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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO
PROCESSO SELETIVO N.º 002/2020

A Prefeitura Municipal de Ariranha, Estado de São Paulo, torna público a 1ª Retificação do Edital Completo - Anexo
I – Conteúdo Programático, incluindo a função de Professor de Educação Básica I - PEB I ao conteúdo de
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação.
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação: (Comum para Professor de Educação Básica I - PEB I, Professor de
Educação Básica II - PEB II - Educação Física, Professor de Educação Básica II - PEB II - Inglês)
Competências para ensinar no século XXI; Projeto Político Pedagógico; Interdisciplinaridade; A formação do
professor; Diversidade humana e cultural; A relação professor - aluno; Avaliação Educacional Concepções/Funções/Processo; Planejamento de ensino; Conceito da responsabilidade social da Escola, tendo como
foco a inclusão social; Práticas inovadoras na Educação; Aspectos Filosóficos da Educação - Elementos da Prática
Pedagógica, Teorias do Conhecimento em suas diferentes abordagens e concepções pedagógicas. O pensamento
pedagógico moderno: iluminista, positivista, socialista, escolanovista, fenomenológico-existencialista,
antiautoritário, crítico. Tendências atuais: liberais e progressistas. O pensamento pedagógico brasileiro: correntes e
tendências na prática escolar. Princípios pedagógicos da teoria construtivista de Jean Piaget, Vygotsky e outros
autores. Aspectos Sociológicos da Educação - as bases sociológicas da Educação, a Educação como processo social,
as instituições sociais básicas, educação para o controle e para a transformação social, cultura e organização social,
desigualdades sociais, a relação escola / família / comunidade. Educação e Sociedade no Brasil. Aspectos Psicológicos
da Educação - a relação desenvolvimento / aprendizagem: diferentes abordagens, a relação pensamento / linguagem
- a formação de conceitos, crescimento e desenvolvimento: o biológico, o psicológico e o social. O desenvolvimento
cognitivo e afetivo. Aspectos do Cotidiano Escolar - a formação do professor; a avaliação como processo; currículo,
cidadania, diversidade humana e cultural; a relação professor / aluno; gestão educacional e planejamento de ensino;
a democratização da escola: participação e autonomia; os direitos da criança e do adolescente; a sala de aula e sua
pluralidade; Concepção de inclusão educacional, adaptações curriculares, atendimento educacional especializado
para alunado da educação inclusiva; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Medidas e Dispositivos
Legais para a Educação; A LDB atual; PNE – Plano Nacional da Educação; RCNEI – Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil; Estatuto da Criança e do Adolescente; Constituição da República Federativa do Brasil –
Capítulo III – Seção I – da Educação.
Os demais itens ficam inalterados.
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