PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94
Fone: (44) 3663-1579 E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br
EDITAL 003/2018- SEGUNDA ETAPA
O referido candidato, deve elaborar um plano de aula (item 6.3), conforme modelo anexo,
1º ao 2º ano do Ensino Fundamental e entregar no dia 17/04/2018, às 15h, na entrevista conforme
item 6.4 do edital 001/2018.

1. Entregar o plano de aula em 3 vias.
O candidato deverá escolher 1 dos conteúdos abaixo e elaborar um plano de aula conforme modelo
em anexo.
a) PRÁTICA DE ESCRITA ( escrita de palavras, frases, produção de textos)
 Escrever palavras pertencentes a determinado campo semântico.
 Escrever palavras retiradas de um texto, dominando as correspondências entre grupo de
letras e seu valor sonoro.
 Produzir frases coerentes.
 Produzir um texto
b) PRÁTICA DE LEITURA










Ler em voz alta.
Identificar a finalidade do texto.
Localizar informações explícitas.
Inferir uma informação no texto.
Reconhecer o assunto de um texto.
Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito.
Ler palavras.
Ler frases.
Interpretar texto com auxílio de imagem.

c) ANÁLISE E REFLEXÃO DA LÍNGUA
 Organizar palavras em ordem alfabética.
 Identificar uma mesma palavra escrita com letras de imprensa maiúsculas e escrita com
letras de imprensa minúsculas.
 Identificar uma mesma palavra escrita com letras de imprensa minúsculas e escrita com
letra cursiva.
 Conhecer e fazer uso da grafia de palavras escritas com Z inicial.
 Conhecer e fazer uso da grafia de palavras escritas com X inicial.
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 Conhecer e fazer uso de grafias de palavras com correspondências regulares contextuais
entre grupos de letras e seu valor sonoro (SA, SO, SU em início de palavra).
2.Horário Da Entrevista
DIA
HORÁRIO
17/04/2018

15H

CANDIDATO

LOCAL

ALESSANDRA
CRISTINA XAVIER
RODRIGUES

ESCOLA
MUNICIPAL
DRUMMOND
DE ANDRADE.

3. Resultado Final
O resultado Final será publicado a partir do dia 20/04.
ANEXO I- MODELO DE PLANO DE AULA
I. PLANO DE AULA:
II. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Escola Municipal Drummond de Andrade
Assistente de alfabetização (a):
Disciplina: Língua Portuguesa
Ano: 2018
Período:

DATA:

Turma:

III. CONTEÚDO (Escolha um dos conteúdos indicados).
IV. OBJETIVOS ( Informe quais são os objetivos gerais e específicos do seu conteúdo.)

VI. DESENVOLVIMENTO/ METODOLOGIA: Relato detalhado de como desenvolverá o conteúdo, inclusive as
atividades.
VII. RECURSOS DIDÁTICOS: materiais utilizados para desenvolver o conteúdo.
VIII. AVALIAÇÃO: pode ser realizada com diferentes propósitos (diagnóstica, formativa e somativa).
Discriminar, com base nos objetivos estabelecidos para a aula:
- ATIVIDADES
- CRITÉRIOS ADOTADOS PARA CORREÇÃO DAS ATIVIDADES.
XIX. REFERÊNCIA: indicar toda a bibliografia consultada para o planejamento da aula dividindo-a entre básica
e complementar

Douradina, 13 de Abril de 2018.
Comissão Organizadora
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