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ANEXO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA PEB II E PROFESSOR DE 

HISTÓRIA PEB II 

 Descrição Sumária: Ministra aulas em matéria específica, de 6º a 9º anos do ensino 

fundamental, zelando pela aprendizagem e o desenvolvimento educacional do aluno e 

comprometendo-se com o sucesso de sua ação educativa na escola e nos momentos cívicos 

do município. Descrição Detalhada: - Elaboração constante de um plano de aula 

selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, 

para obter melhor rendimento do ensino antes de serem aplicados na sala de aula nos HTPC 

e HTPCL. - Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos, aplicando testes, 

provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e 

na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; - Execução e 

apoio na elaboração de desfile cívico ou cultural. - Executa a carga horária estabelecida 

dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente; - Elabora boletins de controle 

e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e 

anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à 

diretoria da escola e aos pais; - Participa da elaboração e da execução do projeto político-

pedagógico da escola, e de programas educacionais que objetivem promover a formação 

profissional; - Desenvolve constantemente cursos de capacitação e reciclagem profissional. 

- Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, respeito, religiosidade, 

tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos áudios-visuais e outros 

para contribuir com sua educação e formação de caráter. - Executa outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (PROFESSOR DE HISTÓRIA PEB II E 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA PEB II) 

LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do 

texto literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e 

organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; 

emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, 

emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos 

de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos 

de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência 

de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de 

coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. 

Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Reescrita de frases: 

substituição, deslocamento, paralelismo; variação lingüística: norma culta.  

CONHECIMENTOS GERAIS: Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº 

9.394/96 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo 
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de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB. Sugestão de sites para obtenção do conteúdo: 

www.presidencia.gov.br/legislação; www.portal.mec.gov.br Concepções de Educação e 

Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho 

docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 

metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da 

sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-

pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações 

voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-

aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. 

Controle e avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Teorias Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - acessível 

através do site: www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº Prefeitura Municipal de 

Motuca ESTADO DE SÃO PAULO Rua São Luiz, nº 111 – Centro – Fone: (016)3348-

9300 – www.motuca.sp.gov.br - Motuca / SP 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial 

e o atendimento educacional especializado (acessível através do site 

www.presidencia.gov.br/legislacao) 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA 1. Teorias e concepções da arte: pensamento antigo e pós-moderno. 2. As 

dimensões da arte e suas principais articulares. 3. Elementos básicos das composições 

artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas 

articuladoras. 4. Das origens da dança, do teatro, da música e das artes visuais à 

contemporaneidade. 5. Características, produções e produtores dos principais períodos, 

escolas, movimentos e tendências no Brasil e no Mundo. 6. O ensino de educação artística 

no ensino fundamental. 7. O conhecimento arte no currículo escolar: razões e finalidades. 

8. A metodologia do ensino de arte. 9. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas 

artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e 

sociocultural do ser humano. 10. As diferentes linguagens artísticas e a educação. 

 BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: ARGAN, Giulio C. Arte Moderna: do Iluminismo aos 

movimentos contemporâneos. São Paulo: Cia das letras, 1993. ATACK Sally M. 

Atividades artísticas para deficientes. Ed. Papirus, 1995. BARBOSA, Ana Mãe Tavares 

Bastos. Inquietações e mudanças no Ens. Arte, São Paulo Cortez, 2007. BERTHOLD, 

Margot. História Mundial do teatro, São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000. BOURCIER, Paul. 

História da dança no ocidente. / Paul Bourcier; tradução Marina Appenzeller. – 2ª edição 

– São Paulo: Martins Fontes, 2001. BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental: Arte. 

Brasília: MEC/SEF, 1997.116p. COLABRESE, Omar. A linguagem da arte. Rio de 

Janeiro: globo, 2002. COLL César e TEBEROSKY, Ana. Aprendendo Arte Conteúdos 

essenciais para o ensino Fundamental. ED. Ática, 2000. FARO, Antônio José. Pequena 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
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história da dança. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1998. FERRAZ, Maria Heloísa; FUSARI, 

Maria F. Metodologia do ensino de arte. São Paulo: Cortez, 1993. HERNANDES, 

Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. São Paulo: Ed. Artmed, 

2000. IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: sala de aula e a formação de 

professores. Porto Alegre: Artmed, 2003. JEANDOT, Nicole. Explorando o universo da 

música. São Paulo: Scipione, 1990. PILLAR, Analice D. A educação do olhar no ensino 

das artes. Ed. Mediação, 1999. SCHAFFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: 

UNESP, 1991. SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

VISCONTI, Márcia e BIAGIONI, Maria Zei. Guia para educação e prática musical nas 

escolas. Ed. Realização 2002. ZANINI, Walter (org). História Geral da Arte no Brasil. São 

Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1993. 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA 

Análise das questões étnicas e raciais no mundo atual, considerando as diversidades étnicas 

culturais do mundo contemporâneo. - Reflexões sobre os atuais desafios das sociedades 

humanas com relação à natureza, à posse e à produção da terra, os movimentos sociais 

urbanos e os do campo, as relações com o poder entre o homem comum e o homem público. 

- Apreciar conhecimentos sobre as atuais tendências do Ensino ¬Aprendizagem da 

História. História da África - O Retrato físico do continente - A variedades de povos - 

Sociedades Africanas e as formas de organização - Comércio de escravos e a escravidão - 

Os africanos e seus descendentes no Brasil: • O escravismo colonial: As relações africanas 

entre si e com os crioulos, a relação com os senhores, as resistência com a escravidão. • 

Novas identidades: Os laços entre parentes e companheiros de trabalho, as religiões 

africanas no Brasil e o catolicismo negro. O negro na sociedade brasileira contemporâneo 

• O fim da escravidão e do contato com a África • A mestiçagem • Manifestações culturais 

afro-brasileiras • O caminho em direção a igualdade A África depois do tráfico de escravos 

• O fim do tráfico de escravos • A ocupação colonial • Imperialismo: A partilha da África 

• O século XX para os africanos 

 BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: FREYRE, Gilberto - Casa Grande e Senzala, Editora 

Record, 1992. JÚNIOR, Caio Prado – História Econômica do Brasil, Editora Brasiliense, 

1998. ALENCAR, Francisco, Lucia Carpi, Marcus Vinício Ribeiro – História da Sociedade 

Brasileira, Editora Ao Livro Técnico S/A, 1990. BERCITO, Sônia de Deus Rodrigues – 

Nos Tempos de Getúlio: da Revolução de 30 ao fim do Estado Novo, Editora Atual, 1990. 

RIBEIRO, Darcy – Diários Índios (os urubus – kaapor), Editora Companhia das Letras, 

2004. HOBSBAWM, Eric – A Era das Revoluções – 1789 – 1848. Tradução Maria Tereza 

Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1l977. HOBSBAWM, Eric 

– A Era dos Extremos – O breve século XX (1914 a 1991). Trad. Marcos Santarrita, 2 

ed.São Paulo: Companhia das Letras 1995. São Paulo (Estado). Secretaria de Educação. 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Curricular para o ensino de 

história – 1 Grau. São Paulo. SE/Cenp, 1992. E para o segundo grau em 1994. 

BITTENCOURT, Circe (org) - O saber histórico na sala de aula. São Paulo. Contexto, 

1997 BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Secretaria de Educação. Fundamental. Brasília – MEC – SEF, l997, volume 5. Atlas 

Histórico Escolar – Rio de Janeiro – FAE, 1991. SOUZA, Marina de Mello e. África e 
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Brasil Africano. São Paulo: Ática, 2006. FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: 

Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 49.ed. ver. São Paulo: 

Global, 2004. 

 


