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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.01 - PSICOPEDAGOGO 

Exemplo de Atribuições: realizar avaliações psicopedagógicas dos candidatos a aprendizes; 

entrevistar professores externos e pais, investigando a história escolar do aprendiz; planejar 

intervenções psicopedagógicas com aprendizes e orientar professores e coordenadores; fazer 

encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; participar 

de coordenações pedagógicas e técnicas com os professores; acompanhar processo de 

avaliação do aprendiz, e orientar a organização do plano individualizado; contribuir na 

organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas diferentes áreas de 

atendimento; documentar a avaliação do candidato ou aprendiz na Instituição; elaborar 

parecer técnico dos candidatos acompanhado; participar de fechamentos de avaliações 

para decisões da entrada, matrícula e permanência do candidato na Instituição; participar da 

análise dos programas da Instituição; participar das reuniões coletivas periódicas da Escola, e 

das extraordinárias, sob convocação; participar de programas de cursos ou outras atividades 

com aprendizes, pais, professores e funcionários, sob convocação, gerar estatísticas de 

atendimentos e relatórios de atividades realizadas; realizar pesquisas no contexto da Instituição; 

planejar e realizar intervenções preventivas com aprendizes e professores; orientar pais no 

acompanhamento acadêmico dos filhos; supervisionar estagiários; participar da elaboração de 

projetos de estudos coletivos, a fim de ampliar o campo de conhecimento dos professores e 

coordenadores; participar de estudos de casos, quando necessário; orientar aprendizes/famílias 

sobre a legislação que ampara as pessoas com deficiência intelectual e múltipla; manter seu 

quadro horário atualizado; gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades 

realizadas; disponibilizar informativos preventivos relativos ao seu domínio profissional, realizar 

tarefas afins.  

 

4.01 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) 

Exemplos de Atribuições: Participar da definição e elaboração do Projeto Político-Pedagógico 

da Escola; Exercer atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 

participando da definição do projeto político pedagógico, fixando metas, definindo objetivos 

e cronogramas e selecionando conteúdo; Cumprir plano de trabalho elaborado segundo o 

projeto político pedagógico da Escola e os dias letivos e horas aula estabelecidos; Preparar 

aulas e atividades escolares, pesquisando e selecionando materiais e informações; Zelar pela 

aprendizagem dos alunos, estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento; Garantir a participação e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

classes regulares, promovendo sua autonomia; Registrar e avaliar o comportamento e o 

desenvolvimento infantil quando a atuação se der na educação infantil; Estimular a 

independência, educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como controlar a 

ingestão de líquidos e alimentos variados quando a atuação se der na educação infantil ou na 

educação especial; Observar as alterações físicas e de comportamento, desestimulando a 

agressividade; Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabilidade, como 

trocar fraldas, acompanhar ao banheiro e escovar os dentes quando a atuação se der na 

educação infantil ou na educação especial; Acompanhar os alunos em atividades sociais e 

culturais programadas pela unidade; Acompanhar o momento de sono dos alunos quando a 

atuação se der na educação infantil ou na educação especial; Acompanhar os alunos nas 

atividades recreativas; Alimentar os alunos, servir-lhes alimentos e acompanhar as refeições 

quando a atuação se der na educação infantil ou na educação especial; Auxiliar os alunos na 

colocação de roupas e na hora do banho quando a atuação se der na educação infantil ou 

na educação especial; Intervir em situações de risco para os alunos; Observar a higiene dos 

brinquedos e materiais pedagógicos; Nos anos iniciais do ensino fundamental, articular o 

processo de ensino aprendizagem com as experiências vividas pelos alunos na educação 

infantil, prevendo progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento de 

novas formas de relação com o mundo, novas formas de ler e formular hipóteses sobre os 

fenômenos, de testá-las, refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na 
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construção de conhecimentos; No primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, focar a 

ação pedagógica na alfabetização dos alunos, de modo que se garanta a apropriação do 

sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com complexidade 

adequada à faixa etária, e o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, 

compreender suas funções, bem como o significado e uso das quatro operações matemáticas; 

Trabalhar obrigatoriamente os temas transversais; Manter sempre atualizados os registros das 

práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver suas atividades de forma individual e 

em equipe, interagindo com a comunidade escolar; Participar das reuniões pedagógicas e das 

reuniões de pais e mestres; Participar ativamente das atividades educacionais e comunitárias 

da escola, buscando conscientizar a comunidade escolar e famílias sobre temas fundamentais 

para a cidadania e para a qualidade de vida; Colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade; Participar de Encontros, Palestras, Congressos e Cursos 

de Capacitação que visem o seu aprimoramento cultural e profissional, oferecidos nos HTPCs e 

em datas previstas no Calendário Escolar; Ministrar aulas utilizando-se de técnicas de 

alfabetização, expressão artística e corporal; Diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seus 

conhecimentos, acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando 

instrumentos de avaliação; Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização 

dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino aprendizagem; Proceder 

com distinção, ética e cortesia assumindo postura profissional no exercício de seu 

cargo/emprego/função docente; Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena 

realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.02 - Professor de Educação Básica II - Artes 

Descrição Sintética: Articular a teoria e a prática pedagógica em Educação Artística, 

registrando experiências significativas para socializar a criança, o adolescente e o grupo; 

trabalhar os quatros eixos temáticos: Teatro. Dança, Música e Artes Visuais inserindo-os 

interdisciplinarmente nas demais áreas do conhecimento; conhecer, disseminar, explorar e 

ensinar a História da Arte, bem como os movimentos artísticos; desenvolver as habilidades da 

criança e do adolescente para os conhecimentos estéticos e para a produção e sua inserção 

no mercado de trabalho. Atribuições típicas: Desenvolver o pensamento cognitivo 

fundamentado na estética e nos estudos sobre produção artística;  Analisar e sistematizar a 

produção dos alunos e do grupo;  Organizar dinâmicas de trabalho orientando na definição de 

papéis e tarefas entre os alunos; Buscar motivação para a produção artística individual e grupal; 

Articular a disciplina de Educação Artística/Artes Plástica Visual com as demais disciplinas; 

Organizar exposições individuais e coletivas dentro e fora das Unidades Escolares; Conduzir os 

alunos com subsídios como: observar, refletir e contextualizar diversas linguagens; Levar o 

educando a conhecer e fazer releitura de obras de arte regional e estrangeira; Desenvolver a 

criatividade e o gosto pela apreciação do mundo das artes; Contribuir para o desenvolvimento 

emocional, afetivo e o social do educando; Buscar meios de tornar as antes visuais e seus 

códigos acessíveis aos estudantes, além de possibilitar a sua própria produção. 

 

4.03 - Professor de Educação Básica II - Ciências 

Descrição Sintética: Trabalhar os vários textos de conhecimentos teóricos do ensino de ciências 

como elementos instrumentais mais práticos, história da ciência, debate das relações entre 

ciências e cidadania, caracterização de ciências e tecnologia como atividade humana. 

Desenvolver as habilidades do educando para o estudo e a reflexão no desenvolvimento de 

atividades em sala de aula e envolvimento de todo o grupo, mostrando as suas particularidades 

quanto às necessidades, interesse e histórias da vida. Atribuições Típicas: Compreender a 

natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de 

transformação do mundo em que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros 

componentes do ambiente; Identificar relação entre conhecimento científico, produção de 

tecnologia e condição devida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica e compreender 

a tecnologia como meio para suprir as necessidades humanas; Formular questões, diagnosticar 

e propor solução para problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando 

em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidas na aprendizagem escolar; Saber 
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utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, transformação, espaço 

tempo, sistema, equilíbrio e vida; Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva e conhecimento. 

 

4.04 - Professor de Educação Básica II - Educação Física 

Descrição Sintética: Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de 

jogos em geral, ensinando os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e 

orientando a execução das mesmas, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo 

e a manutenção de boas condições físicas e mentais. Atribuições Típicas: Estuda as 

necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica dos 

mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado; Elabora o programa de 

atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidades e nos 

objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades; Instrui os alunos sobre os 

exercícios e jogos programados, inclusive sobrea utilização de aparelhos e instalações de 

esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, 

para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Efetua testes 

de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos 

alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em outros dados importantes, para 

permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.  

 

4.05 - Professor de Educação Básica II - Geografia 

Descrição Sintética: Adquirir conhecimentos básicos de Geografia é algo importante paras a 

vida em sociedade. Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da 

natureza em suas múltiplas relações; Compreender as melhorias nas condições de vida, os 

direitos políticos, os avanços tecnológicos e técnicos e as transformações socioculturais; Saber 

utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade de 

fenômenos geográficos; Levar o educando a ler mapas políticos, atlas e globo terrestre;  

Reconhecer e localizar as características da paisagem local e compara-las com as de outras 

paisagens; Adorar uma atitude responsável em relação ao meio ambiente, reivindicando, 

quando possível, o direito de todos a uma vida plena num ambiente preservado e saudável. 

 

4.06 - Professor de Educação Básica II - História 

Descrição Sintética: Compreender a cidadania como participação social e política, assim 

como exercício de direitos e deveres políticos civis e sociais, adotando no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 

mesmo respeito. Exemplo de Atribuições: Posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, usando o diálogo como forma de mediar os conflitos 

e de tomar decisões coletivas; Conhecer características fundamentais do Brasil e do mundo nas 

dimensões sociais, materiais e culturais; Saber utilizar fontes de informações e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; Conhecer e respeitar o modo de vida de 

diferentes grupos sociais, em diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, 

econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles; 

Estabelecer relações entre o presente e o passado. 

 

4.07 - Professor de Educação Básica II - Matemática 

Descrição Sintética: A matemática é componente importante na construção da cidadania, na 

medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos 

tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. Relacionar observações do mundo 

real com representações (esquemas, tabelas, figuras), relacionar essas representações com 

princípios e conceitos matemáticos, analisando a história da Matemática. Trabalhar com 

gráficos, desenhos, construções, aprender organizar e tratar dados, utilizando recursos didáticos 

como jogos, livros, vídeos, calculadoras e outros. Exemplo de Atribuições: Identificar os 

conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo a sua 

volta; Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do ponto de vista 
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do conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando o 

conhecimento matemático; Resolver situações - problemas, sabendo validar estratégias e 

resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, 

estimativa e instrumentos tecnológicos; Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, 

representar e apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo 

uso da linguagem oral e estabelecendo relações e representações matemáticas; Estabelecer 

conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas e conhecimento 

de outras áreas curriculares; Sentir-se seguro da própria capacidade de construir 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções; Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca 

de soluções para problemas propostos.  

 

4.08 - Professor de Educação Básica II - Português 

Descrição Sintética: Dominar a língua oral e escrita é fundamental para a participação social 

efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica. Atribuições típicas: Desenvolver 

competências em relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida 

cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado; 

Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado;  Compreender 

os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de participação 

social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz; Valorizar a 

leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura; Utilizam a 

linguagem como instrumento de aprendizagem, compreender e fazer uso de informações 

contidas no texto; Identificar aspectos relevantes, organizar notas, elaborar roteiros, compor 

textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes, fazer resumos, índices, 

esquemas, etc; Articular a disciplina de Português com as demais disciplinas, promovendo a 

interdisciplina.  

  

4.09 - Professor de Educação Básica II - Inglês 

Descrição Sintética: A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 

auto percepção do aluno como ser humano e como cidadão. Identificar no universo que o 

cerca as línguas estrangeiras que cooperam nos sistemas de comunicação. Construir 

consciência linguística e consciência crítica dos usos que se fazem da língua estrangeira que 

está aprendendo. Atribuições típicas: Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas 

lhe possibilita o acesso à bem culturais da humanidade construídos em outras partes do mundo; 

vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua estrangeira, no 

que se refere a novas maneiras de se expressar e ver o mundo; compreender o papel 

hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado momento histórico; levar o 

educando a compreender o mundo multicultural em que vive. 


