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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SME Nº 002/2019 

ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA 
 
A Secretaria Municipal de Educação (SME) comunica a abertura de inscrições para seleção de estagiários, a fim 
de atuarem na Rede Municipal de Ensino, através de processo seletivo, conforme as L.C. nº 212, de 29/11/05, 
L.C. nº 225, de 10/11/06 e L.C. nº 285, de 02/06/09 e alterações posteriores. O processo seletivo reger-se-à 
pelas disposições contidas neste Edital.  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
1.1 A organização e realização do Processo Seletivo Simplificado estão sob a responsabilidade da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO –SP.  
1.2. O Edital do Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial do Município de São José do Rio 
Preto, SP, no dia 12 de março de 2019.  
1.3. O acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Comissão designada 
por meio da Portaria nº 150, de 11 de março de 2019.  
1.4. O Processo Seletivo Simplificado de estagiários é destinado à atuação na Rede Municipal de Ensino.  
1.5. A seleção será realizada por meio de prova objetiva (de caráter classificatório).  
1.6.A prova será realizada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.  
1.7.A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP e a Secretaria Municipal de Educação não se 
responsabilizam por despesas de deslocamento, de estadia e/ou alimentação para a prestação da prova.  
2. DAS ATIVIDADES  
2.1. Poderão participar do Processo Seletivo somente alunos devidamente matriculados no curso superior de 
licenciatura em Pedagogia, para atuarem conforme as necessidades da Rede Municipal de Ensino, em classes 
de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em apoio à inclusão e outras atividades ou projetos 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.  
2.2. Quadro de vagas: 

Estágio Carga horária Bolsa auxílio 
Auxílio 

transporte 
Total Nº vagas 

PEDAGOGIA 
25 (vinte e cinco) 
horas semanais 

R$ 799,04 R$ 102,73 R$ 901,77 
Cadastro de 

reserva 

3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  
3.1. Ser classificado neste Processo Seletivo Simplificado;  
3.2. Estar regularmente matriculado e frequentando o curso de Pedagogia, e não estar matriculado no último 
semestre e/ou período.  
3.3. Ter disponibilidade de horário para cumprir carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais; 
3.4. Ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições das atividades;  
4. DAS INSCRIÇÕES:  
4.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação de todas as 
regras e condições estabelecidas neste Edital e possíveis alterações posteriores, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento.  
4.2. A inscrição é gratuita e será efetivada apenas por meio do site eletrônico 
https://educacao.riopreto.br/estagiario/cadastro.php , a partir das 9 horas do dia 13 de março até as 16 horas 
do dia 20 de março de 2019.  
4.3. Para se inscrever o candidato deverá: 
a) acessar o site https://educacao.riopreto.br/estagiario/cadastro.php 
b) ler na íntegra o Edital de Abertura de Inscrição; 
c) preencher, total e corretamente, o formulário de cadastro; 
d) inserir via on line o atestado atualizado de matrícula da Faculdade, constando nome do aluno, nome do curso, 
ano e semestre que o aluno está cursando e o RG (Cédula de Identidade); 
e) confirmar a inscrição; 
f) imprimir o comprovante; 
g) consultar o status da inscrição para verificar o deferimento ou indeferimento por meio do site 
https://educacao.riopreto.br/estagiario  
4.4. A inscrição será indeferida na falta da inserção ou inserção de quaisquer um dos documentos 
solicitados acima incorretamente. 
4.5. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá efetivar sua inscrição, somente após tomar 
conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo Simplificado de Estagiários.  
4.6. Os candidatos se inscreverão somente para a atividade oferecida neste Edital.  
4.7. Depois de confirmada e deferida a inscrição, os dados pessoais do candidato somente poderão ser 
alterados, em caso de incorreção, no momento da prova. 
4.8. A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza por solicitações de inscrições via internet não 
recebidas por motivo de falha técnica de computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de 
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comunicação, falta de energia elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
4.8.1. Caso seja detectada alguma outra irregularidade, o candidato deverá entrar em contato com a Secretaria 
Municipal de Educação, pelo telefone (17) 3211-4038, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, horário de 
Brasília, para verificar o ocorrido. 
4.9. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
reservado o direito à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e/ou à Secretaria Municipal de Educação, de 
excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não preencher o respectivo documento, de forma completa 
e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos.  
4.10. O candidato com deficiência que necessitar de condição especial para realização das provas deverá 
solicitá-la, sob pena de preclusão, até o término do prazo das inscrições, à Secretaria Municipal de Educação, na 
rua General Glicério, 3947, Vila Imperial, por meio de documento assinado e protocolado fazendo constar – 
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Edital nº 002/2019 – 
Educação – ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA. 
4.10.1. O candidato deverá protocolar, junto à sua solicitação de condição especial para realização da prova, 
cópia do documento de identidade e o Laudo Médico original atualizado ou sua cópia autenticada, que justitfique 
o atendimento especial solicitado sob pena de indeferimento do requerimento. 
4.10.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise da viabilidade e da razoabilidade do 
pedido.  
4.11. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova objetiva, poderá utilizar sala 
reservada para tanto, desde que requeira, até o término do prazo das inscrições, à Secretaria Municipal de 
Educação, por meio de ofício à Rua General Glicério, nº 3947, fazendo constar no documento a referência 
“Condição para Amamentação – Processo Seletivo Simplificado – Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
– Edital nº 002/2019 – Educação – ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA. 
4.11.1. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal. O tempo dispensado para 
o aleitamento não será compensado.  
5. DA FASE  
5.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto de apenas uma fase, constituída de Prova Objetiva, de 
caráter classificatório.  
6. DA PROVA OBJETIVA (CLASSIFICATÓRIA)  
6.1. A prova objetiva visa a avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho das 
atribuições da atividade proposta, tem caráter classificatório, sendo composto de 10 (dez) questões de múltiplas 
escolhas, com 04 (quatro) alternativas cada e será avaliada na escala de 0(zero) a 10 (dez) pontos.  
6.2. A prova versará sobre o conteúdo programático que é parte integrante deste Edital (Anexo I) e terá duração 
de 02 (duas) horas, não havendo qualquer possibilidade de tempo adicional.  
6.3. O(s) ponto (s) relativo (s) à (s) questão (es) eventualmente anulada (s) em virtude de recurso será (âo) 
atribuído (s) a todos os candidatos, desde que não tenham sido atribuídos anteriormente.  
7. DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  
7.1. A prova será realizada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.  
7.2. A data para realização da prova objetiva será no dia 24 de março de 2019, no período da manhã das 9h às 
11h, podendo ser alterada ou confirmada conforme ítem 7.3.  
7.3. A confirmação ou alteração da data prevista e as informações sobre o local e horário da prova serão 
divulgados com antecedência de 02 (dois) dias, por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto (https://educacao.riopreto.br/estagiario), não podendo o candidato alegar qualquer espécie de 
desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso.  
7.4. A data prevista no item 7.2., poderá sofrer alterações.  
7.5. O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do 
horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento 
dos portões.  
7.6. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.  
7.7. Será admitido no local da prova apenas o candidato que estiver munido de caneta esferográfica de material 
transparente, com tinta cor azul ou preta, e um dos seguintes documentos de identificação, no original, com foto 
que permita sua identificação, expedido por órgão oficial:  
a) Cédula de identidade (RG);  
b) Carteira de identidade expedida pelas Forças Armadas ou pelas Polícias Militares ou pelos Corpos de 
Bombeiros Militares;  
c) Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997;  
d) Passaporte;  
e) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  
g) Certificado Militar.  
7.8. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com 
clareza.  
7.9. Não serão aceitos, para efeito de identificação, documentos sem foto, tais como boletim de ocorrência, 
protocolos de requisição de documentos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira 
Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei nº 9.503/1997, Carteira de Estudante, Crachás, dentre 
outros.  
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7.10. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos 
quanto à realização da prova.  
7.11. Não será admitido nos locais de provas o candidato que se apresentar após o horário determinado neste 
Edital para a realização das provas.  
7.12. No ato da realização das provas objetivas, serão fornecidos aos candidatos o caderno de questões e a 
folha definitiva personalizada (contendo os dados cadastrais do candidato) de respostas.  
7.13. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação 
e a conferência do material entregue pelo Fiscal de Prova da Secretaria Municipal de Educação.  
7.14. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando a folha definitiva de respostas personalizada 
(contendo todos os dados cadastrais do candidato) e o caderno de questões.  
7.14.1. O candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na folha definitiva de 
respostas.  
7.14.2. Depois de preenchida, a folha definitiva de respostas deverá ser entregue ao fiscal da sala, pois será o 
único documento válido para correção das provas.  
7.14.3. Não será permitida a substituição da folha de respostas personalizada por erro do candidato.  
7.15. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), questões emendadas ou rasuradas, ainda que legíveis. Não deverá ser 
feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob o risco de prejuízo ao 
desempenho do candidato.  
7.16. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização de 
máquina calculadora, relógios com calculadora, agendas eletrônicas, telefone celular ou qualquer outro 
equipamento eletrônico.  
7.17. Será excluído do processo seletivo o candidato que, além das hipóteses previstas neste Edital:  
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização das provas, conforme ítem 7.2;  
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;  
c) Não apresentar um dos documentos de identificação, conforme ítem 7.7, exigidos nos termos deste edital, 
para a realização da prova;  
d) Ausentar-se da sala e/ou local de prova sem autorização;  
e) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 30 (trinta) minutos;  
f) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou 
impressos não permitidos;  
g) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, etc);  
h) Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas;  
i) Não devolver integralmente o material solicitado;  
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  
7.18. Após o término do prazo previsto para a prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo a transcrição para a folha de respostas.  
7.19. Deverão permanecer em cada sala os três últimos candidatos até que o último deles entregue sua prova e 
assinando termo respectivo, deverão sair juntos da sala.  
7.20. O gabarito estará disponibilizado por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto (https://educação.riopreto.br/estagiário), no dia 25/03/2019 a partir das 9h. 
7.21. O Resultado da Prova Objetiva será publicado no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto, 
disponibilizado por meio do site eletrônico (www.riopreto.sp.gov.br), partir do dia 27/03/2019.  
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
8.1. Para efeito de classificação final, na hipótese de igualdade de pontuação, terá preferência, sucessivamente, 
na ordem de classificação, o candidato que:  
a) Estiver no semestre / ano mais avançado no curso;  
b) Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente 
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada.  
9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
9.1. A classificação final dos candidatos habilitados será a pontuação final obtida na prova objetiva.  
9.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final.  
9.3. Computada a nota da prova, com a lista de classificação definitiva do Processo Seletivo Simplificado, os atos 
praticados serão submetidos à apreciação do titular da Secretaria Municipal de Educação para a homologação e 
publicação no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto e por meio do site eletrônico da Prefeitura 
Municipal (www.riopreto.sp.gov.br) a partir do dia 03/04/2019.  
10. DOS RECURSOS  
10.1 Será admitido recurso quanto ao resultado da prova objetiva.  
10.2. A interposição de recurso para Prova Objetiva acontecerá nos dias 28 e 29 de março de 2019.  
10.2.1 O recurso deverá ser apresentado no Setor de Protocolo, da Secretaria Municipal de Educação, Rua 
General Glicério, nº 3947, Redentora, São José do Rio Preto-SP, das 8h às 17h.  
10.2.2. Não será aceito recurso sem fundamentação ou meramente protelatório;  
10.3. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato.  
10.4. O recurso apresentado será julgado em até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de encerramento do prazo 
de recebimento.  
10.5. O recurso interposto em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não será avaliado.  
10.6. O provimento de recurso interposto dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior.  
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10.7. O recurso interposto fora do prazo não será aceito.  
10.8. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise do recurso interposto e, caso haja anulação 
ou alteração do gabarito, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.  
10.9. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo 
Simplificado.  
10.10. A Comissão Organizadora constitui última instância para o recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
10.11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.  
10.12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.  
10.12.1. O Resultado Final após Recurso da Prova Objetiva será divulgado a partir do dia 03 de abril de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto, e disponibilizado por meio do site 
www.riopreto.sp.gov.br.  
11. DA HABILITAÇÃO E DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO  
11.1. A aprovação do candidato neste processo seletivo não implicará na obrigatoriedade de sua contratação, 
cabendo à Secretaria Municipal de Educação o direito de preencher as vagas de acordo com as necessidades da 
Administração Municipal, disponibilidade financeira e obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
11.2. Observando a classificação final, os candidatos serão convocados por meio de publicação no Diário Oficial 
do Município, e disponível através do site www.riopreto.sp.gov.br, para apresentação da documentação hábil 
para a função item 2.1 e à comprovação do preenchimento dos requisitos dispostos no ítem 3.  
11.3. Não será permitido ao candidato convocado e habilitado a escolha do local ou modalidade de ensino.  
11.4. O candidato convocado terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir da data da publicação da 
convocação, para comparecer ao local indicado. O não comparecimento no prazo acima, será considerado 
desistente. 
11.5. O candidato que comparecer, conforme item 11.4, terá prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da 
data da publicação da convocação, para a entrega de documentos no Poupatempo.  
11.6. O candidato poderá requerer no Poupatempo a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis no máximo, com a 
devida justificativa a ser avaliada pela Secretaria Municipal de Administração, para tanto, esse documento deverá 
ser protocolado dentro dos 10 (dez) dias iniciais da convocação.  
11.7. Será considerado desistente o candidato que deixar de apresentar os documentos dentro do prazo 
estabelecido acima.  
11.8. As contratações serão para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio 
Preto, devendo o estagiário atuar no local, período e modalidade de ensino designado pelo setor responsável.  
11.9. A duração do estágio não poderá exceder 02 (dois) anos.  
11.9.1. Para a definição da duração do estágio, será deduzido o tempo do estágio já realizado no âmbito do 
município de São José do Rio Preto, quando couber, levando-se em consideração todos os períodos de estágio, 
independente do Curso ao qual o estágio foi vinculado.  
11.10. É vedada a celebração de Termo de Compromisso de candidato que irá concluir o curso de licenciatura 
em pedagogia, num período inferior a 6 (seis) meses da data da publicação da convocação.  
11.11. O Termo de Compromisso poderá ser interrompido por qualquer das partes, a qualquer momento, ou 
unilateralmente pela Administração, quando do interesse público, especialmente no descumprimento das 
cláusulas do referido termo.  
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 
condições do Processo Seletivo Simplificado de Estagiários, tais como se acham estabelecidas neste Edital.  
12.2. A falsidade de informações e/ou irregularidade de documentos, ainda que verificada posteriormente, 
eliminarão o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.  
12.3. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, poderá ser anulada a inscrição ou a prova do candidato, se 
verificada falsidade de declaração ou irregularidades na prestação da prova.  
12.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo 
Simplificado, valendo para esse fim, o resultado final homologado publicado no Diário Oficial do Município e 
posteriormente por meio do site eletrônico do Portal da Prefeitura Municipal www.riopreto.sp.gov.br.  
12.5. No período entre a prestação das provas objetivas, homologação do resultado final e enquanto perdurar a 
validade do Processo Seletivo Simplificado, o candidato obriga-se a manter atualizados seus dados pessoais 
junto à Secretaria Municipal de Educação. A não atualização desses dados isenta a Secretaria Municipal de 
Educação de qualquer responsabilidade pela não contratação devido à impossibilidade de comunicação com o 
candidato.  
12.6. O presente processo de seleção terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais (01) um 
ano a partir da data da homologação. 
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Educação.  

 
São José do Rio Preto, 11 de março de 2019.  

 
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 
Bibliografia 
 
- Língua Portuguesa 
Interpretação de texto, aspectos gramaticais e ortográficos. 
- Matemática 
Resolução de problemas e raciocínio lógico. 
 
Atualidades 
Conceitos, assuntos e fatos básicos relevantes, nacionais ou internacionais, referentes às ciências em geral, 
incluindo o interesse de áreas como economia, política, educação, esporte, cultura, arte, literatura, religião, 
história, geografia, saúde, ciências naturais, educação ambiental, ecologia, energia, tecnologia, entre outras, 
privilegiando suas vinculações históricas com as sociedades ou o cotidiano das pessoas.  
 
Documentos institucionais 
1° Manual de orientações técnicas integrando o cuidar e educar na educação infantil 
http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/989.PDF 
Avaliação – Práticas Cotidianas na Educação Infantil – bases para reflexão sobre as orientações curriculares - 
MEC-2009 disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_seb_praticas_cotidianas.pdf 
Base Nacional Comum Curricular – Textos Introdutórios 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-
reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192 
Cadernos de Orientações Didáticas para a Educação Infantil (3 a 5 anos) 
http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/771.PDF 
Matriz Curricular para a Educação Infantil 
http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/337.PDF 
Orientações Didáticas Fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem de Língua Portuguesa-Agosto 
2013-Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Elaboração Kátia Lomba Bräkling. Colaboração: 
Formadores do Programa Ler e Escrever e Equipe CEFAI. Supervisão Telma Weisz  
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/963.pdf 
Orientações para o Trabalho Pedagógico na Educação Infantil (0 a 2 anos)  
http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/770.PDF 
Orientações para o Trabalho Pedagógico na Educação Infantil (3 a 5 anos)  
http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/771.PDF 
Orientações para o trabalho pedagógico na educação infantil a organização de ambientes de aprendizagem de 0 
a 2 http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/770.PDF  
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - Mec 2008.  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-
educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192 
Portal MEC – Educação Infantil  
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/publicacoes?id=12579:educacao-infantil 
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Legislação  
Constituição da República Federativa do Brasil Artigo 205 ao 214.  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf 
Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
Resolução n.º 4, de 13 de julho de 2010 CNE/CEB - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica, disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/989.PDF
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_seb_praticas_cotidianas.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/771.PDF
http://demandanet.com/smerp2010/portal_doc/337.PDF
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/963.pdf
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/publicacoes?id=12579:educacao-infantil
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