
EDITAL 07/2009 – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

Didática, Metodologias de Ensino e Estágio 
 
Questão 1 
 

Pensar o contexto escolar implica refletir acerca dos diversos aspectos que permeiam a 

prática pedagógica. A partir desta idéia, é possível pensarmos Currículo e Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de forma articulada? Por quê? Justifica tua resposta, deixando evidente 

os conceitos de Currículo e de PPP, bem como as possibilidades (ou não) de sua 

articulação.  

 

Padrão de resposta esperada: 

 

O candidato deve expressar clareza e coerência quanto à explicação do conceito de 

Currículo e de Projeto Político Pedagógico de forma fundamentada teoricamente. Além 

disso, deve dissertar a respeito da possibilidade (ou não) de articulação entre Currículo e 

Projeto Político Pedagógico. 

 

Questão 2 
 

Elabore um plano de aula para um curso de Licenciatura no Ensino Superior sobre a 

temática “Formação de Professores e identidade profissional: saberes e fazeres”. Ao final 

do plano disserte sobre o tema explicitando a contribuição dos cursos de formação de 

professores na construção da identidade do profissional da Educação Básica.     

 

Padrão de resposta esperada: 

 

O candidato deve expressar clareza e coerência quanto à elaboração de um plano de aula 

que deve expressar os objetivo da aula e o modo como o trabalho será desenvolvido e 

avaliado. Espera-se, ainda, que o candidato demonstre compreensão a respeito das 

principais contribuições dos cursos de formação de professores na construção da identidade 

do profissional da Educação Básica. 

 

Questão 3 
 
Apresente no mínimo duas metodologias de ensino na Educação Infantil e/ou nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental que se destacam no debate educacional brasileiro e 

argumente sobre aquela que considera mais adequada. 

 

Padrão de resposta esperada: 

 

O candidato deve apresentar no mínimo duas metodologias de ensino na Educação Infantil 

e/ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental, demonstrando conhecimento a respeito de 

pelo menos uma das metodologias citadas. 

 


