
É comum ser cobrado o uso da co-

A LODF assegura a concessão de licen-

Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 

Dentre os profi ssionais da educação O projeto urbanístico de Brasília é 

O Currículo em Movimento apresen-

Na LDB, destaca-se a inclusão dos 

O Projeto Político-Pedagógico é um A ideia de transferir a capital para o interior começa dois 

 Como medida cautelar e a fi m de 

Gramática -  Lucas Gonçalves

LODF - Rodrigo Francelino

Estatuto da Criança e do Adolescente - Adnilton Alves

Conhecimentos Pedagógicos - Leandro Gabriel Atualidades - Reginaldo Veras

Conhecimentos Pedagógicos - William Dornela

Conhecimentos Pedagógicos - Leandro Gabriel

Conhecimentos Pedagógicos - Charlene 
Oliveira Atualidades - Reginaldo Veras

Lei Complementar n. 840 - Rodrigo Cardoso

Dica 1 -

Dica 4 -

Dica 10 -

Dica 5 - Dica 8 -

Dica 3 -

Dica 7 - 

Dica 2 - Dica 9 - 

Dica 6 - 

O pontapé inicial para qualquer conquista é 
o desejo. Quando uma pessoa deseja inten-
samente algo, vai transformando a realidade 

ao seu redor, direcionando-a rumo à concretização desse desejo. É 
verdade: a mente tem o extraordinário poder de fabricar realida-
des. Mas lembre-se de que ela não consegue fazer isso sozinha. 
Quem quer muito algo precisa agir e se fazer merecedor do objeto 
de desejo. Nos minutos que antecedem a prova, reacenda sua pai-
xão e mentalize a sua conquista. Isso servirá de motivação para 
que você dê o seu melhor na prova que está prestes a começar.

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

incisos IX e X no art. 12 (o qual trata sobre as 
incumbências dos estabelecimentos de ensino), 
através da Lei n. 13.663/2018: IX – promover 
medidas de conscientização, de prevenção e de 
combate a todos os tipos de violência, especial-

documento que está diretamente relacionado 
com a perspectiva de construção social. Perpas-
sa a dimensão política e pedagógica. A dimen-
são política expressa o modelo de escola que se 

séculos antes de JK construir Brasília.

que o servidor não venha a infl uir na apuração 
da infração disciplinar, a autoridade instaurado-
ra do processo disciplinar pode determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo 
de até sessenta dias, sem prejuízo da remune-

ça para atendimento de cônjuge ou dependente 
com defi ciência em horário especial de serviço 
independentemente de compensação de horário.

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: maus-tratos envolvendo 
seus alunos; reiteração de faltas injustifi cadas e de evasão escolar, es-
gotados os recursos escolares, assim como elevados níveis de repetên-
cia. Sendo que, em cada Município e em cada Região Administrativa, 
haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da 
Administração Pública local, composto de cinco membros, com man-
dato de quatro anos, permitida uma recondução.

escolar básica, descritos no art. 61 da LDB, há  
os profi ssionais com notório saber reconhecido 
pelos respectivos sistemas de ensino para minis-
trar conteúdos de áreas afi ns à sua formação ou 
experiência profi ssional, atestados por titulação 

de Lucio Costa. Já o arquitetônico é de Oscar Nie-
meyer.

locação pronominal. Por isso, lembre-se dos 
fatores de próclise (atração) para a sua prova: 
palavras negativas; advérbios; pronomes de-
monstrativos; pronomes relativos; pronomes 
indefi nidos e conjunções subordinativas.

ração. Esse prazo pode ser prorrogado por mais sessenta dias (art. 222 
da LC n. 840/2011).

ta quatro pressupostos teóricos em seu cader-
no: 1) Teoria Crítica e Pós-Crítica; 2) Educação 
Integral, tendo como princípios TITITDC (Ter-
ritorialidade, Integralidade, Transversalidade, 
Intersetorialização, Trabalho em Rede, Diálogo 

pretende alcançar e está  atrelada à formação do cidadão.  Já a dimen-
são pedagógica busca formar cidadãos dentro da escola por meio das 
inúmeras intencionalidades educativas voltadas ao desenvolvimento 
integral dos educandos. 

Escola-Comunidade e Convivência Escolar); 3) Pedagogia Histórico-
-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural (Saviani e Vygotsky); e 4) Eixos 
Transversais (Educação para a Sustentabilidade, Educação e Cidadania 
em e para Direitos Humanos e Educação para a Diversidade).

mente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; 
X – estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas es-
colas. Segundo alguns autores, observa-se que o bullying pode ocorrer 
principalmente de três maneiras: agressões físicas diretas; agressões 
verbais diretas; e agressões indiretas.

específi ca ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pú-
blica ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, 
exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36 (formação 
técnica e profi ssional).
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10 dicas
proféticas 

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos SEDF

Mais de 35.000 videoaulas sob demanda.
7.000 cursos por pacote, por matéria ou 
extensivos.
27 anos de tradição em concursos.

“Espaço do aluno” (moderno e prático);
Material de apoio em PDF;
Audioaulas para download;
Acesso a um banco com + de 240.000 questões;
Simulados online corrigidos em tempo real;
Ranking de notas;
Indicadores sobre a sua preparação;
Monitor de desempenho;
Recursos para anotações;
Certifi cação gratuita;
Compatível com iOS, Android e Windows Phone;
Parcelamento em até 12x sem juros.

Acesso a mais de 7.000 cursos online, incluindo os que são 
lançados diariamente.
Troca e inclusão de cursos a qualquer momento e quantas 
vezes quiser.
Mais de 35.000 videoaulas atualizadas.
Ferramenta de estudos personalizada.
Material de apoio em PDF.
Audioaulas para download.
Banco de simulados com + de 245.000 questões.
Fórum de dúvidas.
Pagamento recorrente mensal no cartão de crédito: 
não compromete o limite.
Garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta.*

(*) A solicitação deve ser feita em até 30 (trinta) dias após a compra.

www.grancursosonline.com.br

Acesse: www.grancursosonline.com.br
e comece a estudar AGORA MESMO!

www.grancursosonline.com.br

4007-2501

4007-2501
Demais localidades

(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500

diferenciais exclusivos:
>

>

>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>

>

No horário de 8h a 18h, de segunda a sexta-feira

.

Com 5 reais, você pode até comprar:
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