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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e/ou SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

A) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DO ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
2.01 – ADI – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura e interpretação de textos. Ditongos. Hiatos. Classes dos vocábulos. Substantivo. 
Adjetivo. Artigo. Pronome. Numeral. Verbo. Tempos, modos e conjugações verbais. Advérbio. 
Preposição. Sujeito. Objeto Direto e indireto. Predicado. Predicativo. Verbo de ligação. 
Classificação das Orações. Regras de Acentuação Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
As quatro operações. Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. 
CONHECIMENTOS GERAIS E BÁSICOS DA FUNÇÃO: 10 QUESTÕES 
Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, 
direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e 
letramento. Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da 
Literatura Infantil no Brasil. Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. 
A construção e desenvolvimento da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da 
criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos 
diferentes momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da 
avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. Desenvolvimento 
linguístico e desenvolvimento cognitivo. As etapas do processo de alfabetização. A importância 
da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia a favor da alfabetização. A 
perspectiva infantil na fase da alfabetização. A função social da escola pública contemporânea. 
O desenvolvimento e a aprendizagem da criança de 0 e 3 anos. A linguagem simbólica. O jogo, 
o brinquedo e a brincadeira. Os três tipos de conhecimento: físico, social e lógico-matemático. 
A avaliação na educação infantil. O planejamento do trabalho pedagógico. Avaliação, 
Observação e Registro. Projetos para a educação infantil. Reflexões sobre a prática 
pedagógica: a organização do espaço e do tempo. Cuidar e educar. As relações da escola com 
a comunidade. Desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição da criança. 
 

B) EMPREGOS DO MAGISTÉRIO COM EXIGÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – PROFESSOR PEB I 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura e interpretação de textos. Ditongos. Hiatos. Classes dos vocábulos. Substantivo. 
Adjetivo. Artigo. Pronome. Numeral. Verbo. Tempos, modos e conjugações verbais. Advérbio. 
Preposição. Sujeito. Objeto Direto e indireto. Predicado. Predicativo. Verbo de ligação. 
Classificação das Orações. Regras de Acentuação Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
As quatro operações. Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS: 10 QUESTÕES 
ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo, Cortez, 1996.  
CANDAU, Vera Maria. A didática em Questão. Petrópolis. Ed. Vozes: 1984.  
ELIAS, M. C. Célestin Freinet. Uma pedagogia de atividade e cooperação. 3ª edição. 
Petrópolis: Vozes, 1999.  
FREIRE, PAULO. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2000.  
HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 4a ed. Porto Alegre:  
Educação e realidade, 1994.  
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.  
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LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar. Fundamentos teórico-metodológicos. 7aedição. São 
Paulo: Vozes, 1994.  
SAVIANI, Dermeval. A pedagogia histórico crítica. S.P: Cortez, 1990.  
DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a 
descobrir. São Paulo: Cortezo. 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 1ª a 4ª 
séries do Ensino Fundamental – volume 01 ao 10. 
Concepções de educação e escola. 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. Interdisciplinaridade. Currículo. 
Planejamento, seleção e organização do processo de ensino e aprendizagem. Avaliação. 
Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando. Valorização 
de todas as linguagens infantis. Teorias do conhecimento, do desenvolvimento e da 
aprendizagem em suas diferentes abordagens e concepções pedagógico-metodológicas. 
Planejamento escolar. Os diferentes ritmos na construção do conhecimento. 
Interdisciplinaridade. O ser educador: a pessoa do professor no processo de ensinar e de 
aprender. Gestão Democrática. A diversidade como princípio para a formação de valores 
democráticos; Integração escola X família e comunidade. Alfabetização e Letramento: o 
desenvolvimento da competência leitora e os saberes escolares nas diversas áreas de 
conhecimento. Matemática nos anos iniciais. 

 
3.02 - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 
PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES 
Leitura e interpretação de textos. Ditongos. Hiatos. Classes dos vocábulos. Substantivo. 
Adjetivo. Artigo. Pronome. Numeral. Verbo. Tempos, modos e conjugações verbais. Advérbio. 
Preposição. Sujeito. Objeto Direto e indireto. Predicado. Predicativo. Verbo de ligação. 
Classificação das Orações. Regras de Acentuação Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. 
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES 
As quatro operações. Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS: 10 QUESTÕES 
ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo, Cortez, 1996.  
CANDAU, Vera Maria. A didática em Questão. Petrópolis. Ed. Vozes: 1984.  
ELIAS, M. C. Célestin Freinet. Uma pedagogia de atividade e cooperação. 3ª edição. 
Petrópolis: Vozes, 1999.  
FREIRE, PAULO. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2000.  
HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 4a ed. Porto Alegre:  
Educação e realidade, 1994.  
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.  
LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar. Fundamentos teórico-metodológicos. 7aedição. São 
Paulo: Vozes, 1994.  
SAVIANI, Dermeval. A pedagogia histórico crítica. S.P: Cortez, 1990.  
DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a 
descobrir. São Paulo: Cortezo. 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 
Adaptações Curriculares - Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. 
Educação e inclusão – a integração de alunos com deficiência em classes regulares dos 
sistemas de ensino. Política Nacional de Educação Especial. Princípios e fundamentos da 
Educação Especial. Currículo em Educação Especial. O ensino na Educação Especial: 
especificidades. Educação Especial: orientação metodológica. Educação inclusiva: concepção, 
diferenças e preconceitos na escola, transtornos emocionais, necessidades educativas 
especiais e aprendizagem. Definições dos tipos de deficiência; Programa Educação Inclusiva; 
Necessidades educacionais especiais temporárias e permanentes. Educação Especial: 
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aspectos históricos e pedagógicos. O desenvolvimento da criança nos aspectos: biológico, 
emocional, cognitivo. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais. Surdez: concepção médica e concepção social; 
Modalidade de língua oral e de língua de sinais; LIBRAS: introdução ao idioma e noções 
básicas; Aspectos Linguísticos da LIBRAS: Princípios e orientação curriculares para a inclusão 
do aluno surdo; Práticas pedagógicas e a constituição de um ambiente educativo inclusivo; 
Cultura surda e inclusão na esfera escolar;  
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – PEB II - TODOS – 10 QUESTÕES 
ALVES, Rubem. O preparo do educador. In: O educador vida e morte, 6a edição, Rio de 
Janeiro: Graal, 1985.  
ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo, Cortez, 1996.  
APPLE, M.W. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.  
CANDAU, Vera Maria. A didática em Questão. Petrópolis. Ed. Vozes: 1984.  
ELIAS, M. C. Célestin Freinet. Uma pedagogia de atividade e cooperação. 3ª edição. 
Petrópolis: Vozes, 1999.  
FAZENDA, Ivani Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São Paulo: Papirus, 
1995, 2a edição.  
FERREIRA, O. M. e SILVA JUNIOR, P. D. Recursos audiovisuais no processo ensino-
aprendizagem. São Paulo: EPU, 1986.  
FREIRE, PAULO. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2000.  
HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 4a ed. Porto Alegre:  
Educação e realidade, 1994.  
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.  
LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar. Fundamentos teórico-metodológicos. 7aedição. São 
Paulo: Vozes, 1994.  
SAVIANI, Dermeval. A pedagogia histórico crítica. S.P: Cortez, 1990.  
DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a 
descobrir. São Paulo: Cortezo. 
 
3.03 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e volume 07 Artes. 
A Arte na educação escolar: Fundamentos históricos, filosóficos e pedagógicos do ensino de 
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Procedimentos pedagógicos em Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro: objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e o ensino de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Corporeidade. A arte na 
história: A história da Arte Brasileira e Universal, da pré-história à contemporaneidade. Artes 
Visuais: principais manifestações artísticas, características das tendências e artistas 
representantes. Teatro: encenação teatral; conceito e percurso histórico de diferentes 
concepções teatrais e propostas contemporâneas. Dança: Aspectos históricos e culturais da 
Dança. Música: A história da Música Universal e Popular Brasileira, da antiguidade à 
atualidade, principais manifestações musicais, características das tendências e artistas 
representantes. Arte, comunicação e cultura: As linguagens artísticas na atualidade. 
Manifestações artístico-culturais populares. Os elementos de visualidade e suas relações 
compositivas. Os elementos básicos da música: forma e estrutura. 
 
3.04 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e volume 04 Ciências 
Naturais. 
O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização 
na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, ética e 
pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o 
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ambiente; princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre 
estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes 
grupos animais e vegetais. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde, 
desequilíbrios: endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; 
reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos da Química: conceitos, lei, relações e 
princípios básicos; interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: 
conceitos, leis, relações e princípios básicos. 
 
3.05 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Parâmetro Curricular Nacional 1ª a 4ª 
séries- vol. 7 – Educação Física 
Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais 
aplicadas à Educação Física e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, 
esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; corpo, sociedade e a construção da 
cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao 
Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; 
socorros de urgência aplicados à Educação Física; as diferentes tendências pedagógicas da 
Educação Física. Esporte e jogos: competição, cooperação e transformação didático-
pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. Modalidades esportivas. Atividade física 
adaptada. Paradesporto. Organização de eventos desportivos. Consciência corporal e estética 
do movimento, coreografias e danças. Esquema Corporal. Plasticidade, flexibilidade e 
adaptabilidade do corpo. Exercícios corporais orientados e/ou adaptados. Jogos de 
comunicação e expressão em grupo. Exercícios aeróbicos. Exercícios de resistência e força 
muscular. Exercícios de coordenação e habilidade motora. Exercícios de readequação 
postural. Alongamento. A Educação Física no currículo da Educação Básica – significados e 
possibilidades: as diferentes concepções e os aspectos legais da Educação Física na escola. 
Educação Física escolar e cidadania: os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na 
Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição e cooperação. Gestão 
democrática e Participação da comunidade. 
 
3.06 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e volume 05 de 
Geografia. 
Pensamento geográfico: evolução, tendências e sua práxis. A Educação Geográfica e o Ensino 
Fundamental. O ensino da Geografia e a Lei n.º 10.639/03. As novas abordagens geográficas e 
as categorias de análise geográfica: espaço natural, espaço humanizado, território, paisagem, 
lugar, região. Fundamentos da cartografia: a linguagem, os códigos cartográficos, as novas 
tecnologias e o ensino da cartografia. A dinâmica da natureza e a sociedade: o quadro 
geomorfológico da Terra, os grandes espaços climatobotânicos e a questão ambiental na 
atualidade. O trabalho humano e a transformação da natureza: as atividades econômicas, o 
processo de industrialização, a Divisão Internacional do Trabalho, a sociedade de consumo, a 
agropecuária e o extrativismo. Regionalização do espaço mundial, sistemas socioeconômicos, 
a velha e a nova ordem mundial, relações internacionais, organizações político-territoriais e 
focos de tensão no mundo atual. O comércio mundial de mercadorias e a formação dos blocos 
econômicos, conflito centro-periferia, a questão ambiental no mundo e as crises econômicas 
nos países periféricos. As redes técnicas e a sua importância para a atual configuração dos 
fluxos globais de pessoas, bens, capitais e serviços. A geografia regional dos principais 
territórios: EUA, União Europeia, Japão, China, Tigres e Novos Tigres, Índia, América Latina, 
Oriente Médio e África. O espaço geográfico brasileiro: o processo de ocupação do território, a 
regionalização do território e as regiões geoeconômicas; aspectos físicos do Brasil (relevo, 
clima, vegetação, hidrografia); os grandes conjuntos morfoclimáticos do Brasil e seu processo 
de utilização, conservação e degradação; os recursos naturais do Brasil e a questão ambiental 
(ecossistemas, impactos naturais e urbanos, poluição e os movimentos ambientalistas.); 
industrialização, fontes de energia, urbanização e agropecuária. 
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3.07 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª 
séries do Ensino  
Ensino e prática de história: saber histórico escolar; organização de conteúdos históricos; 
metodologias do ensino de história; trabalho com documentos e diferentes linguagens no 
ensino de história; a história nacional, regional e local; novas tendências do ensino 
aprendizagem em história. O ensino de história e a Lei n.º 10.639/03. Conhecimentos históricos 
contemporâneos: saber histórico e historiografia; história e temporalidade. História do mundo 
ocidental: heranças culturais da Antiguidade Clássica; povos e culturas na Europa medieval; 
história africana e suas relações com a Europa e a América; questões étnicas e raciais no 
mundo atual, considerando as diversidades étnicas culturais do mundo contemporâneo. 
História do Brasil: cidadania e identidade; historiografia brasileira e a História do Brasil; da 
ocupação indígena ao mundo contemporâneo. 
 
3.08 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e volume 09 de 
Língua Estrangeira; 
Fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa e principais 
abordagens metodológicas. Compreensão, interpretação e produção de textos: estratégias de 
leitura, tipologia, estrutura e organização textual. Coerência e coesão: principais elementos e 
relações da estrutura linguística do Inglês (morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, 
vocabulário). O ensino de línguas para comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de 
Inglês. Proposta Curricular de Língua Estrangeira Moderna. Interculturalidade e 
Interdisciplinaridade no Ensino da Língua Inglesa. Aprendizado de Língua Estrangeira: Língua 
como Discurso – conhecimento contextual (conhecimento dos interlocutores, lugar, hora e 
objetivo do ato comunicativo); conhecimento textual (organizações textuais diferentes como 
descrição, exploração e argumentação); conhecimento linguístico/sistêmico (conhecimento do 
aspecto linguístico no ato comunicativo); Uso social da Língua: no ambiente profissional (estilo 
usado em artigos de jornais, instruções e palestras); possíveis necessidades dos alunos 
(alguns estilos que estes possam precisar como: notícias, anúncios, manuais, e-mails, música, 
etc.); Língua - História e Cultura: temas relacionados com assuntos internacionais como 
economia, política, pessoas, lugares, cultura, meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia; 
Aspectos histórico e cultural dos países que falam Inglês como Inglaterra, Estados Unidos, 
Austrália, África do Sul, etc.; Escritores como: William Shakespeare, Emily Bronte, Charlotte 
Bronte, Charles Dickens, Ernst Hemingway, Edgar Alan Poe, Oscar Wilde, T. S. Eliot, James 
Joyce, Virgínia Woolf. Ensino da Língua Inglesa: concepções sobre o ensino-aprendizagem da 
Língua Inglesa; tendências pedagógicas: métodos e abordagens de ensino; o processo de 
ensinar e aprender uma língua estrangeira; o papel da Língua Inglesa no currículo. 

 
3.09 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e volume 02 de 
Língua Portuguesa 
Variação linguística e a prática pedagógica. Gramática e ensino: metalinguagem, uso e 
reflexão. Análise linguística em sala de aula. Teorias linguísticas e ensino de língua. Teorias 
linguísticas e Parâmetros curriculares (Ensinos Fundamental e Médio). Concepções de língua e 
suas implicações para o ensino. Gêneros e tipos textuais: o ensino em sala de aula. 
Concepções de leitura: implicações para o ensino em sala de aula. Leitura e produção de 
textos: problemas de ensino e de aprendizagem. Reescrita e retextualização: implicações para 
o ensino da escrita. Propostas didáticas e metodológicas para o ensino de língua. Novo Acordo 
Ortográfico. Inclusão e educação em língua portuguesa. Língua portuguesa e tecnologia em 
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sala de aula. Literatura, Literatura infantil, literatura infanto-juvenil e formação docente. 
Concepções sobre a relação entre as categorias da literatura e a formação docente. 
 
3.10 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 
BRASIL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Parâmetro Curricular Nacional: 5ª a 8ª 
séries do Ensino Fundamental – volume 01 – Introdução aos Parâmetros e volume 03 
Matemática.  A resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática; Avaliação 
em Matemática; Meios para ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental: 
possibilidades da história da Matemática; Jogos nas aulas de Matemática; O uso das 
calculadoras. Objetivos e seleção de conteúdos da Matemática no Ensino Fundamental; 
Aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental: o professor e o saber matemático; O 
aluno e o saber matemático; As relações professor-aluno e ensinar e aprender Matemática no 
Ensino Fundamental: possibilidades da história da Matemática; Jogos nas aulas de 
Matemática; O uso das calculadoras.   

 
 

 


