EDITAL Nº 0004/2018

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, CONVIDA os
Professores de Educação Básica I, Educação Básica II e Educação física, efetivos e
contratados pelas Leis Complementares 198/2015 e 203/2015, a apresentarem Projeto
Pedagógico para atuação com alunos em Comunidade Isolada do Município, no período
letivo de 2018.

Local da vaga: Comunidade Isolada da Ilha do Montão do Trigo.
Licenciatura necessária: Pedagogia
Período de entrega do Projeto: 01/02/2018 a 08/02/2018.

Breve histórico Ilha Montão de Trigo.

A Comunidade do Montão de Trigo é uma ilha situada no canal de São Sebastião
(cidade à qual pertence) a 12 km de distância da faixa de areia da Praia de Barra do Una,
na Costa Sul do município, em um trajeto de 40 minutos de barco. O cume da ilha está a
276 metros acima do nível do mar, como não há praias na ilha, o acesso é difícil.
Nos últimos três séculos, a ilha foi permanentemente habitada por famílias de
caiçaras (cerca de 60 pessoas). As Unidades Escolares na qual subsidiam a escola desta
ilha são: EMEI Pirlim Pimpim, EM Maria Virginia e EM Sebastiana situadas no Bairro
Barra do Uma e a previsão de alunos a serem atendidos no Montão de Trigo em 2018
são: 01 aluno de 1ª Etapa da Educação Infantil; 02 alunos do 1º ano, 02 alunos do 2º ano,
01 aluno do 3º ano e um aluno do 5º ano do Ensino Fundamental I; 05 alunos do 8º ano
do Ensino Fundamental II.
fonte: http: //www.tamoiosnews.com.br
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PROJETO MONTÃO DE TRIGO
O Projeto Pedagógico para atuar na escola da comunidade isolada Montão de
Trigo deverá ser elaborado em, no mínimo, (10) dez laudas digitadas em fonte Arial
tamanho 12, impressão em papel branco, formato A4, contendo:
1. IDENTIFICAÇÃO: nome do candidato, matrícula funcional e telefone para contato.
2. INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO: apresentar uma síntese de seu perfil, justificando o porquê gostaria
de desenvolver o trabalho pedagógico nesta comunidade isolada.
3. JUSTIFICATIVA: apresentar, resumidamente, o que e como pretende desenvolver este Projeto com os
alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. Ressaltar quais benefícios acredita que
colherá advindo do Projeto para a comunidade local.
4. OBJETIVOS: apresentar as propostas para a Unidade Escolar e as possibilidades de sua execução.
5. METAS: expor as ações ao longo deste ano letivo focadas nos objetivos a serem alcançados.
6. ESTRATÉGIAS: propor um conjunto de ações e atividades que permitam o cumprimento das metas nos
três segmentos. Bem como o acompanhamento das aprendizagens e recuperação.
7. AVALIAÇÃO: propor como será o processo e as estratégias para o acompanhamento e o monitoramento
dos resultados.
8. CRONOGRAMA: apresentar as previsões das ações ao longo do ano letivo.
9. PERFIL DO PROFESSOR: apresentar seu perfil de professor.
Anexo 01 - O Currículo profissional.
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: citar autores e obras em que se fundamentou o Projeto
Pedagógico.

São Sebastião, 17/01//2017.

VIVIAN MONTEIRO AUGUSTO
Secretária da Educação
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