
 

Prefeitura Municipal de São José/SC 

Secretaria Municipal de Educação  

SME-São José 

 

Professor - Educação Infantil 
 

 

 

Língua Portuguesa  
Análise e interpretação de texto. ..............................................................................................................................................................  1 

Estruturação e articulação frasal e textual. ..................................................................................................................... 3 

Acentuação tônica e gráfica. ............................................................................................................................................ 36 

Concordância verbal e nominal.  .................................................................................................................................... 38 

Crase. ................................................................................................................................................................................... 41 

Pontuação gráfica.  ............................................................................................................................................................ 44 

Vícios de linguagem.  ........................................................................................................................................................ 48 

Emprego de nexos e outros recursos coesivos.  .......................................................................................................... 50 

Conteúdo e forma de texto. ............................................................................................................................................. 57 

 

 

Legislação e Temas de Educação 
Interdisciplinaridade e transversalidade.  ....................................................................................................................... 1 

Mídias, comunicação e tecnologias na educação.  ....................................................................................................... 13 

Educação Ambiental no âmbito da Escola Básica.  ...................................................................................................... 20 

Projeto Político Pedagógico: princípios e metodologias de planejamento, sistematização, execução, 

monitoramento e avaliação.  ........................................................................................................................................... 23 

Avaliação da aprendizagem no contexto das Políticas Educacionais de Educação Básica.  ................................. 30 

A educação integral à luz das Políticas Públicas Educacionais de Educação Básica.  ........................................... 39 

Teorias da aprendizagem.  ............................................................................................................................................... 57 

Planejamento docente: dinâmica e processos.  ............................................................................................................ 61 

Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais.  ..................................................................................... 70 

Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. ............................................................................... 81 

A função social da escola pública contemporânea.  .................................................................................................... 90 

Gestão democrática: implicações no âmbito do processo educacional.  ................................................................. 95 

Educação das relações étnico-raciais e gênero no âmbito da Educação Básica. .................................................. 101 

Princípios e diretrizes da Educação Inclusiva.  .......................................................................................................... 114 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.  ....................................................................... 120 

Resolução CNE/CP nº 2, de 22/12/2017 Ȃ Base Nacional Comum Curricular (BNCC). ..................................... 157 

 

 

Conhecimentos Específicos 
Educação Infantil na perspectiva histórica. ..................................................................................................................... 1 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil Ȃ 2009. ................................................................................. 7 

O papel social e a função da educação infantil. ............................................................................................................ 19 

Educar e cuidar. ................................................................................................................................................................. 22 

A organização do tempo e do espaço na educação infantil. ....................................................................................... 34 

As instituições de educação infantil como espaço de produção das culturas infantis. ......................................... 37 

A documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação). .......................................................................... 39 



Princípios que fundamentam a prática na educação infantil: Pedagogia da infância, dimensões humanas, 

direitos da infância e relação creche família. ............................................................................................................... 58 

Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. .................................................................................. 82 

Política Nacional de Educação: pelo direito das crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos à educação ............... 100 

O papel do profissional da educação infantil. ............................................................................................................. 100 

A brincadeira, as interações e as diferentes linguagens como eixos norteadores do trabalho educativo Ȃ 

pedagógico. ....................................................................................................................................................................... 107 

Desenvolvimento infantil. Desenvolvimento e aprendizagem das crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos. ... 124 

Propostas e experiências pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de São José/SC, 2018. ............................ 128 

 

 


