ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ANEXO I – PROGRAMA DAS DISCIPLINAS

1. DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1.1 DAS DISCIPLINAS PROVA ESCRITA
ÁREA - ENSINO FUNDAMENTAL
CONHECIMENTOS GERAIS
Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade; Processos de Ensino-Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e
teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica.
ALEMÃO
Língua estrangeira: relação com outras culturas; Palavras com sons assemelhados nas várias
situações de uso; Contextualização das palavras com vários significados; Produção textual a partir
de situações do cotidiano.
ARTES
Conhecimentos artísticos, estéticos e culturais produzidos historicamente e em produção pela
humanidade; Conceitos de som, forma, cor, gesto, movimento, espaço e tempo nas linguagens
artísticas: musical, visual, cênica, articulados aos processos de contextualização, produção
artística e leitura de imagens e de obras de arte.
CIÊNCIAS
Características dos seres vivos: cinco reinos; Corpo humano: células, sistemas, reprodução, AIDS
e DSTs; Ecossistemas brasileiros; Vírus: características e viroses; Ar: poluição, contaminação, os
diferentes gases e suas funções no ambiente; Solo: poluição, contaminação, características, o
solo nos processos de produção; Água: poluição, contaminação, conservação, interação da água
com os demais elementos do ambiente: Meio ambiente: preservação, degradação e recuperação
ambiental; Massa: força e aceleração; Substâncias químicas e suas propriedades.
EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEGUNDO PROFESSOR
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Atribuições do segundo
professor de turma; Alfabetização e letramento; Adequações curriculares; Conceitos de
deficiência, Condutas típicas e altas habilidades; Tecnologias assistivas.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação do corpo e do movimento humano; Conceitos de ginástica, jogo, dança, esporte, dentro
das diversos formas em que se apresentam, quer no âmbito individual quer no coletivo; Hábitos de
vida saudável, de cooperação e de atividades coletivas; Corporeidade/Movimento: esquema
corporal, lateralidade, estrutura espacial, orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla
e motricidade fina, ritmo, equilíbrio, coordenação viso-motora; Aptidão motora: Equilíbrio estático e
dinâmico, força, flexibilidade e agilidade; Atividade de locomoção: caminhada, corrida, salto,
saltito, galope, salto misto, tempo/espaço; Atividades em grupo de alta organização social e baixa

complexidade de tarefa; Jogo: jogos sensoriais, jogos de faz de conta, jogos tradicionais, jogos de
construção, jogos de cooperação e de oposição, recreação contestes e estafetas, jogos prédesportivos, pequenos e grandes jogos; Dança: danças folclóricas, populares e modernas, danças
de salão, atividades rítmicas, dramatizações e linguagem gestual, brinquedos cantados e cantigas
de roda; Esporte: atletismo, handebol, basquetebol, voleibol, futebol; Ginástica: ginástica formativa,
ginástica olímpica, ginástica rítmica; Origem e evolução da Educação Física; Fisiologia do
exercício/qualidade de vida.
ENSINO RELIGIOSO
Ensino religioso na atualidade brasileira: legislação nacional e estadual; Fenômeno religioso e
suas manifestações nas diferentes culturas e tradições religiosas; Diversidade religiosa no Brasil e
em Santa Catarina; Idéias, concepções e significados do transcendente/ sagrado/divindade, nas
diferentes tradições religiosas de matriz indígena, africana, oriental e semita/ocidental; Evolução
da estrutura das tradições religiosas de matriz indígena, africana, oriental e semita/ocidental: mitos
sagrados, textos sagrados, ritos sagrados, espaço e lugares sagrados, símbolos sagrados,
doutrinas e ethos; Finitude humana: limites éticos e respostas orientadoras de sentido da vida nas
tradições religiosas de matriz indígena, africana, oriental e semita/ocidental e nos
grupos/movimentos não religiosos;
ESPANHOL
Língua estrangeira: relação com outras culturas; Palavras com sons assemelhados nas várias
situações de uso; Contextualização das palavras com vários significados; Produção textual a partir
de situações do cotidiano.
GEOGRAFIA
Espaço geográfico; Lugar; Paisagem; Território; Região; Orientação e representação espacial;
Fusos horários; Ambiente natural: ocupação, preservação/conservação; Economia e sociedade:
desigualdades mundiais; Diversidade étnica e religiosa: conflitos sociais no Brasil e no mundo;
Globalização: diferenças regionais; Santa Catarina como lugar no/do mundo.
HISTÓRIA
Conhecimentos e conceitos produzidos historicamente pela humanidade, presentes nos vários
temas/conteúdos que compõem a História de Santa Catarina, História do Brasil, História da
América e História Geral; Temporalidade, tempo/espaço, cultura, cotidiano, relações sociais e de
poder, gênero, etnia, Imaginário, memória, identidade, relações de produção, ideologia.
INGLÊS
Língua estrangeira: relação com outras culturas; Palavras com sons assemelhados nas várias
situações de uso; Contextualização das palavras com vários significados; Produção textual a partir
de situações do cotidiano.
ITALIANO
Língua estrangeira: relação com outras culturas; Palavras com sons assemelhados nas várias
situações de uso; Contextualização das palavras com vários significados; Produção textual a partir
de situações do cotidiano.
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto e discurso: Conteúdo temático, configuração estrutural e estilo; Intertextualidade/
interdiscursividade: Eu e o outro; Intertextualidade – Textos recorrentes. Interdiscursividade –
Outros dizeres, outros discursos, outras vozes que constituem o texto; A semântica textual:
conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; Coesão/coerência: Emprego de diferentes
procedimentos linguísticos na superfície textual, lexicais (repetição, substituição, associação), e/ou
gramaticais (emprego de pronomes, conjunções, numerais, elipses), para garantir a compreensão
do que se lê e/ou diz, ou seja, o sentido global do texto (coerência); Polissemia/polifonia: Os
diferentes sentidos da palavra e as diferentes vozes que constituem o texto/discurso; Dialogismo,
polissemia, polifonia e heterogeneidade discursiva; As marcas da polissemia e polifonia na
produção escrita de alunos e professores; Nova ortografia da Língua Portuguesa.

MATEMÁTICA
Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Álgebra: sequências,
conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções;
Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Sistema
de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso,
velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e
construção de tabelas e gráficos; Noções de probabilidade.
SÉRIES INICIAIS
Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: apropriação inicial da
leitura e da escrita; Idéia de representação, funções sociais da escrita; Texto: unidade da língua,
tipologia textual, produção e reestruturação de textos, análise linguística; Elaboração de conceitos
matemáticos: Campos Numéricos - Números Naturais, Números Racionais, Análise Combinatória;
Campos Geométricos - Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; Estatística Gráficos estatísticos; Elaboração de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e abiótico,
recursos tecnológicos, interdependências, saúde; Elaboração de conceitos das Ciências humanas
e sociais: tempo, tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço, relações e interações,
cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação.
TECNOLOGIA EDUCACIONAL E INFORMÁTICA
Sistemas computacionais; Organização e arquitetura de computadores; Sistemas operacionais
Linux e Windows; Redes de computadores; Softwares de edição de texto e apresentação;
Fundamentos da tecnologia educacional; Mídias computacionais; Uso de tecnologias no processo
ensino/aprendizagem; Comunicação eletrônica; Educação a distância.

ÁREA - ENSINO MÉDIO
CONHECIMENTOS GERAIS
Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade; Processos de Ensino-Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e
teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica.
ALEMÃO
Língua estrangeira: instrumento de acesso a outras culturas; Leitura e escrita: prioridade no
ensino da língua estrangeira; Relações contextuais: fala e escuta, leitura e escrita; Construção e
reconstrução de frases, parágrafos e textos; Interpretação de textos.
BIOLOGIA
Origem da vida, citologia, histologia; Classificação dos seres vivos; Reprodução humana:
sexualidade e adolescência; DSTs e AIDS; Genética: primeira e segunda leis de Mendel, teoria
cromossômica da herança, herança ligada ao sexo, Sistema ABO, Fator RH; Evolução: conceitos,
variabilidade genética, seleção natural; Ecologia: ecossistemas brasileiros; Aquecimento global;
Biodiversidade: nomenclatura e taxionomia, vírus.
DIDÁTICA – EDUCAÇÃO INFANTIL
Organização e gestão da escola; Relação entre teoria e prática; Políticas educacionais; Currículo;
Dimensões da profissão docente: Política humano-interacional; Técnica; Concepções
pedagógicas; Prática pedagógica: espaço de ação-reflexão-ação.
DIDÁTICA/SÉRIES INICIAIS

Organização e gestão da escola; Relação entre teoria e prática; Políticas educacionais; Currículo;
Dimensões da profissão docente: Política humano-interacional; Técnica; Concepções
pedagógicas; Prática pedagógica: espaço de ação-reflexão-ação.
ESPANHOL
Língua estrangeira: instrumento de acesso a outras culturas; Leitura e escrita: prioridade no
ensino da língua estrangeira; Relações contextuais: fala e escuta, leitura e escrita; Construção e
reconstrução de frases, parágrafos e textos; Interpretação de textos.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO/EDUCAÇÃO INFANTIL
Organização e gestão da escola; Relação entre teoria e prática; Políticas educacionais; Currículo;
Dimensões da profissão docente: Política humano-interacional; Técnica; Concepções
pedagógicas; Prática pedagógica: espaço de ação-reflexão-ação.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO/SÉRIES INICIAIS
Organização e gestão da escola; Relação entre teoria e prática; Políticas educacionais; Currículo;
Dimensões da profissão docente: Política humano-interacional; Técnica; Concepções
pedagógicas; Prática pedagógica: espaço de ação-reflexão-ação.
FILOSOFIA
Concepção de mundo ou problema ontológico; Concepção de conhecimento ou problema
epistemológico; Concepção de homem ou problema antropológico; Concepção de beleza e de
ludicidade ou problema estético; Concepção de sociedade ou problema ético-político: ética,
política, moral, valores, poder e estado, legalidade e legitimidade, liberdade, igualdade, justiça,
direitos humanos, meios de comunicação de massa.
FÍSICA
O sentido do aprendizado da Física; Medidas e unidades do SI; Cinemática escalar e vetorial;
Dinâmica newtoniana; Energia e trabalho; Estática; Gravitação; Hidrostática; Temperatura e calor;
Termodinâmica; Ondas e óptica; Eletricidade; Eletromagnetismo; Física moderna.
GEOGRAFIA
Espaço geográfico; Lugar; Paisagem; Território; Região; Orientação e representação espacial;
Fusos horários; Ambiente natural: ocupação, preservação/conservação; Economia e sociedade:
desigualdades mundiais; Diversidade étnica e religiosa: conflitos sociais no Brasil e no mundo;
Globalização: diferenças regionais; Santa Catarina como lugar no/do mundo.
HISTÓRIA
Conhecimentos e conceitos produzidos historicamente pela humanidade, presentes nos vários
temas/conteúdos que compõem a História de Santa Catarina, História do Brasil, História da
América e História Geral; Temporalidade, tempo/espaço, cultura, cotidiano, relações sociais e de
poder, gênero, etnia, Imaginário, memória, identidade, relações de produção, ideologia.
INGLÊS
Língua estrangeira: instrumento de acesso a outras culturas; Leitura e escrita: prioridade no
ensino da língua estrangeira; Relações contextuais: fala e escuta, leitura e escrita; Construção e
reconstrução de frases, parágrafos e textos; Interpretação de textos.
ITALIANO
Língua estrangeira: instrumento de acesso a outras culturas; Leitura e escrita: prioridade no
ensino da língua estrangeira; Relações contextuais: fala e escuta, leitura e escrita; Construção e
reconstrução de frases, parágrafos e textos; Interpretação de textos.
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Texto e discurso: Conteúdo temático, configuração estrutural e estilo; Intertextualidade/
interdiscursividade: Eu e o outro; Intertextualidade – Textos recorrentes. Interdiscursividade –
Outros dizeres, outros discursos, outras vozes que constituem o texto; A semântica textual:

conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; Coesão/coerência: Emprego de diferentes
procedimentos linguísticos na superfície textual, lexicais (repetição, substituição, associação), e/ou
gramaticais (emprego de pronomes, conjunções, numerais, elipses), para garantir a compreensão
do que se lê e/ou diz, ou seja, o sentido global do texto (coerência); Polissemia/polifonia: Os
diferentes sentidos da palavra e as diferentes vozes que constituem o texto/discurso; Dialogismo,
polissemia, polifonia e heterogeneidade discursiva; As marcas da polissemia e polifonia na
produção escrita de alunos e professores; Nova ortografia da Língua Portuguesa; Literatura
brasileira: Escolas literárias.
MATEMÁTICA
Números: números decimais, proporcionalidade e matemática comercial/financeira, números
complexos, análise combinatória; Álgebra: sequências, progressões, polinômios; Relações e
funções; Equações e inequações; Matrizes e sistemas lineares; Geometria: representação
geométrica no plano; Geometria espacial; Geometria analítica; Trigonometria: relações
trigonométricas no triângulo retângulo, funções trigonométricas; Estatísticas: construção de
tabelas e gráficos, média, mediana, moda e desvio padrão; Probabilidade.
QUÍMICA
Propriedades da matéria; Estrutura atômica; Elementos químicos; Substâncias, química do
carbono e suas interações sob os pontos de vista histórico, macro e microscópico, qualitativo,
quantitativo e energético com a sociedade, a tecnologia e a sustentabilidade.
SOCIOLOGIA
O surgimento do pensamento sociológico: conceito de sociologia e de sociedade; A estrutura da
sociedade: infra e superestrutura; Os pensadores sociais e as novas condições de vida geradas
pela Revolução Industrial; As correntes filosóficas e suas influências na organização e
comportamento social; A divisão do trabalho na sociedade de classe: trabalho humano
transformador, divisão social do trabalho, divisão entre concepção e execução; Classes sociais e
Estado: concepções recentes, classes sociais na sociedade capitalista, Estado democrático x
Estado autoritário, Estado Brasileiro pós/64: o poder, o regime militar, a abertura política,
democratização da sociedade; Movimentos sociais – Formas de organização da sociedade:
movimento de mulheres, negros, operários, índios, eclesiais de base, urbanos, trabalhadores
rurais; Instituições sociais; A família como uma instituição em mudança: gênero, casamento e
sexualidade, o papel do homem e da mulher na sociedade atual; Escola: origem e função social, a
escola na sociedade de classes, a escola pública, democrática e de qualidade social.

ÁREA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CONHECIMENTOS GERAIS
Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade; Processos de Ensino-Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e
teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica.
ARTES
Ensino Fundamental: Conhecimentos artísticos, estéticos e culturais produzidos historicamente e
em produção pela humanidade; Conceitos de som, forma, cor, gesto, movimento, espaço e tempo
nas linguagens artísticas: musical, visual, cênica, articulados aos processos de contextualização,
produção artística e leitura de imagens e de obras de arte.
BIOLOGIA
Ensino Médio: Origem da vida, citologia, histologia; Classificação dos seres vivos; Reprodução
humana: sexualidade e adolescência; DSTs e AIDS; Genética: primeira e segunda leis de
Mendel, teoria cromossômica da herança, herança ligada ao sexo, Sistema ABO, Fator RH;

Evolução: conceitos, variabilidade genética, seleção natural; Ecologia: ecossistemas brasileiros;
Aquecimento global; Biodiversidade: nomenclatura e taxionomia, vírus.
CIÊNCIAS
Ensino Fundamental: Características dos seres vivos: cinco reinos; Corpo humano: células,
sistemas, reprodução, AIDS e DSTs; Ecossistemas brasileiros; Vírus: características e viroses;
Ar: poluição, contaminação, os diferentes gases e suas funções no ambiente; Solo: poluição,
contaminação, características, o solo nos processos de produção; Água: poluição, contaminação,
conservação, interação da água com os demais elementos do ambiente: Meio ambiente:
preservação, degradação e recuperação ambiental; Massa: força e aceleração; Substâncias
químicas e suas propriedades.
ESPANHOL
Ensino Fundamental e Ensino Médio: Língua estrangeira: relação com outras culturas; Palavras
com sons assemelhados nas várias situações de uso; Contextualização das palavras com vários
significados; Produção textual a partir de situações do cotidiano.
FILOSOFIA
Ensino Médio: Concepção de mundo ou problema ontológico; Concepção de conhecimento ou
problema epistemológico; Concepção de homem ou problema antropológico; Concepção de
beleza e de ludicidade ou problema estético; Concepção de sociedade ou problema ético-político:
ética, política, moral, valores, poder e estado, legalidade e legitimidade, liberdade, igualdade,
justiça, direitos humanos, meios de comunicação de massa.
FÍSICA
Ensino Médio: O sentido do aprendizado da Física; Medidas e unidades do SI; Cinemática
escalar e vetorial; Dinâmica newtoniana; Energia e trabalho; Estática; Gravitação; Hidrostática;
Temperatura e calor; Termodinâmica; Ondas e óptica; Eletricidade; Eletromagnetismo; Física
moderna.
GEOGRAFIA
Ensino Fundamental e Ensino Médio: Espaço geográfico; Lugar; Paisagem; Território; Região;
Orientação e representação espacial; Fusos horários; Ambiente natural: ocupação,
preservação/conservação; Economia e sociedade: desigualdades mundiais; Diversidade étnica e
religiosa: conflitos sociais no Brasil e no mundo; Globalização: diferenças regionais; Santa
Catarina como lugar no/do mundo.
HISTÓRIA
Ensino Fundamental e Ensino Médio: Conhecimentos e conceitos produzidos historicamente
pela humanidade, presentes nos vários temas/conteúdos que compõem a História de Santa
Catarina, História do Brasil, História da América e História Geral; Temporalidade, tempo/espaço,
cultura, cotidiano, relações sociais e de poder, gênero, etnia, Imaginário, memória, identidade,
relações de produção, ideologia.
INGLÊS
Ensino Fundamental e Ensino Médio: Língua estrangeira: relação com outras culturas; Palavras
com sons assemelhados nas várias situações de uso; Contextualização das palavras com vários
significados; Produção textual a partir de situações do cotidiano.
LÍNGUA PORTUGUESA
Ensino Fundamental: Texto e discurso: Conteúdo temático, configuração estrutural e estilo;
Intertextualidade/ interdiscursividade: Eu e o outro; Intertextualidade – Textos recorrentes.
Interdiscursividade – Outros dizeres, outros discursos, outras vozes que constituem o texto; A
semântica textual: conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; Coesão/coerência: Emprego de
diferentes procedimentos linguísticos na superfície textual, lexicais (repetição, substituição,
associação), e/ou gramaticais (emprego de pronomes, conjunções, numerais, elipses), para
garantir a compreensão do que se lê e/ou diz, ou seja, o sentido global do texto (coerência);

Polissemia/polifonia: Os diferentes sentidos da palavra e as diferentes vozes que constituem o
texto/discurso; Dialogismo, polissemia, polifonia e heterogeneidade discursiva; As marcas da
polissemia e polifonia na produção escrita de alunos e professores; Nova ortografia da Língua
Portuguesa.
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Ensino Médio: Texto e discurso: Conteúdo temático, configuração estrutural e estilo;
Intertextualidade/ interdiscursividade: Eu e o outro; Intertextualidade – Textos recorrentes.
Interdiscursividade – Outros dizeres, outros discursos, outras vozes que constituem o texto; A
semântica textual: conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; Coesão/coerência: Emprego de
diferentes procedimentos linguísticos na superfície textual, lexicais (repetição, substituição,
associação), e/ou gramaticais (emprego de pronomes, conjunções, numerais, elipses), para
garantir a compreensão do que se lê e/ou diz, ou seja, o sentido global do texto (coerência);
Polissemia/polifonia: Os diferentes sentidos da palavra e as diferentes vozes que constituem o
texto/discurso; Dialogismo, polissemia, polifonia e heterogeneidade discursiva; As marcas da
polissemia e polifonia na produção escrita de alunos e professores; Nova ortografia da Língua
Portuguesa; Literatura brasileira: Escolas literárias.
MATEMÁTICA
Ensino Fundamental: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos;
Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações;
Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação
geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, capacidade, ângulo,
tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção,
interpretação e construção de tabelas e gráficos; Noções de probabilidade.
Ensino
Médio:
Números:
números
decimais,
proporcionalidade
e
matemática
comercial/financeira, números complexos, análise combinatória; Álgebra: sequências,
progressões, polinômios; Relações e funções; Equações e inequações; Matrizes e sistemas
lineares; Geometria: representação geométrica no plano; Geometria espacial; Geometria analítica;
Trigonometria: relações trigonométricas no triângulo retângulo, funções trigonométricas;
Estatísticas: construção de tabelas e gráficos, média, mediana, moda e desvio padrão;
Probabilidade.
NIVELAMENTO
Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: apropriação inicial da
leitura e da escrita; Idéia de representação, funções sociais da escrita; Texto: unidade da língua,
tipologia textual, produção e reestruturação de textos, análise linguística; Elaboração de conceitos
matemáticos, Campos Numéricos - Números Naturais, Números Racionais, Análise Combinatória;
Campos Geométricos - Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; Estatística Gráficos estatísticos; Elaboração de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e abiótico,
recursos tecnológicos, interdependências, saúde; Elaboração de conceitos das Ciências humanas
e sociais: tempo, tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço, relações e interações,
cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação.
QUÍMICA
Ensino Médio: Propriedades da matéria; Estrutura atômica; Elementos químicos; Substâncias,
química do carbono e suas interações sob os pontos de vista histórico, macro e microscópico,
qualitativo, quantitativo e energético com a sociedade, a tecnologia e a sustentabilidade.
SOCIOLOGIA
Ensino Médio: O surgimento do pensamento sociológico: conceito de sociologia e de sociedade;
A estrutura da sociedade: infra e superestrutura; Os pensadores sociais e as novas condições de
vida geradas pela Revolução Industrial; As correntes filosóficas e suas influências na organização
e comportamento social; A divisão do trabalho na sociedade de classe: trabalho humano
transformador, divisão social do trabalho, divisão entre concepção e execução; Classes sociais e
Estado: concepções recentes, classes sociais na sociedade capitalista, Estado democrático x
Estado autoritário, Estado Brasileiro pós/64: o poder, o regime militar, a abertura política,

democratização da sociedade; Movimentos sociais – Formas de organização da sociedade:
movimento de mulheres, negros, operários, índios, eclesiais de base, urbanos, trabalhadores
rurais; Instituições sociais; A família como uma instituição em mudança: gênero, casamento e
sexualidade, o papel do homem e da mulher na sociedade atual; Escola: origem e função social,
a escola na sociedade de classes, a escola pública, democrática e de qualidade social.
TELESSALA
Estrutura e funcionamento de Telecurso; Proposta metodológica; Fundamentação pedagógica;
Dinâmica de telessala: perfil e competência do professor.

ÁREA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONHECIMENTOS GERAIS
Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade; Processos de Ensino-Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e
teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA
MENTAL - SAEDE/DM
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Caracterização do atendimento
educacional especializado na área de deficiência mental; Atribuições do professor do SAEDE/DM;
O processo de elaboração conceitual: Pensamento e linguagem; Alfabetização e letramento;
Conceitos de deficiência mental; Adequações curriculares.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA
VISUAL - SAEDE/DV
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Caracterização do Atendimento
Educacional Especializado na Área de Deficiência Visual; Atribuições do professor do SAEDE/DV;
Anatomia do olho; Funções visuais; Cegueira e baixa visão; Etapas de aprendizagem do Braille;
Conhecimento e aplicação dos recursos ópticos; Sorobã; Orientação e mobilidade. Adequações
curriculares.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA
AUDITIVA - SAEDE/DA
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Decreto Federal nº 5626/05;
Caracterização do serviço de Atendimento Educacional Especializado na Área da Deficiência
Auditiva – SAEDE/DA; Atribuições do professor do SAEDE/DA; Alfabetização e letramento;
Cultura e identidade surda; Educação bilíngue; Português como segunda língua; Aprendizagem
da LIBRAS.
EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSOR INSTRUTOR DA LIBRAS
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Atribuições do instrutor da
LIBRAS; Decreto Federal nº 5626/05; Cultura e identidade surda; Aquisição e aprendizagem da
LIBRAS; O ensino da LIBRAS para surdos e ouvintes.

EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSOR BILÍNGUE LIBRAS
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Atribuições do professor
bilíngue; Decreto Federal nº 5626/05; Alfabetização e letramento; Cultura e identidade surda;
Educação bilíngue; Língua Portuguesa como segunda língua.
EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSOR INTÉRPRETE LIBRAS
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Decreto Federal nº 5626/05;
Atribuições do Intérprete da LIBRAS; Cultura e identidade surda; O intérprete educacional;
Modelos de tradução e interpretação; Contraste entre a Língua Brasileira de Sinais e a Língua
Portuguesa.
ÁREA – ENSINO PROFISSIONALIZANTE
CONHECIMENTOS GERAIS
Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade; Processos de Ensino-Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e
teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; Legislação da
educação básica.
EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
Qualidade de vida, utilização e preservação da natureza, desenvolvimento e inovação do aparato
tecnológico de suporte e atenção à saúde; Proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos
ambientais, da segurança de pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco; Ética,
biossegurança, processos de trabalho em saúde, políticas públicas ambientais e de saúde,
organização de equipes de trabalho; Processos e métodos utilizados na análise, diagnóstico e
gestão; Gerenciamento de soluções tecnológicas e de avaliação e controle da segurança e dos
recursos naturais; Pesquisa e inovação tecnológica, fundamentadas nas ciências da vida, nas
tecnologias físicas e nos processos gerenciais; Relação entre educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
Tecnologias associadas aos processos mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos; Instalação,
operação, manutenção, controle e otimização em processos, contínuos ou discretos, nos
segmentos industrial, ambiental e de serviços; Controle e avaliação das variáveis encontradas no
segmento produtivo; Gestão da qualidade e produtividade; Ética profissional e ambiental;
Sustentabilidade e viabilidade técnico-econômica; Relação entre educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
Tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas em organizações
empresariais nos processos de qualidade, produtividade e competitividade; Planejamento,
avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e serviços presentes
em organizações públicas ou privadas de todos os portes e ramos de atuação; Tecnologias
organizacionais, viabilidade econômica, técnicas de comercialização, ferramentas de informática,
estratégias de marketing, logística, finanças, relações interpessoais, legislação; Ética,
empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, educação
ambiental; Relação entre educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: HOSPITALIDADE E LAZER
Processos de recepção, viagens, eventos, serviços de alimentação, bebidas, entretenimento e
interação; Processos tecnológicos de planejamento, organização, operação e avaliação de
produtos e serviços inerentes ao turismo, hospitalidade e lazer; Conhecimentos sobre lazer,

relações sociais, turismo, eventos e gastronomia, integrados ao contexto das relações humanas
em diferentes espaços geográficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais;
Prospecção mercadológica, marketing e organização de equipes; Ética, educação ambiental,
normas técnicas e de segurança, historicidade, empreendedorismo; Comunicação; Relação entre
educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Comunicação e processamento de dados e informações; Concepção, desenvolvimento,
implantação, operação, avaliação e manutenção de sistemas e tecnologias relacionadas à
informática e telecomunicações; Especificação de componentes ou equipamentos, suporte
técnico, procedimentos de instalação e configuração, realização de testes e medições, utilização
de protocolos e arquitetura de redes, identificação de meios físicos e padrões de comunicação;
Tecnologias de comutação, transmissão, recepção de dados; Ética, raciocínio lógico,
empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, educação
ambiental; Relação entre educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA
Tecnologias relacionadas à construção civil e ao transporte; Planejamento, operação,
manutenção, proposição e gerenciamento de soluções tecnológicas para infraestrutura; Cálculo e
leitura de diagramas e mapas, normas técnicas e legislação; Gestão da qualidade, ética,
segurança, viabilidade técnico-econômica e sustentabilidade; Empreendedorismo, normas
técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, educação ambiental; Trabalho em
equipes; Relação entre educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
Tecnologias do beneficiamento e industrialização de alimentos e bebidas; Planejamento,
operação, implantação e gerenciamento; Aplicação metodológica das normas de segurança e
qualidade dos processos físicos, químicos e biológicos, presentes nessa elaboração ou
industrialização; Máquinas e implementos, análise sensorial, controle de insumos e produtos,
controle fitossanitário, distribuição e comercialização de produtos de origem vegetal e animal;
Ética, desenvolvimento sustentável, cooperativismo, consciência ambiental, empreendedorismo,
normas técnicas e de segurança, organização de equipes; Relação entre educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN
Tecnologias relacionadas a representações, linguagens, códigos e projetos de produtos; Criação,
desenvolvimento, produção, edição, difusão, conservação e gerenciamento de bens culturais e
materiais, ideias e entretenimento; Ética, raciocínio lógico e estético, empreendedorismo, normas
técnicas e educação ambiental trabalho em equipe; Critérios socioéticos, culturais e ambientais;
Aspectos estético, formal, semântico e funcional, adequados aos conceitos de expressão,
informação e comunicação, em sintonia com o mercado e com as necessidades do usuário;
Relação entre educação e trabalho.
EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
Tecnologias relacionadas à produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira; Prospecção,
avaliação técnica e econômica, planejamento, extração, cultivo e produção referentes aos
recursos naturais; Tecnologia de máquinas e implementos; Qualidade e sustentabilidade
econômica, ambiental e social; Ética, desenvolvimento sustentável, cooperativismo, consciência
ambiental, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, além da capacidade de compor
equipes, atuando com iniciativa, criatividade e sociabilidade; Relação entre educação e trabalho.

REFERÊNCIAS
CONHECIMENTOS GERAIS
Indagações sobre currículo: currículo e avaliação. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf

Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e cultura. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf
Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf
Indagações sobre currículo: educandos e educadores: seus direitos e o currículo.
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag2.pdf
Indagações sobre currículo: currículo e desenvolvimento humano. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag1.pdf
Proposta Curricular. Temas Multidisciplinares. Disponível em:
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=3
LEGISLAÇÃO DE ENSINO
LDB nº 9394/1996. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11&Itemid=55
Lei Complementar nº 170/1998. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12&Itemid=55
Resolução nº 158/2008. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/images/stories/ensino%20fundamental/resp158_453072.doc
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Disciplinas da Base Nacional Comum de Ensino Fundamental e Médio
Proposta Curricular – Disciplinas Curriculares. Disponível em:
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=1
Modalidades
Educação Especial
Políticas Públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91
Programa Pedagógico da Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível
em: http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91
Educação Profissional
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/catalogonct/
Proposta Curricular –Temas Multidisciplinares Educação e Trabalho. Disponível em:
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=3
Proposta Curricular – Estudos Temáticos – Educação e Trabalho. Disponível em:
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=4
Observação: Acessar link Documento na íntegra
Educação de Jovens e Adultos
Proposta Curricular -Temas Multidisciplinares - Educação de Jovens e Adultos. Disponível
em:
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=3.
Observação: Acessar link Educação de Jovens e Adultos.

Proposta Curricular - Estudos Temáticos - Educação de Trabalhadores. Disponível em:
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=4
Observação: Acessar link Documento na íntegra.
Legislação: Resolução CNE/CEB Nº 1/2000. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf
Parecer CNE/CEB 11/2000. Disponível em:
http://www.uff.br/ejatrabalhadores/arquivos-agosto-2008/diretorF_parecer11_2000_resolucao1_00.pdf

Formação de Professores
Proposta Curricular – Formação Docente. Disponível em
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=2
Observação: Acessar link Proposta Curricular Formação Docente
2. DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.1 DAS DISCIPLINAS PROVA ESCRITA

ARTES
Conhecimentos artísticos, estéticos e culturais produzidos historicamente e em produção pela
humanidade; Conceitos de som, forma, cor, gesto, movimento, espaço e tempo nas linguagens
artísticas: musical, visual, cênica, articulados aos processos de contextualização, produção
artística e leitura de imagens e de obras de arte.
EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação do corpo e do movimento humano; Conceitos de ginástica, jogo, dança, esporte, dentro
das diversos formas em que se apresentam, quer no âmbito individual quer no coletivo; Hábitos de
vida saudável, de cooperação e de atividades coletivas; Corporeidade/Movimento: esquema
corporal, lateralidade, estrutura espacial, orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla
e motricidade fina, ritmo, equilíbrio, coordenação viso-motora; Aptidão motora: Equilíbrio estático e
dinâmico, força, flexibilidade e agilidade; Atividade de locomoção: caminhada, corrida, salto,
saltito, galope, salto misto, tempo/espaço; Atividades em grupo de alta organização social e baixa
complexidade de tarefa; Jogo: jogos sensoriais, jogos de faz de conta, jogos tradicionais, jogos de
construção, jogos de cooperação e de oposição, recreação contestes e estafetas, jogos prédesportivos, pequenos e grandes jogos; Dança: danças folclóricas, populares e modernas, danças
de salão, atividades rítmicas, dramatizações e linguagem gestual, brinquedos cantados e cantigas
de roda; Esporte: atletismo, handebol, basquetebol, voleibol, futebol; Ginástica: ginástica formativa,
ginástica olímpica, ginástica rítmica; Origem e evolução da Educação Física; Fisiologia do
exercício/qualidade de vida.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Caracterização do atendimento
educacional especializado na área de deficiência mental; Atribuições do professor do SAEDE/DM;
O processo de elaboração conceitual: Pensamento e linguagem; Alfabetização e letramento;
Conceitos de deficiência mental; Adequações curriculares.
EDUCAÇÃO ESPECIAL – PROFESSOR INSTRUTOR DA LIBRAS
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Atribuições do instrutor da
LIBRAS; Decreto Federal nº 5626/05; Cultura e identidade surda; Aquisição e aprendizagem de
LIBRAS; O ensino da LIBRAS para surdos e ouvintes.
EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSOR INTÉRPRETE LIBRAS

Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Decreto Federal nº 5626/05;
Atribuições do Intérprete da LIBRAS; Cultura e identidade surda; O intérprete educacional;
Modelos de tradução e interpretação; Contraste entre a Língua Brasileira de Sinais e a Língua
Portuguesa.
INFORMÁTICA EDUCATIVA
Sistemas computacionais; Organização e arquitetura de computadores; Sistemas operacionais
Linux e Windows; Redes de computadores; Softwares de edição de texto e apresentação;
Fundamentos da tecnologia educacional; Mídias computacionais; Uso de tecnologias no processo
ensino/aprendizagem; Comunicação eletrônica; Educação à distância.
TRANSCRIÇÃO EM BRAILLE
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Caracterização do Atendimento
Educacional Especializado na Área de Deficiência Visual; Atribuições do professor do SAEDE/DV;
Anatomia do olho; Funções visuais; Cegueira e baixa visão; Etapas de aprendizagem do Braille;
Conhecimento e aplicação dos recursos ópticos; Sorobã; Orientação e mobilidade. Adequações
curriculares.
REVISOR EM BRAILLE
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Caracterização do Atendimento
Educacional Especializado na Área de Deficiência Visual; Atribuições do professor do SAEDE/DV;
Anatomia do olho; Funções visuais; Cegueira e baixa visão; Etapas de aprendizagem do Braille;
Conhecimento e aplicação dos recursos ópticos; Sorobã; Orientação e mobilidade. Adequações
curriculares.
ADAPTADOR EM TINTA
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Caracterização do Atendimento
Educacional Especializado na Área de Deficiência Visual; Atribuições do professor do SAEDE/DV;
Anatomia do olho; Funções visuais; Cegueira e baixa visão; Etapas de aprendizagem do Braille;
Conhecimento e aplicação dos recursos ópticos; Sorobã; Orientação e mobilidade. Adequações
curriculares.
ADPTADOR EM RELEVO
Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa Catarina e Programa
pedagógico da política de Educação Especial de Santa Catarina; Caracterização do Atendimento
Educacional Especializado na Área de Deficiência Visual; Atribuições do professor do SAEDE/DV;
Anatomia do olho; Funções visuais; Cegueira e baixa visão; Etapas de aprendizagem do Braille;
Conhecimento e aplicação dos recursos ópticos; Sorobã; Orientação e mobilidade. Adequações
curriculares.

REFERÊNCIAS
CONHECIMENTOS GERAIS
Indagações sobre currículo: currículo e avaliação. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf

Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e cultura. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf
Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf
Indagações sobre currículo: educandos e educadores: seus direitos e o currículo.
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag2.pdf
Indagações sobre currículo: currículo e desenvolvimento humano. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag1.pdf
Proposta Curricular. Temas Multidisciplinares. Disponível em:
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular?start=3
LEGISLAÇÃO DE ENSINO
LDB nº 9394/1996. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11&Itemid=55
Lei Complementar nº 170/1998. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12&Itemid=55
Resolução nº 158/2008. Disponível em:
http://www.cee.sc.gov.br/images/stories/ensino%20fundamental/resp158_453072.doc
FCEE E INSTITUIÇÕES DE DEFICIÊNCIA VISUAL
Políticas Públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf);
Política de Educação Especial de Santa Catarina Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91)
Programa Pedagógico da Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91).
Etapas de Aprendizagem do Braille
Funções Visuais
Anatomia do olho
Orientação e Mobilidade
Cegueira e Baixa Visão;
Conhecimento e aplicação dos recursos ópticos;
Sorobã;
FCEE E INSTITUIÇÕES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Políticas Públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf);
Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91)
Programa Pedagógico da Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91).
Educação Bilíngue
Português como L. 2
Cultura/Identidade Surda

Alfabetização e Letramento;
Aquisição e Aprendizagem de LIBRAS
Decreto nº 5626/05 que regulamenta a LIBRAS
Atribuições do Instrutor da LIBRAS.
Atribuições do Intérprete da LIBRAS;
FCEE E INSTITUIÇÕES DE DEFICIÊNCIA MENTAL
Políticas Públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf);
Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91)
Programa Pedagógico da Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91).
Pensamento e Linguagem
O processo de elaboração conceitual
Conceituação de Deficiência Mental, Transtorno Global de Desenvolvimento
Inclusão de educando com Deficiência Mental
FCEE – ALTAS HABILIDADES
Políticas Públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf);
Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91)
Programa Pedagógico da Política de Educação Especial de Santa Catarina. Disponível em:
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=44&Itemid=91).
Conceituação de Altas Habilidades/Superdotação
Enriquecimento Curricular
Concepções de inteligência.

