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ANEXO II – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Professor Educação Infantil 
Descrição sumária das atividades: Promover a educação da criança aplicando metodologia atualizada e moderna, 
preparando-a para o processo de alfabetização e conduzindo-a a socialização e à integração ao meio social de acordo 
com os referenciais curriculares. E demais atividades correlatas. 

 
Professor Ensino Fundamental 1º ao 5º ano. 
Descrição sumária das atividades: Promover a educação do aluno em conformidade com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais comprometendo-se com a eficácia do seu aprendizado. E demais atividades correlatas. 
 
Professor de Matemática 
Ministrar aulas no ensino fundamental de matemática; garantir a efetivação do processo ensino-aprendizagem; 
executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 
aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência; avaliar o 
desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do sistema municipal de ensino; 
cooperar com os serviços dos especialistas em assuntos educacionais; promover experiências de ensino-aprendizagem 
diversificadas para atender diferenças individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras 
promoções, desde que convocado pelo Diretor da Escola ou de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e 
calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar 
registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades; zelar pela conservação do 
espaço físico, limpeza e bom nome da escola; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as 
diretrizes do ensino emanadas dos órgãos superiores competentes e as estabelecidas no sistema municipal de ensino 
e regimento escolar; desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à 
atualização do profissional da rede municipal do ensino; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 

 
Professor de Inglês 
Ministrar aulas, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação de jovens na língua estrangeira. Planejar 
atividades relativas a cursos e pesquisas. Produzir material de trabalho. Prestar atendimento às demandas da 
comunidade na área da educação escolar. 

 
Professor de Informática 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições manter os equipamentos em condições de uso, sendo responsável pela 
sua conservação; passar conhecimentos de informática para os alunos da rede municipal de ensino; verificar 
permanentemente se os equipamentos estão atendendo as necessidades dos usuários e se os softwares são 
adequados para a área educacional. 

 
Educador de Educação Infantil 
Promover a educação, a socialização e a integração ao meio social das crianças em conformidade com os parâmetros 
curriculares nacionais, comprometendo-se com a eficácia do seu aprendizado. Contribuir com a unidade escolar no 
cumprimento das metas estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar, mantendo-se atento às 
orientações e deliberações da coordenação pedagógica e da direção escolar. Assessorar e colaborar com o professor 
da Educação Básica, regente de turma, na realização de atividades sócio recreativas e educativo-pedagógicas. Atender 
a criança nas suas necessidades fisiológicas e no cuidado com a higiene pessoal e coletiva, monitorando e 
acompanhando, inclusive na chegada e saída da instituição. Propõe estratégias metodológicas compatíveis com os 
programas a serem operacionalizados. Organiza e coordena a execução das propostas administrativo-pedagógicas, 
possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e das crianças. Outras tarefas pertinentes à 
natureza do cargo. 
 
Professor de Português 
Ministrar aulas no ensino fundamental de língua portuguesa; garantir a efetivação do processo ensino aprendizagem; 
executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 
aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência; avaliar o 
desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do sistema municipal de ensino; 
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cooperar com os serviços dos especialistas em assuntos educacionais; promover experiências de ensino-aprendizagem 
diversificadas para atender diferenças individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras 
promoções, desde que convocado pelo Diretor da Escola ou de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e 
calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar 
registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades; zelar pela conservação do 
espaço físico, limpeza e bom nome da escola; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as 
diretrizes do ensino emanadas dos órgãos superiores competentes e as estabelecidas no sistema municipal de ensino 
e regimento escolar; desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à 
atualização do profissional da rede municipal do ensino; desempenhar outras tarefas relativas à docência.  
 
Professor de História 
Ministrar aulas no ensino fundamental de História; garantir a efetivação do processo ensino-aprendizagem; executar o 
trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; 
elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência; avaliar o desempenho dos 
alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do sistema municipal de ensino; cooperar com os 
serviços dos especialistas em assuntos educacionais; promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas 
para atender diferenças individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de 
aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que 
convocado pelo Diretor da Escola ou de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; zelar pela 
disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar 
dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades; zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom 
nome da escola; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino 
emanadas dos órgãos superiores competentes e as estabelecidas no sistema municipal de ensino e regimento escolar; 
desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização do 
profissional da rede municipal do ensino; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 
 
Professor de Geografia 
Ministrar aulas no ensino fundamental de Geografia; caberá seguir o proposto pela rede municipal de ensino e seu 
respectivo calendário; comprometer-se com a aprendizagem das crianças e adolescentes; desenvolver atividades de 
acordo com as diretrizes curriculares em vigor e a organização da rede municipal de ensino; assumir uma postura ética 
e respeitosa com os alunos, pais e os demais profissionais; participar das discussões educativas/pedagógicas 
propostas pela unidade educativa; planejar e executar atividades de recuperação, reforço e compensação de 
ausências, de forma a garantir oportunidades de aprendizagem dos educandos; planejar e ministrar aulas, registrando 
os objetivos, atividades e resultados do processo educacional, tendo em vista a efetiva aprendizagem de todos os 
alunos; manter atualizado o registro das ações pedagógicas, tendo em vista a avaliação contínua do processo 
educativo; participar das atividades de formação continuada, oferecidas para o seu aperfeiçoamento, bem como de 
cursos que possam contribuir para o seu crescimento e atualização profissional; cumprir o horário estabelecido pela 
escola; zelar pelos equipamentos e materiais da escola; executar outras atividades correlatas a função.. 
 
Professor de Educação Física 
Ministrar aulas no ensino fundamental de Educação Física; Planejar, executar e controlar a atividade pela qual é 
responsável a partir do Regimento Interno e do Plano Global da Escola; Elaborar Proposta Pedagógica e Planos de 
Estudos; planejar e executar a programação pela qual é responsável; manter organizados e atualizados os diários de 
classes e anotações referentes à frequência dos alunos; executar as atividades que lhe competem; cooperar em todas 
as atividades que visem à melhoria do processo educativo; manter atualizado o caderno de registros, assim como 
relatar o mesmo ao setor corresponsável; dirigir e/ou auxiliar em todas as atividades que envolvam o aluno durante o 
seu horário de trabalho; manter o sigilo e ética profissional; auxiliar em outras áreas de trabalho, quando necessário; 
levar o aluno a conquistar a autonomia; zelar pelos equipamentos e materiais da Escola; observar e estimular em 
todas as atividades; desenvolver atividades pedagógicas e lúdicas, integrando as crianças; cumprir os horários 
estabelecidos pela Escola; proporcionar o bem estar e a segurança da criança que está sob sua orientação; manter-se 
atualizado; participar da elaboração e cumprir o disposto no Regimento Interno e na Proposta Político Pedagógica; 
conhecer as etapas de desenvolvimento da criança; ser pesquisador, analista, questionador e avaliador de suas 
práticas pedagógicas; cumprir as medidas estabelecidas para a prevenção de acidentes; cumprir as tarefas específicas 
de cada turma estabelecidas na Proposta Política Pedagógica; executar outras atividades correlacionadas com as 
tarefas acima descritas. 
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Professor de Ciências 
Ministrar aulas no ensino fundamental de Ciências; garantir a efetivação do processo ensino-aprendizagem; executar 
o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; 
elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência; avaliar o desempenho dos 
alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do sistema municipal de ensino; cooperar com os 
serviços dos especialistas em assuntos educacionais; promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas 
para atender diferenças individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de 
aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que 
convocado pelo Diretor da Escola ou de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; zelar pela 
disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar 
dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades; zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom 
nome da escola; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino 
emanadas dos órgãos superiores competentes e as estabelecidas no sistema municipal de ensino e regimento escolar; 
desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização do 
profissional da rede municipal do ensino; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 
 
Professor de Artes 
Ministrar aulas no ensino fundamental de Artes; Elaborar Proposta Pedagógica e Planos de Estudos; Planejar e 
executar a programação pela qual é responsável; manter organizados e atualizados os diários de classes e anotações 
referentes à frequência dos alunos; executar as atividades que lhe competem; cooperar em todas as atividades que 
visem à melhoria do processo educativo; manter atualizado o caderno de registros, assim como relatar o mesmo ao 
setor corresponsável; dirigir e/ou auxiliar em todas as atividades que envolvam o aluno durante o seu horário de 
trabalho; manter o sigilo e ética profissional; auxiliar em outras áreas de trabalho, quando necessário; levar o aluno a 
conquistar a autonomia; zelar pelos equipamentos e materiais da Escola; observar e estimular em todas as atividades; 
desenvolver atividades pedagógicas e lúdicas, integrando as crianças; cumprir os horários estabelecidos pela Escola; 
proporcionar o bem estar e a segurança da criança que está sob sua orientação; manter-se atualizado; participar da 
elaboração e cumprir o disposto no Regimento Interno e na Proposta Político Pedagógica; conhecer as etapas de 
desenvolvimento da criança; ser pesquisador, analista, questionador e avaliador de suas práticas pedagógicas; cumprir 
as medidas estabelecidas para a prevenção de acidentes; cumprir as tarefas específicas de cada turma estabelecidas 
na Proposta Política Pedagógica; executar outras atividades correlacionadas com as tarefas acima descritas. 
 
Professor de Educação Especial 
Promover a educação da criança e do adolescente portadores de necessidades especiais, aplicando técnicas 
adequadas e adotando metodologia recomendada à integração social satisfatória e realização pessoal em ocupações e 
atividades compatíveis com suas possibilidades e aptidões. Desenvolver, na classe, atividades de terapia ocupacional, 
incentivando leituras, jogos, trabalhos manuais e escritos, desenhos, pinturas, dramatização, etc. para ativar o 
interesse dos alunos pelas aulas e desenvolver suas potencialidades, possibilitando novas oportunidades de 
ajustamento; Elaborar planejamento semanal conforme orientações recebidas, mantendo atualizados os registros e 
organizando a rotina diária; Elaborar fichas, boletins de controle e relatórios; Participar do processo de avaliação 
escolar para sinalizar as continuidades ou mudanças da metodologia aditada; Promover reuniões com os pais para 
possibilitar maior integração entre escola-família; Ministrar aulas de língua portuguesa (Comunicação escrita e verbal), 
integração social, iniciação às ciências, transmitindo os conteúdos pertinentes; Frequentar reuniões específicas da sua 
área de atuação; Buscar alternativas de solução para problemas de sua classe compartilhando-as com a direção da 
escola; Aprimorar o seu conhecimento referente a área de sua atuação, através de estudos, leituras específicas e 
frequência em cursos oferecidos; Cumprir o disposto no Artigo 44 da Lei que cria o cargo no âmbito do município; 
Proceder com distinção, ética e cortesia adotando postura profissional no exercício de sua função; Executar outras 
tarefas correlatas que lhe forem determinadas. 
 


