Seleção de professores do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) do Amapá para
elaboração de material didático
1. Sobre o Projeto
O projeto é uma parceria entre a Associação Nova Escola e a Secretaria de
Estado de Educação do Amapá em conjunto com a União Estadual dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime - Seccional do Amapá).
O objetivo é desenvolver material didático impresso que apoie o trabalho dos
professores das redes públicas e assegure a qualidade do ensino e da
aprendizagem. São cadernos para professores e alunos com atividades
detalhadas, focadas nas práticas de sala de aula, alinhadas com o Documento
Curricular Referencial do Amapá e que contemplem a realidade, o contexto e a
linguagem amapaense.
Em 2020, a parceria está voltada para a produção de material de Língua
Portuguesa, Matemática, História, Ciências e Geografia para professores e alunos
do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental.
O material será criado por professores das redes de ensino municipais e
estaduais do Estado do Amapá, tendo como base os planos de aula da Nova
Escola. Esses professores serão contratados pela Associação Nova Escola
seguindo as etapas do processo seletivo descritas abaixo.
Todos os selecionados serão formados para a realização do trabalho, que será
orientado e acompanhado pela Associação Nova Escola em parceria com a
Secretaria de Estado de Educação do Amapá e a Undime.
2. Escopo de trabalho
Os professores selecionados irão produzir o conteúdo dos cadernos, criando
novas propostas de aula e/ou adaptando as propostas a partir dos Planos de
Aulas da Nova Escola e seguindo as orientações do Documento Curricular
Referencial do Amapá.
Eles serão contratados e remunerados diretamente pela Associação Nova Escola
e serão orientados para a produção em uma formação com data a definir, em
encontros online e outras conversas periódicas.
O trabalho será feito a distância (online), com trocas e conversas constantes e
em colaboração com outros educadores e a equipe da Nova Escola, da
Secretaria da Educação do Estado do Amapá e da Undime.
O texto passará pelas etapas tradicionais da produção de um livro: edição,
revisão de texto, leitura crítica e diagramação. E também por outras etapas de
leitura e análise que a Associação Nova Escola, a Secretaria de Estado de
Educação do Amapá e a Undime considerem necessárias.
3. Período de trabalho
Entre julho de 2020 e outubro de 2020.

4. Regime de contratação e remuneração
Os professores aprovados neste processo seletivo serão contratados pela
Associação Nova Escola em um contrato na modalidade Cessão de Direitos.
Eles deverão realizar o trabalho acordado com a Associação Nova Escola fora do
horário de trabalho regular que já realizam na(s) escola(s) onde atuam,
remotamente e nos momentos adequados à agenda de cada um, garantindo
sempre o cumprimento de todos os prazos.
A remuneração se dará de acordo com o volume de entregas combinadas. Cada
professor será responsável por adaptar o conteúdo correspondente a um
caderno do professor e do aluno e receberá R$110,00 por aula adaptada.
5.
Total de professores
Serão selecionados 15 professores ao todo (3 de Língua Portuguesa, 3 de
Matemática, 3 de Ciências, 3 de Geografia e 3 de História).
Todos os conteúdos serão escritos por professores que estão atuando nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, portanto, com saberes da didática específica do
início do Ensino Fundamental. Ao fazer a inscrição, o candidato deverá escolher
componentes curriculares em ordem de preferência.

6.
-

-

-

-

-

Requisitos
Ter formação de Ensino Superior em Pedagogia ou outras licenciaturas
(lembrando que serão produzidos materiais para os seguintes
componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental: História,
Geografia, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. Todos serão
escritos à luz das didáticas específicas dos anos iniciais, portanto serão
produzidos por pedagogos, com orientações específicas sempre que
necessário);
Ser professor contratado e atuando na rede de ensino público (estadual
ou municipal) de qualquer município amapaense e na etapa ( 1º ao 3º ano
do Ensino Fundamental) em que vai se candidatar;
Ter, ao menos, três anos de experiência como professor da rede de ensino
público da etapa (1º ao 3º ano do Ensino Fundamental) em que vai se
candidatar;
Experiência e familiaridade com ferramentas de trabalho online a
distância, em especial o Google Drive;
É desejável que tenha participado, no último ano, de alguma formação
ou discussão sobre o Documento Curricular Referencial do Amapá ou da
Base Nacional Comum Curricular;
É desejável que tenha experiência com produção, leitura crítica e/ou
revisão de material didático ou produção de planejamento de
aulas/sequências didáticas para professores da etapa (1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental) que irá se candidatar;

-

Ter conhecimento sobre o material estruturado do Programa de
Alfabetização do Amapá - Criança Alfabetizada, mesmo se o professor
escolhe escrever material para Matemática, Ciências História ou
Geografia.

7.
Prazo do processo seletivo
Os candidatos deverão preencher todos os dados e anexar os arquivos
solicitados neste link entre 26/05/2020 e 07/06/2020.
Documentos enviados por qualquer outro meio não serão aceitos e inscrições
realizadas fora do prazo serão automaticamente desclassificadas.
8. Etapas do processo seletivo
No formulário descrito acima, os candidatos deverão preencher todos os dados
com honestidade e compromisso com a verdade e enviar:
1. O relato de algum projeto, atividade ou sequência didática realizada com
a sua turma de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental que o candidato
considera que teve foco no aprendizado (é necessário ser claro e objetivo
quanto ao aprendizado em questão, como identificou que os alunos não
sabiam o conteúdo, o que fez para que eles aprendessem e como avaliou);
2. Um comprovante da prática acima. Pode ser fotos, vídeos, registro por
escrito, cartazes etc. É necessário ressaltar que a Associação Nova Escola
se compromete a não utilizar os materiais e/ou fotos para qualquer outro
fim que não seja a seleção dos candidatos deste processo seletivo;
3. Currículo atualizado com as informações mais recentes da carreira
profissional.
Todos os materiais acima serão pontuados e analisados pela equipe da
Associação Nova Escola seguindo uma rubrica específica de avaliação. Alguns
professores serão convidados para a etapa seguinte, que será uma entrevista.
Ela definirá os professores selecionados. A lista com os nomes dos aprovados
será divulgada no site da Nova Escola na primeira quinzena de junho de 2020.

***

