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ERRATA 2
Acrescenta o conteúdo programático específico para o professor de Escola de Campo,
com a seguinte redação:
PROFESSOR DE ESCOLA DE CAMPO
Temas Educacionais Gerais: Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III, Seção I – da
Educação, da Cultura e do Desporto; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996);
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90); Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Programa Mais Educação (Decreto nº
7.083/2010); Lei nº 10.639/03 - História e Cultura Afro Brasileira e Africana. 4. Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos. 5. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) anos iniciais e educação infantil; 6.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Resolução CNE/CP nº 2,
de 22/12/2017 – Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Temas Transversais, Interdisciplinaridade.
Planejamento e Projeto pedagógico. Metodologia de ensino, Currículo e Didática. O Professor e a prática
pedagógica. Teóricos da educação; Teorias da Aprendizagem. Projeto Político Pedagógico; Avaliação da
aprendizagem;
Planejamento;
Processo
ensino-aprendizagem;
psicologia
da
educação;
Interdisciplinaridade; Temas Gerais de Ensino Fundamental: Sistema de escrita alfabético ortográfica:
compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos
escritos, desenvolvimento da oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento; A
infância e sua singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade,
desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento; Gêneros
textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes históricas, espaços, paisagem,
sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente; Os campos
conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. Problemas de
aprendizagem, Fatores físicos, psíquicos e sociais, Recreação: Atividades recreativas, Aprendizagem:
Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, livro didático, recursos/material didático, Processo EnsinoAprendizagem: avaliação, recuperação, Planejamento de aula: habilidade objetivos à avaliação, Métodos e
processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos,
técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas. Currículo Escolar: sentido amplo e especifico,
planejamento curricular, interdisciplinaridade, diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem:
conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula,
procedimentos metodológicos e teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos;
Legislação da educação básica; Alfabetização e letramento.
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