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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.01 – PROFESSOR DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) 
Executar a proposta pedagógica da unidade escolar destinada aos alunos portadores de necessidades especiais, a qual serão 
ministradas em salas de AEE, e auxiliar no que for necessário para o bom andamento da unidade escolar. 
 
3.02 – PEB I 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo I. Promover atividades recreativas, zelando pela higiene, segurança, saúde e educação das crianças, e 
auxiliar no que for necessário para o bom andamento da unidade escolar. 
 
3.03 – PEB II – LINGUA PORTUGUESA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.04 – PEB II – INGLÊS 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.05 – PEB II – MATEMÁTICA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.06 – PEB II – CIÊNCIAS 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.07 – PEB II – ARTES 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.08 – PEB II – HISTÓRIA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.09 – PEB II – GEOGRAFIA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.10 – PEB II – MÚSICA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.11 – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e ensino 
Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica, e auxiliar no que for necessário para o bom 
andamento da unidade escolar. 
 
3.12 – COORDENADOR DE CEI 
Coordenar o CEI (Centro de Educação Infantil) em âmbito administrativo, técnico, pedagógico e operacional, visando dar 
cumprimento ao Plano Municipal de Educação, as Diretrizes Municipais e ao Plano de Gestão da instituição, e auxiliar no que for 
necessário para o bom andamento da unidade escolar. 


