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R E T I F I C A Ç Ã O  0 1  
 
                                               
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, por meio da OMNI CONCURSOS 
PÚBLICOS LTDA, na forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e regida de acordo com as 
Leis Municipais pertinentes, torna público a Retificação 01 do Edital nº. 003/2021, conforme segue: 
 
I - Inclui-se no Anexo II - Conteúdo Programático: 

 
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
PROFESSOR ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITADO  
Base Nacional Comum Curricular. Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Metodologia para o 
ensino da Educação Física. As teorias da Educação Física e do Esporte. Anatomia Humana. Objetivos, 
conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar. Esporte e Jogos na Escola: competição, 
cooperação e transformação didático-pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. Movimentos. Esportes 
e Jogos na Infância. A formação do professor de educação física e a importância da escola. Cognição; 
motricidade. Conteúdos físico esportivos e as vivências de lazer; vivência lúdica no lazer: humanização pelos 
jogos. Exercício físico e cultura esportiva. Concepção crítico emancipatória da educação física. O treinamento 
esportivo precoce; o talento esportivo na escola; o fenômeno esportivo enquanto realidade educacional. Estudo 
do movimento humano. Didática das aulas abertas na educação física escolar. Educação física no currículo 
escolar; metodologia e mudança metodológica do ensino de educação física. Conteúdo esportivo na aula de 
educação física. Avaliação do processo ensino-aprendizagem nas aulas de educação física. Esportes individuais 
e coletivos. Regras Oficiais: Atletismo, Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol, Voleibol. Projeto Político 
Pedagógico. 
 
PROFESSOR ANOS INICIAIS – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
Base Nacional Comum Curricular. Concepções Pedagógicas. Mediação da aprendizagem. Fracasso escolar. A 
prática educativa. Formação de professores. Tendências Pedagógicas. Concepções de aprendizagem. Currículo 
Escolar: sentido amplo e especifico do 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. Direitos de Aprendizagem do aluno. 
Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola. Problemas de aprendizagem. Sequência Didática. 
Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos. Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, Decroly, 
Maria Montessori, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire. Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento. 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. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
Análise e Interpretação de Textos O ensino de leitura e compreensão de textos. Estratégias de leitura. 
Concepções de língua linguagem como discurso e processo de interação: conceitos básicos de dialogismo, 
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos. Oralidade: concepção, gêneros orais, 
oralidade e ensino de língua, particularidades do texto oral. Fonética e Fonologia. Morfologia: Estrutura das 
Palavras; Formação das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classe de Palavras. Sintaxe: Frase, 
Oração, Período; Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; 
Período. Problemas Gerais da Língua Culta; Significação das Palavras. Estilística: Figuras de Linguagem; Vícios 
de linguagem. Tipos de Composição: Descrição, Narração, Dissertação; Tipos de Discurso. Literatura Brasileira. 
Projeto Político Pedagógico. 
 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS – MATEMÁTICA – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, 
tempo. Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas. 
Equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, 
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exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise 
Combinatória. Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções. Trigonometria: no triângulo 
retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, secções cônicas. Estatística: 
termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de 
dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas; e Noções de limites, derivadas e Integral. 
Os objetivos da Matemática na Educação Básica. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS – GEOGRAFIA – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
Noções básicas de Geografia: Noções de Espaço: Conceitos e espaço em transformação. Orientação: Rosa dos 
Ventos e Coordenadas geográficas. Fusos horários: Fusos do Brasil, Cartografia: Projeções, Escalas, Legendas, 
Sensoriamento remoto. Noções de Astronomia, Origem do Universo. O Sistema Solar; Movimentos da Terra. 
Geografia do Brasil e Regional: A organização do espaço geográfico brasileiro, relevo, clima, vegetação e 
hidrografia. Aspectos humanos: formação e cultura da população, crescimento, distribuição, estrutura (etária, 
sexual, atividades setoriais e indicadores socioeconômicos), urbanização e suas consequências. Aspectos 
econômicos do Brasil: atividade agropecuária evolução, sistemas e áreas de produção, mão de obra e questão 
agrária, extrativismo vegetal e mineral, as fontes de energia, as atividades industriais, os meios de transportes e 
circulação de mercadorias. Os principais problemas ambientais rurais e urbanos. Geografia Geral e Geopolítica: 
Organização do espaço mundial. Divisão geográfica dos continentes. A produção do espaço nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aspectos físicos dos continentes: relevo, clima, vegetação, hidrografia e 
dinâmica interna e externa da Terra. Aspectos humanos mundiais: teorias demográficas e crescimento, 
distribuição, estrutura, indicadores socioeconômicos. A Geopolítica Mundial: da Guerra Fria e a Nova Ordem 
Mundial; O processo de globalização e suas implicações; Os blocos econômicos e suas áreas de influências: 
MERCOSUL, União Europeia, NAFTA, APEC e outros. A economia mundial: G-8, G-20, Rodada Doha, China, 
Tigres Asiáticos, transformações do leste europeu, nacionalismo e áreas de conflitos e guerrilhas. Projeto 
Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS – HISTÓRIA – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração. Brasil Independente: 1º Reinado, 2º Reinado. 
Regência. Brasil Republicano: Queda do Império – República da Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - 
Revolução de 30 Estado Novo – Governos Militares. Oriente Antigo: Egito - Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; 
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Feudalismo. Renascimento Cultural. Reformas religiosas. Revolução 
Industrial. Revolução Francesa. Independência dos Estados Unidos e América Latina. O Brasil constituindo-se 
em Estado. O Brasil contemporâneo. Industrialização e urbanização. A cidade e o campo. .1ª Guerra Mundial e 
2ª Guerra Mundial. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS – CIÊNCIAS – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
Anatomia humana. Embriologia Humana. Células. Ecologia. Camadas da Atmosfera. Pressão Atmosférica; 
variações da pressão atmosférica, medida da pressão atmosférica, formação de vento, as massas do ar. Água: 
Composição, propriedades; estados Físicos e as mudanças de fase da Água, o ciclo e formação da água na 
natureza. Evolução dos Seres Vivos: fóssil e sua importância; seres vivos e adaptação; seleção natural/mutação; 
categorias de classificação; nomenclatura científica básica de classificação dos seres vivos. Animais: Ordenação 
evolutiva da filogenia dos principais grupos do reino animal com seus respectivos representantes. Poríferos, 
celenterados, platelmintos, nematelmitos e anelídeos. Vegetais: Os grandes grupos de vegetais, ordenação 
evolutiva com seus respectivos representantes e características da célula vegetal, algas pluricelulares 
características, ecologia, classificação e importância, briófitas e pteridófitas caracteres morfofisiológicos básicos 
diferenciais, ecologia, reprodução e utilidade, gimnospermas: representantes, reprodução e importância, 
angiosperma: classificação e representantes, caracteres estruturais, fisiológicos e importância raiz, caule, folha, 
flor, fruto e semente. Química e Física: fenômenos da natureza: físicos e químicos, estrutura e propriedades da 
matéria, estados físicos da matéria, transformações da matéria, elementos químicos, substâncias e misturas, 
funções e reações químicas, força e movimento, fontes, formas e transformação de energia, calor e temperatura, 
produção, propagação e efeitos do calor, ondas e o som, luz, magnetismo, eletricidade. Projeto Político 
Pedagógico. 
 
PROFESSOR ANOS FINAIS – INGLÊS – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
A língua inglesa como forma de interação. Gêneros textuais orais e escritos e ensino. Oralidade, escrita e 
ensino; Fala e leitura, escrita e ensino; Leitura e produção textual; Metodologias e abordagens do ensino da 
Língua Inglesa no Brasil. Frase nominal. Processos de formação de palavras. Discurso indireto. Interpretação E 
Compreensão de textos de tipos diversos. O ensino da Língua Inglesa e o multiculturalismo. O ensino da Língua 
Inglesa e a habilidade de leitura. Falsos cognatos. Marcadores discursivos. Coesão e Coerência textuais. 
Conectivos. Vozes verbais. Tempos e modos verbais. Substantivos. Pronomes. Preposições. Advérbios. Verbos 
preposicionais. Sinônimos. Tradução Orações Condicionais. Discurso Direto e Indireto. O processo de ensino 
aprendizagem de Língua Inglesa: teorias, metodologias e técnicas. Projeto Político Pedagógico. 
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PROFESSOR ANOS FINAIS – ARTES – EMEJA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança. História do Ensino de Artes Visuais no Brasil: 
Concepções modernas e pós-modernas sobre ensino de arte. Arte em contextos não formais de ensino: ação 
educativa em museus, galerias. Representação e Compreensão da Arte: Visão cognitiva e psicodinâmica do 
desenho infantil. História da arte no Brasil e no mundo. Arte brasileira e arte internacional. Pintores Brasileiros.  
Metodologia do ensino da arte. Artes plásticas no Brasil. Arte: Sistema semiótico da representação. Grafite. 
Estudo das Cores. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO HABILITADO E NÃO HABILITADO 
História da Educação  Noções de Educação, Escola, Docente e Discente.  Conceito de Ensino e Aprendizagem.  
Noções da Proposta Construtivista. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, 
Recursos e Avaliação.  Tipos de Plano de Ensino. Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, 
geométricos e tratamento da informação. 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. 
Base Nacional Comum Curricular. Concepções Pedagógicas. Mediação da aprendizagem. Fracasso escolar. 
Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância. Desenvolvimento linguístico e 
desenvolvimento cognitivo. As etapas do processo de alfabetização. A importância da consciência fonológica na 
alfabetização. A tecnologia a favor da alfabetização. A formação de leitores nos anos iniciais do ensino 
fundamental. Concepções e práticas de planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. A Didática e 
suas relações com o campo de estudos sobre o currículo. Projeto Politico Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA ESPORTES/ RECREAÇÃO/JOGOS DE MESA E TABULEIRO HABILITADO 
Esporte e jogos na escola: competição e cooperação. Brincadeiras e estímulos. Práticas desportivas, 
modalidades e regulamentos dos jogos de mesa e tabuleiro. Fundamentos, regras equipamentos e instalações 
utilizadas no esporte. Efeitos fisiológicos dos exercícios, regulação. Recreação. Aspectos socioculturais do 
esporte. Regras dos jogos de mesa. Regras dos jogos de tabuleiro. Jogos desportivos.  Círculo de convivência 
de Esporte. Jogos cognitivos: dama e xadrez. Ginástica como: Forma de exercitação corporal. Jogo como: 
Produção social no processo ensino aprendizagem. Possibilidade de experiências corporais: Recreação e 
jogos. Iniciação ao desporto e a dança. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA MUSICALIZAÇÃO/ CANTO E CORAL HABILITADO E NÃO HABILITADO 
História da música no Brasil. Influências da música africana e indígena na música nacional. Origem da música. 
Expressão musical aplicada a educação. Oficinas de expressão musical. Fontes sonoras. Construção de 
instrumentos musicais e objetos sonoros. Tipos de repertórios. Música da cultura infantil. Aspectos teóricos da 
música (som, partituras, timbre, voz, notas musicais). Construção de projetos e oficinas através de 
musicalização. Tipos de instrumentos musicais. Classificação vocal. Aspectos didáticos do ensino da respiração, 
fraseado e articulação na música. Programa de Teoria Elementar. A série harmônica e seu reflexo no estudo da 
harmonia. Acordes alterados: acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; dominante secundária; sensível 
secundária e empréstimo modal. Repertório Coral variado brasileiro e internacional, original e arranjado. Projeto 
Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA BANDA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
História das Corporações Musicais no Brasil.  Drum Corps.  Regimento Interno de Bandas na Escola.  Baliza.  
Linha de Frente. Pavilhão Nacional. Corpo Coreográfico. Mór de Comando. Caracterização das Corporações. 
Uniformidade. Marcha.  Alinhamento.  Cobertura.  Garbo. Instrumentos Percussivos.  Expressões e Dinâmica. 
Afinação das Peles. Postura Técnica. Precisão. Sincronismo. Técnicas de Regência.  Padrões Rítmicos.  
Métodos Coletivos. Linguagem e Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das formas 
musicais. Noções de grafias musicais: escalas, notas, acordes, tempo, ritmo, harmonização. Regência como 
liderança. Regência no contexto histórico. Aspectos estilísticos aplicados à prática da regência. Técnica básica 
de marcação. Escolha e estudo de repertório. Planejamento de ensaio. Peculiaridades da regência vocal e 
instrumental. Famílias e conjuntos instrumentais e vocais. Noções de instrumentação. Regência e educação 
musical. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA ARTES CÊNICAS HABILITADO E NÃO HABILITADO 
A dimensão estética, do teatro e da música. Diversidade cultural. Pressupostos metodológicos do ensino das 
artes cênicas. Expressão corporal. Alongamento e Flexibilidade. Ritmo: classificação, valores, composição. 
Movimentos: classificação, postura, posições, passagens, deslocamentos. Coreografias. Expressão e 
comunicação artística. Construção dramatúrgica.  Importância da arte teatral enquanto meio de ampliação da 
consciência artística, sociopolítica, cultural.  Construção e exploração de personagens. Elementos básicos do 
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teatro: foco, atenção e percepção espacial. Estudos vocais e musicais na pesquisa e na preparação do ator para 
prática de criação cênica. Técnica da interpretação a partir de ações físicas, imaginação, concentração, fé 
cênica, tempo-ritmo interior e exterior. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA DANÇA HABILITADO 
As origens da dança. Dança e movimento. A dimensão estética da dança. Dança e sociedade. Dança e 
diversidade cultural. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Dança popular, folclórica e tradicional. 
Expressão corporal. Dança clássica. Dança contemporânea. Estilos de dança na atualidade. Conhecimentos 
teóricos para preparação básica de um grupo de dança. Alongamento e Flexibilidade. Ritmo: classificação, 
valores, composição. Movimentos: classificação, postura, posições, passagens, deslocamentos. Coreografias. 
Dança: história, classificação, linhas coreográficas, técnica de transmissão. Expressão e comunicação artística. 
Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA HABILITADO E NÃO HABILITADO 
Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações 
básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e Power 
Point e suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de 
navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões posteriores, dentre outros). 
Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e 
periférico. Extensões de arquivos; Conversores para PDF. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
para a Educação. Projeto Político Pedagógico. 
 
PROFESSOR OFICINA DESPORTO ESCOLAR PARA MODALIDADES DE ARTES MARCIAIS HABILITADO 
História e cosmologia das artes marciais. História das lutas como prática esportiva. Artes marciais e o lazer. 
Tipos de artes marciais. Profissional de artes marciais. Metodologia do ensino das artes marciais. Teoria e 
práticas das artes marciais. Diferenças entre artes marciais e lutas. Artes marciais como rituais e de ascese. 
Projeto Político Pedagógico. 
 
ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: 
Prática e atividades pedagógicas. Métodos e técnicas na educação infantil e ensino fundamental. 
Psicomotricidade. Relacionamento: Professor x Aluno. Função e Papel da Escola. Problemas de Aprendizagem: 
fatores físicos, psíquicos e sociais. Aprendizagem: leitura e escrita. Didática: métodos, técnicas. Processo Ensino 
Aprendizagem: Avaliação. Planejamento de Aula: habilidade, objetivos, avaliação. Métodos e Processos no 
Ensino da Leitura. Desenvolvimento da linguagem oral, escrita. Literatura: Emília Ferreiro, Paulo Freire, Cagliari, 
Piaget, Vygotsky. Ensino fundamental no mundo atual. Princípios da educação. Concepção de Currículo. Projeto 
Político Pedagógico: elaboração, organização e estrutura. Tendências pedagógicas contemporâneas. 
Fundamentos da Educação. História da educação brasileira. Políticas educacionais brasileiras contemporâneas. 
Tendências pedagógicas contemporâneas. Concepções de aprendizagem. Concepções de avaliação.  Lei nº 
9.394/96 LDB; BNCC (Base Nacional Com Curricular). Proposta histórico-crítica. Metodologia atividade 
orientadora de aprendizagem. 
 
II - Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 
 

São Bento do Sul, 26 de março de 2021. 
 

     ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO 

      Prefeito do Município de São Bento do Sul 

 
 
 
 
 
 
 


