
 

Prefeitura Municipal  

de São José/SC 
 

Supervisor Escolar  
 

 

Português 
Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa;  ................................................... 1 
Estruturação e articulação frasal e textual, conteúdo e forma do texto;  ................................................................... 8 
Significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências;  ................................................. 10 
Emprego de nexos e outros recursos coesivos.  .......................................................................................................... 18 
Semântica.  .......................................................................................................................................................................... 20 
Análise Morfológica e Sintática.  ..................................................................................................................................... 20 
 
 

Legislação e Conhecimentos Gerais sobre Educação 
O Sistema Nacional de Ensino – LEI nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional). ............................................................................................................................................................. 1 
Resolução CNE/CEB nº 04, de 13/072010 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica.... ............................................................................................................................................................................... 15 
Política Nacional de Educação: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação. .................................. 24 
Resolução CNE/CP nº 2, de 22/12/2017 – Base Nacional Comum Curricular (BNCC); ....................................... 33 
Proposta Curricular de São José. .................................................................................................................................... 38 
Interdisciplinaridade e transversalidade. ................................................................................................................... 120 
Mídias, comunicação e tecnologias na educação. ...................................................................................................... 133 
Educação Ambiental no âmbito da Escola Básica. ..................................................................................................... 140 
Projeto Político Pedagógico: princípios e metodologias de planejamento, sistematização, execução, 
monitoramento e avaliação. .......................................................................................................................................... 153 
Avaliação da aprendizagem no contexto das Políticas Educacionais de Educação Básica. ................................ 160 
A educação integral à luz das Políticas Públicas Educacionais de Educação Básica. .......................................... 169 
Teorias da aprendizagem. .............................................................................................................................................. 177 
Planejamento docente: dinâmica e processos. ........................................................................................................... 181 
Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. .................................................................................... 190 
Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. ............................................................................. 206 
A função social da escola pública contemporânea. ................................................................................................... 215 
Gestão democrática: implicações no âmbito do processo educacional. ................................................................ 218 
Educação das relações étnico-raciais e gênero no âmbito da Educação Básica. .................................................. 221 
Princípios e diretrizes da Educação Inclusiva. ........................................................................................................... 241 
 
 

Conhecimentos Específicos 
A supervisão escolar no Brasil em perspectiva histórica e política ............................................................................ 1 
A docência e o processo ensino-aprendizagem como objetos da ação da Supervisão Escolar .............................. 7 
O supervisor escolar e a formação de professores reflexivos na escola.................................................................. 17 
O supervisor escolar e a ação integrada na instituição escolar ................................................................................ 21 
Avaliação da aprendizagem ............................................................................................................................................. 29 
Didática e trabalho pedagógico ...................................................................................................................................... 39 
Fundamentos de currículo ............................................................................................................................................... 44 



Perspectivas metodológicas ............................................................................................................................................ 55 
Planejamento e gestão educacional ............................................................................................................................... 57 
Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem ................................................................................................... 69 
A Função Social dos Especialistas em Assuntos Educacionais na sociedade Contemporânea. As funções sociais 
da escola pública contemporânea .................................................................................................................................. 84 
A Avaliação no Processo de Apropriação do Conhecimento ..................................................................................... 87 
O currículo .......................................................................................................................................................................... 95 
Os dois grandes eixos da educação infantil ‐ educar e cuidar ................................................................................... 95 
Princípios que fundamentam as práticas na educação infantil: pedagogia da infância, as diferentes dimensões 
humanas, direitos da infância ....................................................................................................................................... 107 
Os especialistas em educação e a prática pedagógica na Proposta Curricular de São José ............................... 120 
A participação da Supervisão Escolar na construção do currículo escolar e no Projeto Político-Pedagógico. 
Projeto Político-Pedagógico .......................................................................................................................................... 120 
Teoria da Atividade e Atividade de Aprendizagem ................................................................................................... 127 

 
 




