CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA

Retificação do Conteúdo Programático do cargo de Educador Auxiliar de Creche

Onde lê-se:
ESPECIFICOS - NÍVEL SUPERIOR
EDUCADOR AUXILIAR DE CRECHE: Objetivos da Educação Infantil, Ampliação do repertório
vocabular, A criança PréEscolar e suas linguagens, Atendimento à criança pré-escolar provinda
de ambientes pouco estimuladores, Atividade de estimulação para a leitura na pré-escola, A
educação artística a serviço da criatividade na pré-escola, Sucata, um desafio à criatividade,
Situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto, A criança pré-escolar e
o meio social, Ciências na Educação Infantil – Importância, Uma escola Piagetiana, Você fala
porque pensa (não pensa porque fala) – a aprendizagem da linguagem como instrumento de
aprendizagem, A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget, Da psicologia do
desprivilegiado à psicologia do oprimido, Estatuto da Criança e do Adolescente, A criança e o
número, Avaliação, Planejamento, Pedagogia de Freinet (Revista do Professor), Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (alterações e novas regulamentações e emendas).

Leia- se:
CONHECIMENTO ESPECIFICOS- NÍVEL MÉDIO
EDUCADOR AUXILIAR DE CRECHE: Parecer CNE/CEB nº 20/2009 (Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil). RCNEI. As concepções de Educação e suas repercussões na
Organização do Trabalho Escolar na Educação Infantil. Psicologia do Desenvolvimento e da
aprendizagem infantil. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A sala de aula e a prática
pedagógica. A importância da arte, da música e do contar histórias. Necessidades da criança de
0 a 6 anos. Descansar e dormir, hora da alimentação, circulação ao ar livre. Rotinas de
atendimento à criança: hora do banho de sol, hora do sono, hora de trocar as fraldas, hora do
banho, hora de dar remédios à criança. A educação alimentar. Noções de higiene bucal. Noções
de primeiros socorros. O controle das principais doenças infecciosas. Crianças com necessidades
especiais. A Recreação. Os Brinquedos de Roda. Rodas Cantadas. Pequenos Jogos. O brincar. O
cuidar.

Atenciosamente,
Alagoinhas, 27 de Fevereiro de 2020
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