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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1- Alfabetização e letramento (Língua portuguesa e matemática) – 
compreensão dos processos de aquisição e desenvolvimento da 
alfabetização e letramentos na EI – Educação Infantil e no EFI – 
Ensino Fundamental I – Anos iniciais; 
2- Currículo – Conhecimentos acerca de BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular, Referencial curricular do Estado do Paraná e da 
PPC – Projeto Político Curricular - da rede municipal de Francisco 
Beltrão; 
3- Planejamento – Importância do planejamento para ação 
pedagógica; 
4- Avaliação – compreensão do processo de avaliação formativa 
com foco na aprendizagem; 
5- Rotinas de sala de aula – importância do planejamento para o 
desenvolvimento das rotinas da EI e ciclos de alfabetização; 
6- Auto avaliação como reflexão da prática pedagógica; 
7- Inclusão escolar – Importância da adaptação curricular para a 
inclusão de pessoas com NEE – Necessidades educacionais 
especiais. 
8- Metodologia – conhecimento da teoria sociointeracionista de 
Vygotsky; 
9- Integração curricular – importância da integração curricular no 
processo de ensino e aprendizagem; 
10- Projetos – importância do desenvolvimento de projetos 
integradores como articuladores da prática social na comunidade; 
11- Educação ambiental – Sustentabilidade como eixo norteador 
das práticas educativas; 
12- Neurociência – conhecimentos a respeito da relação entre 
atenção, memória e aprendizagem; 
13- Cultura corporal de movimento – compreensão da cultura 
corporal do movimento no trabalho pedagógico de educação física 
escolar. 
14- Ludicidade – compreensão da importância do ato de brincar em 
situações planejadas e em situações espontâneas; 
15- Arte – compreensão das linguagens (artes visuais, dança 
música e teatro) através das mais variadas manifestações artísticas 
e culturais. 
 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA DIDÁTICA – ESTUDO 

DE CASO 

 

Caso 1 

Vote  

Por meio de consulta pública foi escolhido no início de 2017 a 

Diretora da Escola Municipal de Educação Fundamental 12 de 

maio. 

Duas professoras que trabalhavam na escola desde o ano de 2012 

se candidataram. 

A Comunidade foi convidada a participar da votação e a disputa foi 

bastante acirrada, pois os votantes estavam divididos. 

Por escolha da maioria a professora M foi a vencedora com 51% 

dos votos válidos. 

Na semana seguinte da posse da agora diretora M, alguns 

privilégios como, sair mais cedo das reuniões de Hora Atividade, 

tolerância com atrasos no início das aulas, começaram a ser 

concedidos somente a professores que votaram na professora M. 

Vocês professores ficaram sabendo desses privilégios. As soluções 

propostas são: 

 

1. Denunciar a Diretora a Secretaria de Educação por postura 

antiética e de dar privilégios a professores; 

2. Justificar porque a Diretora, na função que ela ocupa, tem 

autonomia para decidir sobre pedidos de professores; 

3. Solicitar uma reunião com a direção da escola e todos os 

professores para discutir e compreender o que está 

acontecendo; 

4. Ignorar os comentários – todos estão reclamando, mas, no 

final das contas ela é a Diretora. 

Quais atitudes devem ser as mais adequadas? 

Das opções pontuadas que decisão deve ser tomada? Qual são os 

objetivos do tomador de decisão? 

 
 
 
 
 
 



Caso 2 
Mudança 
 
Por meio de indicação foi escolhida no ano de 2015 a Diretora B 

para a Escola Municipal de Educação Fundamental Nova Fronteira. 

A indicação da diretora B, decorre dos excelentes resultados do 

trabalho que realizou nos últimos anos em outra unidade. A Diretora 

B é conhecida por ser exigente com o cumprimento das regras da 

escola, com a formação de professores e com a qualidade do 

ensino oferecido. 

Sabendo que a diretora B tomaria posse na Escola Nova Fronteira, 

duas professoras solicitaram ao RH remoção para outras escolas 

com a justificativa de que não iriam se adaptar ao „novo ritmo‟ da 

escola. 

 

O que está acontecendo aqui?  

Qual é o problema? 

O que você faria? Por quê? 

 

 
Caso 3 
Cuide 
 
Na escola municipal de educação fundamental Vista Alegre 

algumas crianças com Necessidades Educacionais Especiais estão 

matriculadas, uma delas com deficiência intelectual em uma das 

turmas. A professora titular do 1º Ano sempre solicita que a 

professora apoio “cuide” da criança com essa deficiência para que 

ela possa fazer o seu trabalho com as demais crianças. 

Se você fosse a professora da turma: 

 

1- A professora deve dar prioridade às outras 23 crianças que 

são a maioria e que precisam de mais atenção?  

2- A professora passaria todo o planejamento que fez para a 

professora “apoio” atender a essa criança, afinal ela está na 

mesma sala e poderá acompanhar o trabalho da professora 

apoio. 

3- A professora entende que a criança precisa ser incluída nas 

atividades da turma e que a turma pode ajudar a criança se 



sentir parte do grupo e planeja atividades adaptadas que são 

orientadas por ela e desenvolvidas pelos alunos com o auxilio 

do professor apoio. 

 

Quem é o tomador de decisão neste caso? Que decisão deve ser 
tomada? 
O que você faria? Por quê? 
 
 
Caso 4 
Bullyng 
 

Uma estudante de 12 anos foi agredida na rua em frente à Escola 

Municipal de Educação Fundamental Porto Alegre. De acordo com a 

menina a agressão ocorreu na saída da aula, quando ao menos cinco 

meninas a cercaram e começaram a bater. A garota relatou ainda que 

há um mês vem sofrendo bullying na escola. "Elas me chamam de 

gorda e dizem que tenho um monte de estrias", afirmou. Após a 

agressão, a mãe da jovem a levou para a delegacia, onde foi 

registrado um boletim de ocorrência. De acordo com o exame de 

corpo de delito ela tem ferimentos nas costas e no rosto. 

Segundo o pai da aluna “Houve uma conversa na escola sobre 

bullyng, mas não adiantou. Minha filha foi agredida, sem contar que ela 

não quer mais fazer as refeições porque está traumatizada." 

 

Sobre o caso de bullyng: 

1- A escola informou que a briga foi do lado de fora da escola e 

que não tem como controlar esse tipo de situação; 

2- A escola convocou uma reunião com os pais das meninas 

envolvidas na agressão para uma reunião com a Diretoria. 

3- A escola fez uma reunião com os coordenadores e 

professores e solicitou que um projeto seja realizado com os 

alunos sobre bullyng. 

 

Quais são os principais problemas? Quais questões precisam ser 

abordadas ou quais pontos precisam ser resolvidos para que se 

chegue a uma decisão? 

 
 



Caso 5 
Vândalo 
 
No retorno das férias a escola Municipal de Educação Fundamental 

Santo Ângelo foi encontrada com duas salas arrombadas. 

De acordo com a equipe pedagógica, o episódio foi registrado pelo 

circuito interno de vigilância e um dos funcionários reconheceu o 

rapaz que fez o arrombamento. 

Além de registrar um boletim de ocorrência e fornecer as 

informações do rapaz para a polícia, a escola: 

1- Entende que a sua obrigação foi cumprida e que o assunto 

agora pertence a polícia; 

2- A identificação e o reconhecimento do rapaz que invadiu a 

escola obrigou a direção reforçar a segurança por receio de 

retaliação de membros da comunidade. 

3- Apesar dos casos de violência, uso de drogas e roubos na 

comunidade, a escola entende que necessita criar vínculos 

com as famílias, oferecer palestras, cursos para que eles se 

sintam responsáveis e parte da escola.   

 

Que ações alternativas específicas o tomador de decisão pode 

adotar?  

Com quais consequências? 

O que você faria? Por quê? 
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A síntese deve ser digitada em fonte Arial 11. Deve conter um texto de 
15 linhas, no mínimo, e no máximo 30 linhas de acordo com o modelo 
abaixo: 
 

Prova Didática – Estudo de Caso 

Número do Caso:                       

Nome do Caso:                        

Nome do Professor: 

Número de inscrição: 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


