ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ERRATA 004/2016
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, a seguinte alteração:
Onde se lê:
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 9.394/96 atualizada.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Educação inclusiva; Temas
Transversais; Conselhos escolares e legislação educacional. Conhecimentos Sociais: As Regiões Brasileiras.
Conhecimentos Básicos de Geografia e História. Concepção do ensino de História. O saber histórico escolar e
sua importância social. Conceitos básicos: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo histórico. Eixos
temáticos: história local e do cotidiano; e história das organizações populacionais. Conteúdos básicos de
História do Brasil e do Tocantins. Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de História.
O homem e o meio ambiente. Ecologia. Higiene e saúde e Preservação ambiental.
Conhecimentos/Atualidades/Realidade do Brasil. Concepção do ensino de Geografia. O espaço como
construção social e histórica da ação humana. O papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos
transportes para as sociedades urbanas e rurais. Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no
ensino de Geografia. Matemática Básica: Operações Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição;
Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum;
Expressões Numéricas; Regras de Três Simples; Porcentagem; Unidades de Comprimento; Noções de áreas
de figuras Geométricas Planas. Algarismos Romanos. Operações com unidades de tempo. Raciocínio Lógico.
A Matemática nos anos iniciais da Educação Básica. Noções de conjunto. Alfabetização matemática: o
pensamento lógico-matemático e a construção do número. Leitura, escrita e composição dos números.
Números naturais e sistema de numeração decimal. Operações com números naturais: adição, subtração,
multiplicação e divisão. Números racionais representados sob a forma de fração e decimal. Grandezas e
medidas. Noções de geometria: espaço e forma. A resolução de problemas e o processo de ensinoaprendizagem da Matemática. Tratamento da informação: leitura e interpretação de informações contidas
em imagens, tabelas e gráficos. Ciências: O ensino de ciências nos anos iniciais da Educação Básica. Temas
transversais: meio ambiente; saúde; e orientação sexual. O papel da experimentação no ensino de ciências.
Língua Portuguesa: O ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais da Educação Básica. O desenvolvimento
da oralidade no cotidiano escolar. A apropriação da escrita no cotidiano escolar. O ensino de gramática nos
anos iniciais. A prática da leitura: objetivos, finalidades e compreensão de textos. Produção de textos e a
prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros textuais). A literatura nos anos iniciais da Educação Básica.
Principais ideias e teorias dos educadores: Emília Ferreiro, Paulo Freire, Freinet, Perrenoud, Piaget,
Vygotsky.
Leia-se:
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 9.394/96 atualizada.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Educação inclusiva; Temas
Transversais; Conselhos escolares e legislação educacional. Conhecimentos Sociais: As Regiões Brasileiras.
Conhecimentos Básicos de Geografia e História. Concepção do ensino de História. O saber histórico escolar e
sua importância social. Conceitos básicos: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo histórico. Eixos
temáticos: história local e do cotidiano; e história das organizações populacionais. Conteúdos básicos de
História do Brasil. Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de História. O homem e o
meio ambiente. Ecologia. Higiene e saúde e Preservação ambiental. Conhecimentos/Atualidades/Realidade
do Brasil. Concepção do ensino de Geografia. O espaço como construção social e histórica da ação humana. O
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papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes para as sociedades urbanas e rurais.
Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de Geografia. Matemática Básica: Operações
Elementares no Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação;
Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; Expressões Numéricas; Regras de Três Simples;
Porcentagem; Unidades de Comprimento; Noções de áreas de figuras Geométricas Planas. Algarismos
Romanos. Operações com unidades de tempo. Raciocínio Lógico. A Matemática nos anos iniciais da Educação
Básica. Noções de conjunto. Alfabetização matemática: o pensamento lógico-matemático e a construção do
número. Leitura, escrita e composição dos números. Números naturais e sistema de numeração decimal.
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Números racionais
representados sob a forma de fração e decimal. Grandezas e medidas. Noções de geometria: espaço e forma.
A resolução de problemas e o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Tratamento da informação:
leitura e interpretação de informações contidas em imagens, tabelas e gráficos. Ciências: O ensino de ciências
nos anos iniciais da Educação Básica. Temas transversais: meio ambiente; saúde; e orientação sexual. O
papel da experimentação no ensino de ciências. Língua Portuguesa: O ensino de Língua Portuguesa nos anos
iniciais da Educação Básica. O desenvolvimento da oralidade no cotidiano escolar. A apropriação da escrita
no cotidiano escolar. O ensino de gramática nos anos iniciais. A prática da leitura: objetivos, finalidades e
compreensão de textos. Produção de textos e a prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros textuais). A
literatura nos anos iniciais da Educação Básica. Principais ideias e teorias dos educadores: Emília Ferreiro,
Paulo Freire, Freinet, Perrenoud, Piaget, Vygotsky.

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os efeitos
legais, sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.
São João do Arraial - PI, 10 de fevereiro de 2016.

Adriano Castelo Branco Ramos Rodrigues
Prefeito Municipal
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