
• O candidato deve chegar com 15 minutos de antecedência.

• A prova deverá ter entre 40 e 50 minutos de duração. O não 
cumprimento desse tempo acarretará a redução da nota do 
candidato.
Exceção: disciplina de Ensino Fundamental I (polivalente), cuja 
prova deverá ter entre 30 e 40 minutos de duração.

• O candidato deverá apresentar o seu Plano de Aula, contendo 
título, objetivos, estratégias e recursos de ensino e bibliografia.

• O candidato poderá fazer uso de recursos como o power point, 
a lousa, exercícios organizados por escrito, livros, vídeos e/
ou outros recursos escolhidos de acordo com a especificidade 
de sua área de conhecimento e as possibilidades de tempo e 
espaço da Prova Didática. 

• Antes do início da Prova Didática, o candidato terá 5 minutos
para organização de seus materiais.

• O candidato é responsável pelos materiais escolhidos para a 
Prova Didática. Em hipótese alguma, o dia e horário marcados 
serão mudados em decorrência de eventuais problemas que 
ocorram com os recursos trazidos pelo candidato.
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A Prova Didática visa a retratar os saberes mobilizados pelo professor na organização de suas aulas e na 
sua inserção no Projeto Político-Pedagógico da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação. Trata-
se de um momento em que o candidato deverá demonstrar o domínio dos conteúdos da disciplina e a 
capacidade de evidenciar a articulação desses conhecimentos com os processos de ensino-aprendizagem 
na Educação Básica e das questões pedagógicas aí envolvidas. Não se espera a simulação de uma aula 
para alunos fictícios de uma determinada faixa etária.
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