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EDITAL 
 

2ª Chamada – Projetos Especiais 
 

 
A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro comunica aos Professores de 
Educação Básica I e II – Quadro 1 ingressantes em 22 e 23/12/2009 do Concurso 
Público 003/2007, aos Professores de Educação Básica I – Quadro 2 ingressantes em 26 
e 27/01/2010 do Concurso Público 002/2009, aos Professores de Educação Básica I e II 
- Quadro 1 aprovados no Processo Seletivo 001/2009 interessados em desenvolver 
Projetos Especiais para o ano letivo de 2010 com alunos de 5.ª a 8.ª séries, no período 
da tarde, a título de carga suplementar ou contrato temporário de trabalho, na Escola 
Municipal Agrícola Engenheiro Rubens Foot Guimarães, que as inscrições estarão 
abertas nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2010, no período das 8h00 às 11h30 e das 
13h00 às 16h30, nas dependências da Secretaria Municipal da Educação, no setor de 
Supervisão Escolar. 
No ato da inscrição o interessado deverá apresentar: RG original, CPF original, Diploma 
em curso superior de licenciatura plena com habilitação específica em Pedagogia ou em 
outra licenciatura e o Projeto Especial (em duas vias) para análise da equipe técnica da 
Secretaria Municipal da Educação.  
Os Projetos Especiais visam complementar o processo educacional dos educandos 
desenvolvendo suas diversas habilidades, devem estar em consonância com a Proposta 
Pedagógica da Unidade Escolar a qual prevê que os Projetos Especiais devem 
proporcionar a liberdade de expressão e garantir o direito à diversidade étnica cultural, 
valorizando experiências do espaço concreto e imediato do aluno para que o mesmo 
construa um ambiente mais rico e justo. 
Os Projetos Especiais deverão atender uma das quatro temáticas abaixo descritas: 

• Meio Ambiente (Homem do Campo): Projetos que tenham como objetivos e 
conteúdos assuntos que envolvam o Meio Ambiente, o trabalho e a vida do morador 
e trabalhador da zona rural, bem como a valorização desse estilo de vida e atividade 
econômica.  

• Cultura e Artes: Projetos que desenvolvam o respeito e o conhecimento por 
diferentes atividades artísticas e culturais, permitindo que o aluno produza arte e 
cultura (dança, teatro, música, fanfarra, artes plásticas, artesanato, moda, Hip hop, 
canto, grafite, percussão, capoeira, etc.). 

• Esporte e Lazer: Projetos que desenvolvam no aluno o conhecimento e o prazer por 
práticas de diferentes modalidades esportivas (três); e projetos que tenham como 
temática o desenvolvimento de conteúdos e construção de conhecimentos a partir de 
atividades de entretenimento e lazer (jogos, brinquedos, brincadeiras, filmes, 
animações, leituras). 

• Cultura Digital: Projetos que desenvolvam o conhecimento sobre informática e 
tecnologia. 

A carga horária de cada série destinada aos Projetos Especiais, será distribuída de 
acordo com as temáticas, conforme a tabela a seguir: 
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Projeto Especial Número de  Horas/Aulas Semanais  
Temática 5.ª série 6.ª série 7.ª série 8.ª série 

Meio Ambiente 2h/a 2h/a -- -- 
Cultura e Artes 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 
Esporte e Lazer 2h/a 2h/a 2h/a 2h/a 
Cultura Digital 2h/a 2h/a 1h/a 1h/a 

 
Os projetos Especiais deverão, ainda, estarem adequados aos seguintes aspectos: 
1) coerência entre o conteúdo do projeto e o tema escolhido; 
2) clareza e coesão na escrita do texto; 
3) condições de aplicabilidade; 
4) o texto dos Projetos Especiais deverão ser escritos com no mínimo 3 e, no máximo, 7 
páginas, contendo obrigatoriamente: 
a) Capa: nome do candidato, temática, título e ano. 
b) Introdução (texto que explique o projeto e o interesse do candidato no assunto; uma 
breve exposição sobre o tema). 
c) Justificativa: justificar a relevância do projeto com a Proposta Pedagógica da escola 
relacionando-a com a temática escolhida.  
d) Objetivos 
e) Público Alvo: 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries 
f) Metodologia 
g) Materiais e/ou estrutura necessários 
h) Produtos finais (apresentados em junho e novembro) 
i) Avaliação 
j) Referências Bibliográficas 
l) Currículo (pessoal) incluindo informação sobre disponibilidade de dias e horários.  
Os Projetos Especiais serão avaliados, e os aprovados, classificados por temática, em 
duas listas, a primeira com os Professores de Educação Básica I e II ingressantes dos 
Quadros 1 e 2, a segunda com os Professores de Educação Básica I e II do Quadro 1 
aprovados no Processo Seletivo 001/2009. 
A atribuição de aulas para Projetos Especiais obedecerá a seguinte ordem sequencial: 
primeiro, os classificados na lista com os PROFESSORES de Educação Básica I e II 
ingressantes dos Quadros 1 e 2, segundo, com os Professores de Educação Básica I e II 
do Quadro 1 aprovados no Processo Seletivo 001/2009. 
Será obrigatória a participação do professor nos HTPCs da Unidade Escolar. 
 
Rio Claro, 02 de fevereiro de 2010. 
 
 
Heloisa Maria Cunha do Carmo 
Secretária Municipal de Educação 
 
 
 
 
 
 


