
Meu objetivo:

Estudei CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS Comentários % Questões Revisão

Concurso: SEDU-ES - Banca: FCC - Prova: 18/03

Conhecimentos Pedagógicos

1. Aspectos Filosóficos da Educação: 1.1 O pensamento pedagógico 

brasileiro: correntes e tendências na prática escolar; 

3. Aspectos Psicológicos da Educação: 3.1 A relação 

desenvolvimento/aprendizagem: diferentes abordagens; 3.2 Crescimento e 

desenvolvimento: biológico, psicológico e social; 3.3 O desenvolvimento 

cognitivo e afetivo na criança e no adolescente. 

7. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem: 7.1 Concepções de 

avaliação; 7.2 Funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa; 7.3 

Técnicas e instrumentos de avaliação; 7.4 Usos dos resultados da avaliação 

da aprendizagem no planejamento do ensino. 

4. Avaliação: 4.1 A avaliação da aprendizagem como processo: concepções, 

procedimentos, técnicas e instrumentos; 4.2 Funções da avaliação, 

diagnóstica, formativa e somativa; 4.3 Avaliação do sistema educacional 

(PAEBES, SAEB e Prova Brasil), avaliação institucional e o uso dos resultados 

da avaliação no planejamento de ensino; 4.4 O fracasso escolar: abordagens 

atuais. 
5. Didática: 5.1 A relação professor/aluno/ 1.2 Pedagogia da Autonomia. Atuação e formação docente

5.2 Os objetivos educacionais, os conteúdos de aprendizagem; 5.3 As 

relações interativas em sala de aula; o papel dos professores e dos alunos e 

os aspectos socioemocionais;
Componentes do processo de ensino-aprendizagem

 5.4 Organização social da sala de aula e sua pluralidade; 5.5 Planejamento 

da ação didática: Planos de curso, Planos de Aula. 
Planejamento

O Currículo Básico da Rede Estadual do Espírito Santo 

(www.educacao.es.gov.br); 6.4 Resolução CEE Nº 3.777/2014 (Fixa normas 

para a Educação no Sistema de Ensino do Estado do Espírito Santo e dá 

outras providências); 6.6 Resolução CEE Nº  2.152/2010 (Dispõe sobre a 

Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo); 

Legislação Local

Avaliação

Fundamentos da Educação

https://intensivopedagogico.com.br/filosofia-e-sociologia-da-educacao/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/avaliacao-educacional/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/formacao-e-atuacao-docente/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/componentes-do-processo-de-ensino-aprendizagem/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/planejamento-conceitos-e-niveis-e-planejamento-participativo/
http://www.educacao.es.gov.br/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/avaliacao-educacional/
https://intensivopedagogico.com.br/filosofia-e-sociologia-da-educacao/


Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado 

e dá outras providências); 6.5 Resolução CNE Nº 4/2009 (Institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado); 6.7 Lei 

Brasileira de Inclusão Nº 13.146/2015. 

Educação Especial e Inclusiva

6. Diretrizes, Parâmetros, Medidas e Dispositivos Legais para a Educação: 

6.1 A LDB atual, Lei Nº 9394/1996 e suas alterações; 6.2 O Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, Lei Nº 8069/1990; 6.3  6.5 Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/2008 (Decreto 

nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. 

7. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – Parecer 

CNE/CEB Nº 11/2010 e para o Ensino Médio; Resolução CNE/CEB Nº 3, de 

26 de junho de 1998. 

PROFESSOR P – PEDAGOGO

1.3 Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas no Brasil; Psicologia da Educação

4.4 Comunicação e interação com os professores no planejamento, 

assessoramento, monitoramento e avaliação do processo pedagógico: 

técnicas e instrumentos. 

2. O pedagogo na escola: 2.1 Concepção e papel do pedagogo na escola; 
Direção, Orientação e Coordenação Pedagógica 

(Incluído) 

Tics

Avaliação

PPP, Planejamento, Gestão Democrática, 

Componentes do processo de ensino-aprendizagem

DCN do Ensino Médio,

 Alterações na LDB, Ensino Médio na BNCC

6.5 O currículo básico da escola pública estadual do Espírito Santo 

(www.educacao.es.gov.br); 
Legislação Local

3. Organização do trabalho pedagógico na escola pública: 3.1 O processo de 

planejamento: concepção, dimensões, níveis e importância; 3.1 O ano letivo 

e o calendário escolar; 3.2 O planejamento de ensino em seus elementos 

constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino, métodos e técnicas; 

multimídia educativa e avaliação da aprendizagem; 3.3 A proposta 

pedagógica da escola: concepção, princípios, eixos norteadores, construção, 

acompanhamento e avaliação. 3.4 Os planos de ensino; 

Legislação Educacional: PNE, PDE, LDB, BNCC

Legislação Educacional: PCN, LDB, ECA, DCNS

6.6 A organização curricular nos cursos de educação profissional técnica de 

nível médio; 6.7 Os grandes eixos da formação profissional técnica de nível 

médio. / 9. Educação e Trabalho: a formação profissional técnica de nível 

médio a partir da Lei nº 9394/1996-LDB. 

https://intensivopedagogico.com.br/curso/educacao-especial-e-inclusiva/
https://intensivopedagogico.com.br/legislacao/
https://intensivopedagogico.com.br/filosofia-e-sociologia-da-educacao/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/coordenacao-direcao-e-supervisao/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/coordenacao-direcao-e-supervisao/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-e-educacao-a-distancia/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/avaliacao-educacional/
https://intensivopedagogico.com.br/educacao-especial-e-educacao-inclusiva/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/componentes-do-processo-de-ensino-aprendizagem/
https://intensivopedagogico.com.br/legislacao/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/diretrizes-curriculares-nacionais/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/educacao-superior-e-educacao-basica-na-ldb/
http://www.educacao.es.gov.br/
https://intensivopedagogico.com.br/legislacao/
https://intensivopedagogico.com.br/legislacao/


6. O Currículo Escolar: 6.1 Currículo e construção do conhecimento. As 

aprendizagens como foco da ação educativa; 6.2 6.3 A organização 

curricular por áreas de conhecimento; 6.4 Interdisciplinaridade e 

globalização do conhecimento; 

Currículo 

8. Educação Inclusiva: 8.1 Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva/2008 (Decreto nº 7.611, de 17 de 

novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 

educacional especializado e dá outras providências.). 8.2 Resolução CNE Nº 

4/2009 (Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado). 8.3 Resolução CEE Nº 2.152/2010 (Dispõe sobre a Educação 

Especial no Sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo). 8.4 Lei Brasileira 

de Inclusão Nº 13.146/2015. 

Educação Especial e Inclusiva

10. Educação de Jovens e Adultos – EJA: 10.1 Parâmetros Legais da 

Educação de Jovens e Adultos; 10.2 Funções da EJA; 10.3 Estudos da 

Andragogia; 

EJA na LDB

5. O plano de ação do pedagogo. 

11. Análise de indicadores sociais e educacionais: 11.1 O acesso à educação, 

a permanência no processo educativo e a qualidade dos resultados 

escolares.

1. Fundamentos da Educação: 1.1 Relação educação e sociedade: 

dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica; educação e pobreza; 

educação e cidadania; 1.2 A educação e a diversidade de contextos 

culturais: pluralismo e diversidade cultural; 1.4 A educação na perspectiva 

de Paulo Freire; 1.5 Funções sociais da escola: da reprodução à 

reconstrução crítica; 1.6 A escola básica como agente socializador: desafios 

atuais. 

2. Aspectos Sociológicos da Educação: 2.1 Educação para o controle e para a 

transformação social, cultura e organização social;  2.2 Desigualdades 

sociais, a relação escola / família / comunidade. 

2.4 O Conselho Escolar: propósitos e funcionamento; 2.5 Gestão escolar e 

participação da família na vida escolar. 
Atuação do pedagogo e sua articulação com os demais profissionais da 

escola na perspectiva da qualidade da educação;

Educação do século XXI

https://intensivopedagogico.com.br/curso/curriculo-escolar/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/educacao-especial-e-inclusiva/
https://intensivopedagogico.com.br/curso/eja-proeja-andragogia-e-paulo-freire/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/


4. O processo de ensino-aprendizagem: 4.1 Concepções e teorias da 

aprendizagem; 4.2 A interação pedagógica na sala de aula: o aluno, o 

professor, os tempos, os espaços e os conteúdos escolares conceituais, 

procedimentais e atitudinais; 4.3 Mapeamento e análise de dificuldades, 

problemas e potencialidades do cotidiano escolar; 

Liderança e relações humanas no trabalho: tipos de liderança; mecanismos 

de participação; Formas organizativas facilitadoras da integração grupal;

6.8 Metodologia de projetos: um caminho entre teoria e prática. 

Educação do século XXI

https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/
https://intensivopedagogico.com.br/introducao-a-educacao-do-seculo-xxi/

