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PROGRAMA DE ESTUDOS 

CARGO: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

 
HABILIDADES 

 
CONTEÚDOS 

 

Utilizar os conhecimentos profissionais 

para compreender a escola, seu 

desenvolvimento histórico e no contexto 

do século XXI. 

 

Conhecer os fundamentos legais da 

Educação Brasileira. 

 

Conhecer a estrutura e funcionamento 

da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental 

 

 

 

Aplicar o conhecimento profissional para 

explicar o desenvolvimento histórico na 

escola e sua função social. 

Reconhecer características de crianças, 

adolescentes e jovens. 

 

 

Mobilizar o conhecimento profissional 

 

Perspectivas históricas e conceituais da 

educação. Tendências Pedagógicas. A 

Educação Básica no século XXI. 

Perspectivas e desafios. A função social 

da escola. 

Legislação Educacional: LDB 9.394/96 e 

seus dispositivos legais 

complementares. Políticas Públicas para 

a Educação Básica. O Plano Nacional de 

Educação. Gestão Democrática. 

Autonomia e Escola. Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica.  O 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

A Escola da Educação Básica. 

Organização, estrutura e funcionamento 

da escola. O Currículo, o Projeto Político 

Pedagógico e o contexto educacional da 

Educação Básica. Função sócio-cultural 

da escola. A Educação Integral. 

Aprendizagem e Desenvolvimento como 

 



para resolver situações problemas da 

atividade profissional relacionada com a 

educação infantil e com a escola do 

ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

Organizar e fundamentar atividades da 

formação continuada e do 

desenvolvimento profissional de 

professores e dos outros profissionais do 

magistério. 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer e explicar a identidade e 

funções do professor de atendimento 

educacional no contexto da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Conhecer os fundamentos teóricos para 

a gestão, a supervisão e a organização 

da escola. 

 

Organizar e fundamentar formas de 

apoio à atividade profissional dos 

professores na escola. 

 

Conhecer os fundamentos teóricos     

dos processos da atividade do professor 

de atendimento educacional.  

direitos à educação. A diversidade na 

sala de aula. Os tempos e espaços na 

escola.  A Educação especial e a 

Educação de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. 

Atenção à diversidade. As crianças, os 

jovens e os adolescentes. As relações 

estudante-professor. 

 

 

A aprendizagem do adulto. 

Competências e habilidades 

profissionais. A formação continuada de 

professores. Modelos e estratégias de 

formação de professores e dos outros 

profissionais do magistério. 

Saberes/conhecimentos docentes. 

Profissionalização Docente e 

Desenvolvimento Profissional.  

 

 

A Coordenação e a Supervisão. 

Pedagógicas. A reflexão, a crítica e a 

pesquisa na coordenação e supervisão 

pedagógicas. As funções do professor 

de atendimento educacional. Gestão 

democrática e o trabalho na escola. O 

Regimento Escolar. Gestão pedagógica. 

Inspeção escola. Organização do 

trabalho pedagógico em espaços 

escolares e não escolares. Estratégias 

para a coordenação pedagógica e para a 

supervisão. O professor de atendimento 

educacional e suas relações com as 

famílias, a comunidade escolar e 

associações vinculadas à escola. O 



 

Mobilizar conhecimentos profissionais 

para resolver situações problemas 

relacionadas às funções do professor de 

atendimento educacional. 

 

 

Compreender estratégias de avaliação 

de estudantes, professores e da escola e 

seus fundamentos. 

 

 

Conhecer estratégias de articulação da 

escola com as famílias e com a 

comunidade.  

apoio pedagógico aos professores e a 

escola.  O trabalho e aprendizagem 

cooperativas. A elaboração e 

gerenciamento de Projetos e Propostas 

Educacionais e de Ensino. O 

planejamento de atividades e do ensino. 

Avaliação docente e dos processos 

educacionais na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental 

A avaliação. Funções. Tipos de 

avaliação. Elaboração de instrumentos 

de avaliação. O Programa Internacional 

de Avaliação de estudantes: PISA. Prova 

Brasil e o Saeb. O IDEB. 

A comunicação pedagógica. Relações 

interpessoais. Inovação pedagógica. 

Inovação e criatividade pedagógicas. 

 

 

 


