PREFEITURA DO
O MUNICÍP
PIO DE PIED
DADE/SP
Process
so Seletivo
o de Provas
s e Títulos Nº 04/20155

ANE
EXO I – DE
ESCRIÇÃO
O DAS FUN
NÇÕES
CO
OMPETÊNCIIAS GERAIS
S
Guarda
adas as cara
acterísticas do
d seu camp o de atuação
o tem como atribuições:
I. Comprreender os processos
p
de desenvolvvimento e ap
prendizagem
m dos alunoss consideran
ndo as dime
ensões
cognitivas, afetivass e sociais;
m dos
II. Selecio
onar e utilizzar diferente
es recursos didáticos, ajustando-os
a
às necess idades de aprendizage
a
alunoss;
III. Gerencciar a classe
e, organizand
do o tempo, o espaço e o agrupamen
nto dos alunoos, de modo
o a potencializar as
aprend
dizagens;
IV. Avaliarr, observar e registrar a aprendizag
gem dos alu
unos através
s de estratéggias diversifficadas e utiilizar a
análise
e dos resulta
ados para reo
organizar as propostas de trabalho;
V. Analisa
ar e utilizar o resultado de avaliaçõ
ões externas
s e de estud
dos acadêmiicos para re
eflexão sobre
e suas
ações reconhecend
do pontos qu
ue necessita m mudanças
s;
VI. Ser pro
oficiente no uso da língua portugue
esa em todas
s as situações sociais, aatividades e tarefas relevantes
para o exercício prrofissional;
VII. Dominar os conteúdos relacio
onados aos temas socia
ais urgentes
s (saúde, suustentabilidad
de ambienta
al etc.)
objetoss da atividad
de docente e informar-se
e sobre os principais
p
aco
ontecimentoss da atualida
ade que provocam
impacttos sociais, políticos
p
e am
mbientais recconhecendo a si mesmo como agentte social e fo
ormador de opinião
o
no âmb
bito de sua atuação
a
profissional;
VIII.
V
Dominar os conteú
údos relacion
nados às áre as de conhe
ecimento obje
eto da atividaade docente;
IX. Avaliarr a eficiênccia de situa
ações didáti cas para a aprendizag
gem dos aalunos, envo
olvendo dife
erentes
conheccimentos pre
esentes no cu
urrículo esco
olar;
X. Pautarr decisões e escolhas pedagógicass por princíp
pios éticos democráticoos de modo a não reprroduzir
discrim
minações e in
njustiças;
XI. Particip
par do proccesso de ela
aboração do
o planejame
ento, replane
ejamento e plano de en
nsino a parttir das
diretrizzes pré-estab
belecidas e proposta
p
ped
dagógica;
XII. Coope
erar com a co
oordenação pedagógica;
p
XIII.
X
Particip
par e implem
mentar os pro
ojetos/progra
amas da Sec
cretaria Municipal de Eduucação e da Escola.;
E
XIV.
X
Suscita
ar o desejo de
d aprender, explicitar a relação com saber e des
senvolver na criança a ca
apacidade de
e autoavaliaçção;
XV. Refletirr a respeito
o da prática docente, co
onsiderando dialogicame
ente os sujeeitos envolv
vidos, os ma
ateriais
pedagó
ógicos, os procedimento
p
os de avalia
ação e as metodologias adequadas,, superando a dicotomia
a entre
teoria e prática e colocando-se
c
e como agen
nte dos proc
cessos de prrodução e dee recepção que ampliam
m seus
conheccimentos e vivências;
v
XVI.
X
Empen
nhar-se na construção
c
de uma práxiss docente so
ocial e huma
ana que recoonhece o valor da experriência,
do diálogo, da sensibilidade, da pesquisa
a, da imagin
nação, da ex
xperimentaçãão e da cria
ação, no exercício
docentte e nos proccessos forma
ativos;
XVII.
X
Provide
enciar atend
dimento imed
diato ao alun
no que adoec
cer ou aciden
ntar-se, com
municando o ocorrido ao Gestor
da Esccola / Coorde
enação Peda
agógica para
a as providên
ncias necessárias;
XV
VIII. Particip
par, efetivam
mente, da ela
aboração do
o Projeto Pollítico Pedagó
ógico e outroos planos da
a Escola em
m todas
as sua
as etapas;
XIX.
X
Particip
par das reu
uniões de pa
ais conform e calendário
o escolar ou
u agenda d a própria escola destin
nada a
assunttos de interessse pertinentte ao processso educacio
onal;
XX. Registrrar diariamen
nte a frequên
ncia do aluno
o;
XXI.
X
Responsabilizar- se pelo uso
u
e consservação soa
s
materiais didáticoss e equipa
amentos de
e sua
respon
nsabilidade;
XXII.
X
Particip
par dos HT
TPC, HTPI e atividadess de formação continuada ofereci das pelos diferentes órgãos,
ó
instituiçções de ensino e Secreta
aria Municipa
al de Educaç
ção;
XX
XIII. Atende
er pessoalm
mente casos mais grave
es e problemáticos de defasagem de aprendizagem, do aluno
promovvendo à apre
endizagem fo
ormal de con
nceitos, confforme os obje
etivos;
XX
XIV. Preven
nir a violência
a na escola;
XXV.
X
Forneccer apoio inte
egrado aos alunos
a
com n
necessidade Educacionais Especiais ;
XX
XVI. Particip
par dos Consselhos de Classe e/ou an
no, Conselho
os de Escola
a e APM Asssociação de Pais
P
e Mestres;
XX
XVII. Constrruir rotinas de
d trabalho para organ
nizar o temp
po didático de modo a oferecer situações
s
did
dáticas
necesssárias à apre
endizagem dos diferentess conteúdos//áreas;
XXV
VIII. Avaliarr a aprendizagem dos alunos
a
atravé
és de estraté
égias diversiificadas e uttilizar a análise dos resu
ultados
para re
eorganizar ass propostas de trabalho;
XX
XIX. Outrass atividades afins
a
e próprias da docên
ncia.
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CO
OMPETÊNCIIAS ESPECÍÍFICAS
3.0
01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
E
BÁSICA I - PEB I – 30 HORAS
H
I. Respeitar a dignidade e o direito do
os alunos co
onsiderados nas suas differenças inddividuais, soc
ciais econôm
micas e
culturais, éttnicas, religio
osa, etc.;
II. Garantir aoss alunos con
ndições de ap
prendizagen s nos diferen
ntes momenttos das brinccadeiras;
III. Educar pro
opiciando sittuações de brincadeirass e aprendiizagem orientadas de fforma integrada que possam
contribuir pa
ara o desenvvolvimento das
d capacida
ades de relaç
ção interpessoal de ser e estar com os outros em
m uma
atitude básiica de aceita
ação, respeitto e confiançça, e o acess
so, pelas cria
anças aos cconhecimento
os mais amp
plos da
realidade cu
ultural e social;
IV. Cuidar do a
aluno valorizzando e estimulando o d
desenvolvim
mento das ca
apacidades ccognitiva, ps
sicológica, so
ocial e
física;
V. Organizar o
os espaços e selecionar materiais
m
ped
dagógicos de
estinados as
s atividades ccurriculares;
VI. Manter diálo
ogo com as famílias
f
dos alunos, resp
peitando as necessidade
n
s e as novass estruturas familiares;
f
VII. Organizar o tempo planejando ativid
dades perma
anentes sequ
uenciais, organizativas e sequenciada
as;
VIII. Informar a C
Coordenação
o ou Gestor escolar sobrre alternância
a comportam
mental dos al unos e ocorrrências;
IX. Desenvolve
er a cooperaçção entre alu
unos e certass formas de ensino mútuo;
X. Observar a
as necessida
ades do gru
upo, para qu
ue a práxis pedagógica possa ser significativa
a, respeitand
do não
somente a b
bagagem sócio-cultural, bem como, o desenvolvimento de tod
das as potenncialidades do
d aluno;
XI. Planejar e rregistrar as atividades
a
co
ontemplando
o os conteúdo
os e objetivo
os específicoos, embasado nos Refere
enciais
Curricularess para Educa
ação Infantil, com vistas a
ao desenvolvimento glob
bal do aluno;;
XII. Organizar a
atividades em
m grupo de acordo
a
com a idade;
XIII. Estimular há
ábitos alimen
ntares saudá
áveis e a hig iene pessoal;
XIV. Participar da elaboração
o, desenvolv
vimento e avvaliação da Proposta
P
Ped
dagógica dass Unidades Escolares pa
ara um
ensino de q
qualidade;
XV. Promover a integração
o entre os aspectos físsicos, emoc
cionais, sócio-afetivo, coognitivos e sociais do aluno,
entendendo
o que ele é um ser integro e social em
m desenvolviimento;
XVI. Identificar o
os alunos com
c
suposta necessida
ade educacional especial, comuniccando ao Gestor
G
de Escola/
E
Coordenaçã
ão da escola
a para que to
omem as provvidências ca
abíveis;
XVII. Planejar e e
executar ativvidades de apoio
a
pedag
gógico parale
elo aos aluno
os com neceessidade educacional esspecial
que não dessenvolvem as
a atividades
s propostas;
XVIII. Realizar as reuniões de
e pais conforrme o Calend
dário Escola
ar ou agenda
a da própria Escola, desttinadas a assuntos
de interesse
e ao processso educacion
nal;
XIX. Participar effetivamente da elaboraçã
ão do Planejjamento anual em todas as suas etappas;
XX. Promover a
ações que re
espeitem as diferenças
d
in
ndividuais en
ntendendo co
omo fundam
mental a integ
gração de tod
dos os
alunos no cconvívio colettivo, inclusive aqueles qu
ue apresenta
am necessida
ades educaccionais espec
ciais;
XXI. Estabelecerr rotinas de horários;
h
XXII. Conduzir e orientar os alunos
a
dentro
o do ambientte escolar;
XXIII. Avaliar a p
atividades propostas
prática doce
ente de form
ma que as a
p
se
ejam de acoordo com o planejamen
nto da
Educação In
nfantil;
XXIV. Elaborar a fficha do dese
envolvimento
o do aluno ao
o final de cad
da etapa;
XXV. Promover a
ações referen
ntes ao agru
upamento do
os alunos, co
ompreendend
do e respeitaando as diferenças indivviduais,
posicionand
do-se contra qualquer tip
po de discrim
minação, enttendendo co
omo fundameental a integ
gração de tod
dos os
alunos no cconvívio colettivo, inclusive aqueles qu
ue apresenta
am necessida
ades educaccionais espec
ciais;
XXVI. Conduzir e orientar, estabelecendo limites os alu
unos na sala
a de aula ou fora dela, duurante o intervalo de descanso,
merenda, entrada e saíd
da dos mesm
mos.
3.0
02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
E
BÁSICA II - PEB II - AR
RTES
I.

II.
III.
IV.

V.

Promover o processo simbólico inerente ao se
er humano attravés das linguagens geestual, visual, sonora, co
orporal,
verbal em
m situações de
d produção
o e apreciaçã
ão, construin
ndo com os alunos a reelação dialética entre o eu
e e o
outro, entrre diferentess contextos culturais e dia
ante de múltiiplas manifes
stações artíssticas;
Compreen
nder os eixoss epistemoló
ógicos do tea
atro, da músic
ca, da dança
a e das artess visuais;
Ler e operrar as relaçõ
ões entre form
ma-conteúdo
o em diálogo
o com a mate
erialidade (m
matérias, sup
portes, ferram
mentas
e procedim
mentos) nas linguagens das
d artes vissuais, da dan
nça, da músic
ca e do teatrro;
Compreen
nder, ampliarr e construir conceitos so
obre as linguagens da arte a partir dee saberes es
stéticos, artíssticos e
culturais, ttais como: história da artte, filosofia d
da arte, prátic
cas culturais
s, relações e ntre arte e sociedade e o fazer
artístico;
ais materiaiss e imateria
ais, promover a educaação patrimo
onial e insttigar a
Valorizar os patrimônios cultura
frequentaçção às salass de espetáculos e con certos, museus, instituiç
ções culturaiis e acontec
cimentos de cada
região;
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VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

Trabalhar a intertextualidade e a interdisciplin
naridade rela
acionando as
s diferentes formas de arte
a
(teatro, dança,
d
música e a
artes visuaiss) às demais áreas do co nhecimento;;
Compreen
nder e pesq
quisar proces
ssos de cria
ação em artte na construção de pooéticas pess
soais, coletivvas ou
colaborativvas;
Compreen
nder a aula de
d arte como
o um processso dinâmico, um ato comunicativo diaalógico, ético
o e estético e como
espaço de
e constituição
o de seres humanos dota
ados de auto
onomia, sens
sibilidade, criiticidade e in
nventividade;;
Refletir a respeito da prática docente, con
nsiderando dialogicamen
d
nte os sujeeitos envolvidos, os ma
ateriais
pedagógiccos, os proce
edimentos de avaliação e as metodo
ologias adequadas, supeerando a dico
otomia entre
e teoria
e prática e colocand
do-se como agente do
os processos de produ
ução e de recepção que ampliam
m seus
conhecime
e e da educa
entos e vivên
ncias nos campos da arte
ação;
Empenharr-se na consstrução de uma práxis do
ocente socia
al e humana que reconheece o valor da experiênccia, do
diálogo, da sensibilida
ade, da pesq
quisa, da ima
aginação, da
a experimenttação e da ccriação, no exercício
e
doccente e
nos processos formativos em arte;;
Demonstrar atualizaçção em rela
ação à prod
dução artística contemp
porânea brassileira e es
strangeira em
m sua
multiplicidade de manifestações;
Demonstrar competên
ncia estética, reconhece ndo process
sos que envolvem criaçãão, pesquisa
a, experimen
ntação,
produção e apreciação
o, superando
o a dicotomia
a entre teoria
a e prática;
Demonstrar capacida
ade de ler, interpretar, criticar, rela
acionar e an
nalisar compparativamentte formas de
d arte
produzidas em diferen
ntes linguage
ens;
Demonstrar capacidad
de de ler e analisar criti camente as formas de arte,
a
identificcar e reconh
hecer situaçõ
ões de
intertextua
alidades entrre as diversa
as linguagenss artísticas e entre elas e outras áreaas de conhec
cimento;
Demonstrar capacidade de leiturra, interpreta
ação e compreensão de
e elementoss visuais, so
onoros, gesttuais e
sígnicos, nos mais va
ariados textos verbais e não verba
ais, interagin
ndo, analisanndo, questio
onando, avaliando,
reagindo à cultura vissual, às sono
oridades, ao
os gestos de pessoas e grupos, às ddiferentes mídias,
m
à cultura de
massa e à sociedade de consumo
o;
alorizem a singularidade
Reconheccer processo
os e experiências que va
s
e dos sabere
res populares e eruditoss como
fruto da in
ntensa intera
ação do ser humano con
nsigo mesmo
o, com o outro, com seuu meio, sua cultura e co
om seu
tempo e e
espaço;
Demonstrar conhecim
mento de ins
strumentos que permita
am identifica
ar as caracteerísticas de seus aluno
os e a
comunidad
de onde vive
em, buscand
do aproximaçções e modo
os de acesso
o aos seus uuniversos, instigando o contato
c
significativvo com a arte
e;
Reconheccer experiênccias que des
spertem a cu
uriosidade do
o aluno em conhecer,
c
fruuir e fazer arrte que contrribuam
para a am
mpliação de seu
s universo artístico e cu
ultural;
Analisar e avaliar os processos
p
criiativos do/co
om o aluno a partir do eix
xo epistemolóógico da ling
guagem da música,
m
do teatro, da dança ou
u das artes visuais,
v
ao d
desenvolver projetos
p
nas linguagens específicas e também projetos
interdiscip
plinares entre
e as linguage
ens artísticass e com as outras
o
áreas de
d conhecim
mento do currrículo;
Ser capazz de operar com a linguagem artísstica de sua formação, com a espeecificidade de
d seus saberes e
amento e as
fazeres, ccontribuindo para o se
eu aprofunda
a potenciais relações com as de
emais lingua
agens,
especialm
mente por me
eio de conceitos abordado
os na propos
sta curricularr;
Identificar experiência
as artísticas e estéticas q
que propiciem
m a ampliaçã
ão do olhar, a escuta, a sensibilidad
de e as
possibilida
ades de ação
o dos alunos
s e que indiq uem a importância da es
scuta e da obbservação dos professorres em
relação àss respostas dos
d alunos às ações prop
postas;
Identificar referenciaiss teóricos e recursos
r
didá
áticos dispon
níveis, de ac
cordo com ass características dos con
ntextos
educativoss, às necesssidades dos alunos
a
e às p
propostas ed
ducativas;
Demonstrar capacidad
de em opera
ar com conce
eitos, conteúdos, técnicas, procedimeentos, materriais, ferrame
entas e
instrumentos envolvidos nos proc
cessos de tra
abalho propo
ostos nas lin
nguagens daas artes visu
uais, da dan
nça, da
música e do teatro, compreende
endo e articu
ulando diferrentes teoria
as e métodoos de ensino
o que permitam a
transposiçção didática dos
d conhecim
mentos sobrre arte para situações
s
de sala de aulaa;
Reconheccer e justifica
ar a utilizaçã
ão de proposstas que apre
esentem pro
oblemas relaccionados à arte
a e estimu
ulem o
espírito invvestigativo, o desenvolvimento cogniitivo e a práx
xis criadora dos
d alunos;
Ser capazz de operar com a práxis educativa em arte envolvendo o trabalho colaaborativo co
om seus pares e a
de escolar de modo a buscar ulttrapassar os
comunidad
s limites e desafios appresentados
s pelas realidades
escolares.;
Demonstrar conhecim
mento sobre a mediação
o cultural no modo de organizar,
o
accompanhar e orientar vissitas a
museus e mostras de arte, aprese
entações de espetáculos
s de teatro, música
m
e dannça, exibiçõe
es de filmes, visitas
a ateliês d
de artistas, entre
e
outros, para aproxximação entrre as manifestações artíssticas e a ex
xperiência estética
e
dos alunoss vivenciada
as em sala de
e aula e na vvida cotidiana
a;
Identificar e justificar a realização de projetos q
que propiciem
m a conquistta da autonoomia da expressão artística dos
alunos e alimentem o desenvolviimento de a
ações que se
e estendam para além da sala de aula e do espaço
e
escolar;
Demonstrar conhecim
mento no cam
mpo da histó
ória do ensino da arte , bem
b
como aas diversas te
eorias e propostas
metodológ
gicas que fun
ndamentam as
a práticas e
educativas em arte;
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XXIX.
XXX.

Identificar e seleciona
ar processos de formaçã o contínua, buscando modos
m
de atuualizar-se, pa
articipando da
d vida
cultural de
e sua região;;
Analisar ccriticamente propostas cu
urriculares d e Arte e parrticipar dos debates
d
e proocessos de formação co
ontínua
oferecidoss pelas institu
uições culturrais.

3.0
03 – PROFE
ESSOR DE EDUCAÇÃ
ÃO BÁSICA
A II – PEB II - EDUCAÇ
ÇÃO FÍSICA
A
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

Reconheccer as maniffestações da
a cultura co
orporal como
o formas leg
gítimas de eexpressão de
e um determ
minado
grupo soccial, bem com
mo artefatos históricos, so
ociais e polítticos;
Conhecer e compreender a realiidade social para nela intervir, por meio da prrodução e re
essignificaçã
ão das
manifestações e expre
essões do movimento hu
umano com atenção
a
à variedade pressente na pais
sagem socia
al;
Demonstrar atitude críítico-reflexivo
o perante a p
produção de conhecimen
nto da área, visando obte
er subsídios para o
aprimoram
mento consta
ante de seu trabalho
t
no â
âmbito da Ed
ducação Físic
ca escolar;
Ser conhe
ecedor das influências sócio-histórricas que co
onferem à cultura
c
de m
movimentos sua caracte
erística
plástica e mutável;
Dominar o
os conhecim
mentos específicos da E
Educação Física e suas interfaces ccom as dem
mais disciplin
nas do
currículo e
escolar;
Relaciona
ar os difere
entes atributos das prráticas corp
porais sistem
matizadas ààs demandas da sociedade
contemporânea;
Dominar m
métodos e prrocedimentos que permittam adequarr as atividade
es de ensinoo às caracterrísticas dos alunos,
a
a fim de d
desenvolver situações
s
did
dáticas que p
potencializem
m o enriquec
cimento da li nguagem co
orporal por meio
m
da
participaçã
ão democráttica;
Demonstrar capacidad
de de resolve
er problemass concretos da
d prática do
ocente e da ddinâmica da instituição escolar,
zelando pela aprendizzagem e pelo
o desenvolvim
mento do alu
uno;
Considera
e diversida
ar criticamen
nte caracteríísticas, interresses, nece
essidades, expectativas
e
ades presenttes na
comunidad
de escolar nos momento
os de planeja
amento, dese
envolvimento
o e avaliaçãoo das atividad
des de ensin
no;
Ser capazz de articularr no âmbito da
d prática pe
edagógica os
s objetivos e a prática peedagógica da Educação Física
com o pro
ojeto da esco
ola;
Analisar ccriticamente as orientaç
ções da Pro
oposta Curricular de Ed
ducação Fís ica e sua adequação
a
p
para
a
Educação
o Básica;
Identificar em diferenttes relatos de
d experiênccias didática
as, os eleme
entos relevanntes às estrratégias de ensino
adequada
as;
Identificar dificuldadess e facilidade
es apresenta das pelos alunos por oca
asião do dessenvolvimentto de atividad
des de
ensino;
Reconheccer nas diferrentes teoria
as e método
os de ensino
o as que me
elhor permiteem a transposição didáttica de
conhecime
entos sobre os jogos, brincadeiras, e
esportes, dan
nças, lutas e ginásticas ppara a Educa
ação Básica;
Reconheccer aspectoss biológicos, neurocom portamentais
s e sociais aplicáveis em situaçõ
ões didáticass, que
permitam trabalhar a Educação
E
Física na persspectiva do currículo;
entos teórico
o-metodológiccos da Proposta Curricular de Educaação Física, a fim de subsidiar
Conhecer os fundame
a reflexão constante sobre
s
a próprria prática pe
edagógica;
Identificar estratégias de ensino qu
ue favoreçam
m a criativida
ade e a auton
nomia do aluuno;
aos alunos, discriminan
Analisar ccriticamente os conhecimentos da cultura de movimento
m
disponíveis
d
ndo os
procedime
entos que utiilizaram para
a acessá-los;;
Identificar instrumento
os que poss
sibilitem a co
oleta de info
ormações so
obre o patrim
mônio cultura
al da comun
nidade,
visando um
m diagnósticco da realidade com vista
as ao planeja
amento de en
nsino;
Interpretarr contextos históricos
h
e sociais
s
de pro
odução das práticas corp
porais.
Reconheccer e valorizzar a expres
ssão corpora
al dos aluno
os, bem com
mo do seu ddesenvolvime
ento em con
ntextos
sociais differenciados, estabelecen
ndo relações com as dem
mais práticas corporais prresentes na sociedade;
s
Analisar ccriticamente a presença contemporâ
ânea maciça
a das prática
as corporais,, fazendo intteragir conce
eitos e
valores ide
eológicos;
Identificar as diferenttes classificações dos jogos, brinc
cadeiras, es
sportes, dannças, lutas e ginásticass e os
elementoss que as cara
acterizam;
Reconheccer os fundam
mentos das diversas
d
funçções atribuíd
das às prátic
cas corporaiss (lazer, educ
cação, melho
oria da
aptidão físsica);
Relaciona
ar as modifica
ações técnicas e táticas d
das modalidades esportivas às transsformações sociais;
s
os alunos durante
Analisar o
os recursos gestuais uttilizados pelo
d
as atividades
a
e compará-lo
os com os gestos
específico
os da cada te
ema;
Identificarr as formas de
d desenvolv
vimento, man
nutenção e avaliação
a
das capacidadees físicas co
ondicionantess;
Identificar as variáveiss envolvidas na realizaçã
ão de atividad
des físicas vo
oltadas paraa a melhoria do
d desempe
enho;
Identificar a organizaçção das difere
entes manife
estações rítm
mico-expressivas presenttes na socied
dade;
Analisar o
os reflexos do
o discurso midiático
m
na cconstrução de
e padrões, estereótipos,
e
de beleza e saúde corpo
oral na
espetacula
arização do esporte.
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PREFEITURA DO
O MUNICÍP
PIO DE PIED
DADE/SP
Process
so Seletivo
o de Provas
s e Títulos Nº 04/20155
3.0
04 – PROFE
ESSOR DE EDUCAÇÃ
ÃO BÁSICA
A II – PEB II - EDUCAÇ
ÇÃO INCLU
USIVA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Demonstrar conhecim
mento dos asp
pectos histórricos da relação da socie
edade com aas deficiência
as e com a pessoa
p
com deficiiência;
Conhecer as várias tendências
t
de
d abordage
em teórica da
d educação em relaçãoo aos alunos
s que apressentam
necessida
ades educaciionais espec
ciais;
Ser capazz de produzirr e selecionar material did
dático com vistas
v
ao trab
balho pedagóógico;
Conhecer os aspectoss fisiológicos e clínicos da
as deficiências;
As atividad
des de vida diária (AVD)), devem con
nsiderar os aspectos definidos no item
m IV;
Identificar as necessid
dades educa
acionais de cada aluno por meio de
e avaliação pedagógica para interve
enções
necessária
as;
Elaborar Plano de Apoio Ped
dagógico Esspecializado, visando intervenção pedagógica nas área
as do
desenvolvvimento globa
al e encamin
nhamentos e
educacionais necessários
s;
Desenvolvver com os alunos matriculados
m
s em class
ses comuns atividadess escolares complemen
ntares,
submetendo-as as fle
exibilizações
s, promoven
ndo adaptaç
ções de ace
esso ao currrículo e rec
cursos espe
ecíficos
necessário
os;
Conhecer os indicado
ores que de
efinam a evo
olução do aluno em relação às com
mpetências e habilidade
es dos
c
a pperiodicidade
e estabelecid
da pelo
conteúdoss curricularess e elaborar os registros e relatórios individuais conforme
Gestor e/o
ou Coordena
ador Pedagóg
gico;
Interagir ccom seus pares, com a equipe
e
escola
ar como um todo, com a família e coom a comunidade, favore
ecendo
a compree
ensão das ca
aracterísticas
s das deficiê
ências;
Subsidiar o professor da classe co
omum do alu no quando necessário;
n
Utilizar-se
e das diversa
as contribuiçõ
ões culturaiss para facilita
ar aos alunos
s sua compreeensão e inserção no mu
undo;
Identificar os vários aspectos de como
c
se aprresentam a deficiência e decidir sobbre os recurs
sos pedagóg
gicos a
serem utilizados;
Conhecer e utilizar os Recursos de
e Comunicaçção Alternativa;
Conhecer e utilizar Re
ecursos de Acessibilidade
A
e ao Computtador;
Conhecer e utilizar ma
ateriais pedagógicos de a
acordo com a necessidad
de do aluno;
Identificar formas adeq
quadas de acompanham
mento do uso dos recurso
os alternativoos em sala de
e aula comum;
Identificar aspectos cu
ulturais próprrios da comu
unidade surda;
Conhecer e identificarr materiais didáticos
d
e p
pedagógicos com base na pedagog ia visual e nas
n LIBRAS, entre
outros;
Demonstrar o domínio
o de conhecim
mentos sobrre orientação
o e mobilidad
de e sobre attividades da vida autônom
ma;
Ter conhe
ecimentos pa
ara uso de fe
erramentas d
de comunicaç
ção: sintetiza
adores de vooz para ler e escrever po
or meio
de computador;
Identificar material didático adapta
ado e adequa
ado, de acord
do com a necessidade g erada pela deficiência;
d
Identificar e utilizar materiais didá
áticos facilita
adores da ap
prendizagem como alternnativas de se
s atingir o mesmo
m
objetivo prroposto para
a sala do ens
sino comum, levando em conta os lim
mites impostoos pela deficiência;
ua comunida
Transform
mar as experiências e viv
vências da su
ade em prática de ensinoo relacioná-llas com as demais
d
áreas de cconhecimentto da educaç
ção escolar;
Conhecer os indicadorres que defin
nam a evoluçção do aluno
o em relação ao domínio dos conteúd
dos curriculares.
Participar do HTPC e HTPI nos differentes perííodos e Esco
olas de seu exercício.
e
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