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No Edital: Onde se lê: 

ANEXO VI 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA DE REDAÇÃO 

 

CARGO: AUXILIAR DE CLASSE 

 

Fundamentos da educação. BNCC - Base Nacional Comum Curricular; Introdução aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais; Função social da escola; Escola e Família; 
História do pensamento pedagógico brasileiro: teoria da educação, diferentes 
correntes do pensamento pedagógico brasileiro; Projeto político pedagógico; Gestão 
Democrática na escola; Avaliação institucional da escola: diagnóstico e intervenção, 
qualidade do ensino, IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 
Planejamento, planos e projetos educativos; Estratégias e metodologias de ensino; 
Avaliação da Aprendizagem; Teoria e prática na organização curricular: 
contextualização, interdisciplinaridade e transversalidade: ética, saúde, meio 
ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural; Organização do tempo e do espaço 
na escola; Formação docente; Principais correntes psicológicas e sua relação com o 
campo da educação; Teorias psicológicas dos processos de desenvolvimento e de 
aprendizagem (Skinner, Piaget, Vigotsky, Wallon e Roger). 
 

CARGO: AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Direitos e Deveres da criança e do adolescente previstos na Lei 8069/1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente atualizado; Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de 

Inclusão; A lei 9.503/97 é que regulamenta o trânsito no Brasil através do CTB – 

Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções complementares Aspectos da 

História, Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e 

organização política do mundo, do Brasil, do Espirito Santo e do Município de Iúna/ES. 

Ciências naturais e meio ambiente. 
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Democrática na escola; Avaliação institucional da escola: diagnóstico e intervenção, 
qualidade do ensino, IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 
Planejamento, planos e projetos educativos; Estratégias e metodologias de ensino; 
Avaliação da Aprendizagem; Teoria e prática na organização curricular: 
contextualização, interdisciplinaridade e transversalidade: ética, saúde, meio 
ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural; Organização do tempo e do espaço 
na escola; Formação docente; Principais correntes psicológicas e sua relação com o 
campo da educação; Teorias psicológicas dos processos de desenvolvimento e de 
aprendizagem (Skinner, Piaget, Vigotsky, Wallon e Roger). 
 

CARGO: AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Direitos e Deveres da criança e do adolescente previstos na Lei 8069/1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente atualizado; Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de 

Inclusão; A lei 9.503/97 é que regulamenta o trânsito no Brasil através do CTB – 

Código de Trânsito Brasileiro, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – 

PNAT - Lei 10.880 de 2004 e suas resoluções complementares ,Aspectos da História, 

Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização 

política do mundo, do Brasil,. Ciências naturais e meio ambiente. 
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