagens inatistas,
comportamentalista, construtivista, histórico-cultural. A educação escolar, o sistema de organização e a
gestão da escola. História da Educação brasileira e da Pedagogia. Função histórica e social da escola.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
As concepções de aprendizagem/aluno/ensino/professor nas abordagens teóricas. Teorias e práticas
na educação. Currículo e cultura, objetivos educacionais, organização curricular e aprendizagem.
Avaliação: concepções; funções diagnóstica, formativa e somativa; técnicas e instrumentos de
avaliação; uso dos resultados no planejamento do ensino. Diversidade étnico racial e cultural na
educação escolar. Didática, metodologia e prática de ensino. O papel do pedagogo na escola: orientação
educacional e supervisão escolar. O papel integrador do pedagogo com o aluno, os professores e a
família. Planejamento: plano de aula, plano de curso e plano de ensino. Projetos pedagógicos. Projeto
Político-Pedagógico: mobilização, elaboração, implementação e acompanhamento das ações.
Formação docente e reuniões pedagógicas. Conselho de Classe: objetivos e funcionamento. A
tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Educação inclusiva. Políticas e fundamentos da
Educação de Jovens e Adultos, da Educação Especial e da Educação do Campo. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais.

32

