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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

4.01 – PEB II - Artes 
Atribuições: Docência nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (em disciplinas específicas), nas 

séries/anos finais Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e adultos (EJA – Ciclo II), incluindo, entre outras, 
as seguintes 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 
proposta pedagógica, fixando metas, definido objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo. 
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica 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. 
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. 
Integrar o Conselho de Escola, quando eleito pelos pares e os Conselhos de Série. 
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 e recursos adequados à faixa etária dos alunos. 
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. 
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 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 – PEB II - Ciências Físicas e Biológicas 
Atribuições: Docência nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (em disciplinas específicas), nas 

séries/anos finais Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e adultos (EJA – Ciclo II), incluindo, entre outras, 
as seguintes 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 
proposta pedagógica, fixando metas, definido objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo. 
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica 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. 
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. 
Integrar o Conselho de Escola, quando eleito pelos pares e os Conselhos de Turma, Série ou Classe. 
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 e recursos adequados à faixa etária dos alunos. 
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. 
Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso 
do processo de ensino-aprendizagem. 
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Proceder com distinção, ética e cortesia assumindo postura profissional no exercício de seu 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.  

 
4.03 – PEB II - Geografia 
Atribuições: Docência nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (em disciplinas específicas), nas 

séries/anos finais Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e adultos (EJA – Ciclo II), incluindo, entre outras, 
as seguintes 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 
proposta pedagógica, fixando metas, definido objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo. 
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica 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. 
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. 
Integrar o Conselho de Escola, quando eleito pelos pares e os Conselhos de Turma, Série ou Classe. 
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 e recursos adequados à faixa etária dos alunos. 
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. 
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 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.  

 
4.04 – PEB II - História 
Atribuições: Docência nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (em disciplinas específicas), nas 

séries/anos finais Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e adultos (EJA – Ciclo II), incluindo, entre outras, 
as seguintes 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 
proposta pedagógica, fixando metas, definido objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo. 
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica 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. 
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. 
Integrar o Conselho de Escola, quando eleito pelos pares e os Conselhos de Turma, Série ou Classe. 
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 e recursos adequados à faixa etária dos alunos. 
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. 
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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 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.  

 
4.05 – PEB II - Matemática 
Atribuições: Docência nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (em disciplinas específicas), nas 

séries/anos finais Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e adultos (EJA – Ciclo II), incluindo, entre outras, 
as seguintes 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 
proposta pedagógica, fixando metas, definido objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo. 
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica 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. 
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. 
Integrar o Conselho de Escola, quando eleito pelos pares e os Conselhos de Turma, Série ou Classe. 
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 e recursos adequados à faixa etária dos alunos. 
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. 
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 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.   

 
4.06 – PEB II - Inglês 
Atribuições: Docência nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental (em disciplinas específicas), nas 

séries/anos finais Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e adultos (EJA – Ciclo II), incluindo, entre outras, 
as seguintes 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 
proposta pedagógica, fixando metas, definido objetivos e cronogramas e selecionando conteúdo. 
Cumprir plano de trabalho elaborado segundo a Proposta Pedagógica 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. 
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. 
Integrar o Conselho de Escola, quando eleito pelos pares e os Conselhos de Turma, Série ou Classe. 
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. 
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Ministrar aulas utilizando-se de técnicas e recursos adequados à faixa etária dos alunos. 
Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. 
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 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. 

 
 


