CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
TEORIA E PRÁTICA

DVD
com arquivos em pdf e vídeos

Preço:

R$ 98,00

MATERIAL PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS DE
PROFESSORES
Este DVD tornou-se, com o decorrer do tempo, em um importante apoio
para todos os CONCURSEIROS, uma vez que contempla uma extensa
opção de assuntos referentes a conhecimentos pedagógicos.
Detalhamos abaixo o seu conteúdo, visando fornecer aos
CANDIDATOS todos os meios para que assim atinjam os seus
objetivos:

Apostilas atualizadas até a data do envio com mais
de 3.000 questões comentadas
1 - 200 questões fundamentadas da Lei 11.340/2006 LEI MARIA DA PENHA
2 - 200 questões fundamentadas da Lei 12.594/2012 SINASE

3 - 200 questões fundamentadas sobre FUNDEB_SINAES PNLL_PNE
4 - 500 questões fundamentadas da LEI 9.394/96 LDB
5 - 500 Questões COMENTADAS de Conhecimentos Pedagógicos
6 - 1.000 Questões de Provas sobre Conhecimentos Pedagógicos

7 - 1000 questões fundamentadas e/ou comentadas da LEI 8.069/90 ECA
8 - Interpretação de 300 Textos(ESAF, FCC, CESPE)
E mais uma apostila com uma coletânea de Textos de Conhecimentos Pedagógicos
(enviada como

BRINDE)

COLEÇÃO DE LIVROS (brinde)

Também está no DVD, como BRINDE, a fantástica coleção organizada
pelo MEC contendo 62 livros sobre EDUCADORES e PENSADORES,
mostrando o que pensaram e fizeram alguns dos principais expoentes
da história educacional nos planos nacional e internacional. Eis alguns
nomes que fazem parte de tão preciosa coleção:
- Darcy Ribeiro;
- Maria Montessori;
- Vygotsky;
- Nísia Floresta;
- Piaget;
- Cecília Meireles;
- Paulo Freire, etc.

LIVROS E ARTIGOS
Este DVD conta, ainda, com um total de 170(cento e setenta) arquivos
digitalizados divididos entre livros e artigos, todos eles em pdf e voltados
para a importância da relação entre professores e alunos no processo da
evolução dos métodos de ensino. Estes livros e arquivos certamente
embasarão e muito a preparação dos que se propõem a prestar os mais
importantes CONCURSOS na área educacional.

LINKS IMPORTANTES
Com o primordial intuito de orientar aos concurseiros através de
conhecimentos claros e concisos, contém neste DVD uma relação de links
importantes destinados à formação de EDUCADORES.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
Tem ainda, toda a legislação atualizada até a data do envio deste DVD.
A seguir a menção de algumas leis contidas nesta mídia:
- CF - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL;
- ECA - LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990;
- FUNDEB - LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007;
- LDB - LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996;
- PNE - LEI Nº 13.005, DE 25 JUNHO DE 2014;
- PNLL - DECRETO Nº 7.559, DE 1º DE SETEMBRO DE 2011;
- PROUNI - LEI No 11.096, DE 13 DE JANEIRO DE 2005;
- SINAES - LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004;

PROVAS DIVERSAS
Encontram-se neste DVD 3.000 provas elaboradas por diversas bancas
para
inúmeras
áreas
de
abrangência
no
universo
dos
EDUCADORES.ISLAÇÃO PERTINENTE
GISLAÇÃ
LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS)
Buscando sempre o acompanhamento da evolução dos serviços
prestados pela Sociedade ao cidadão, contém este DVD farto material
sobre LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS). O teor, composto de
vídeos, apostilas e provas, habilita ao CONCURSEIRO para um melhor
aproveitamento em CONCURSOS, uma vez que o assunto abordado é
cada vez mais exigido nos conteúdos programáticos dos editais.

FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento pode ser feito através de depósitos em contas bancárias
indicadas no site ou por meio do PAGSEGURO.

O envio do DVD é rápido e seguro
Para postar o DVD, utilizamos a modalidade de carta registrada, o que
facilita o rastreamento do produto pela Internet. A encomenda leva em
média 7 dias úteis para chegar no seu endereço.

Frete GRÁTIS para todo o Brasil
Contato

Fone: 31 (33) 3522-9494

Celulares: 41(33) 99161-3584 (TIM)
31 (33) 98897-7616 (OI)

WhatsApp: (33) 991155186

E-mail: odiferencialconcursos@bol.com.br

