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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliar as 

crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover horário para repouso; 

garantir a segurança das crianças na instituição; observar a saúde e o bem-estar das crianças, prestando os primeiros 

socorros; comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção qualquer 

incidente ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade; apurar a freqüência 

diária das crianças; respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; planejar e executar o trabalho docente; realizar 

atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis; organizar registros de observações das 

crianças; acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional; participar de atividades extra-classe; 

participar de reuniões pedagógicas e administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 

 

 

PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança e do adolescente, visando à formação 

integral do cidadão, dentro de sua área com especialização em artes de atuação; participar do processo de 

construção coletiva do projeto políticopedagógico da escola, elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de 

classe, no aspecto de frequência e registro de desempenho e conteúdo dos alunos; participar de cursos de 

treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros promovidos pela Secretaria municipal de educação 

 

 

PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) (TODOS) 

Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do 

sistema escolar estadual; Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes 

curriculares estabelecidos por lei; Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de 

aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no 

sentido de acompanhar o seu desenvolvimento; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

avaliação e formação continuada; Organizar e promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e 

recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o espírito de liderança dos alunos e 

concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema Estadual de Ensino; Executar outras 

atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.  
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PROFESSOR ALFABETIZADOR EJA – I ETAPA 
 

 

 

 

 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar no processo de planejamento das atividades da escola; 

Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes do ensino; Executar o 

trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do 

ensino; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 

alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer e formar alternativas de recuperação para 

os alunos que apresentarem menor rendimento; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar com os serviços de 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela aprendizagem do aluno; 

Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e 

conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar dados à realidade de sua (s) classe(s). Seguir as diretrizes do ensino, 

emanadas do órgão superior competente; Constatar necessidade e encaminhar os alunos aos setores específicos de 

atendimento; Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 

material docente; . Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo. Colaborar com as atividades de articulação 

da escola com as famílias e a comunidade; Cumprir os dias letivos e horas- aula estabelecidos, além de participar os períodos 

dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar de todas as atividades comunitárias, 

sociais, culturais, esportivas e cívicas promovidas pela escola que atua ou pela municipalidade. Efetuar registros 

burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos conteúdos e atividades ministradas, 

ocorrências diversas, freqüência do aluno, resultado do processo de ensino-aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, 

conforme normas e padrões preestabelecidos. Manter atualizado no diário de classe, os registros escolares relativos às suas 

atividades específicas, bem como as ocorrências e ou informações prestadas aos pais e à Coordenação Pedagógica e 

Direção. Manter permanentemente contato com pais e alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-los 

informados quanto ao desempenho do aluno. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos 

referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no que se refere aos seus outros direitos 

inalienáveis. Representar, quando designado, a Secretaria Municipal.Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 

outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos,fazendo exposições sobre situações e 

problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 

ao Município.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


