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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.01 – Coordenador Pedagógico 
Coordenar, orientar e subsidiar o processo de ensino e aprendizagem das unidades escolares, de acordo com as 
atuais e respectivas diretrizes educacionais da Educação Básica, propiciando a melhoria da qualidade de ensino. 

 
4.02 – Diretor de Escola 
Gerenciar a Unidade Escolar, de acordo com suas especificidades, compreendendo atividades de caráter 
administrativo e pedagógico, conforme legislação escolar vigente e as diretrizes educacionais aos respectivos 
níveis de Ensino da Educação Básica.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Compreende as tarefas que se destinam a coordenação e supervisão das atividades 
pedagógicas técnicas e administrativas do Estabelecimento de Ensino.  
DESCRIÇÃO DETALHADA: Organizar e supervisionar o planejamento das atividades administrativas e 
pedagógicas; Definir a linha de ação a ser adotada pela escola, observando as diretrizes da administração 
superior; Convocar e presidir reuniões com o corpo técnico; Receber, informar e encaminhar documentos de 
interesse da escola;  Representar oficialmente a escola perante as autoridades educacionais; Delegar 
competências e atribuições aos determinados; Executar outras tarefas afins determinada pelo superior 
imediato. 

 
4.03 - PEB I; 
4.04 - PEB II – Educação Física;  
4.05 - PEB II – Professor de Educação Especial – Classes Multifuncionais. 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-
aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade (Art. 13 da Lei Federal n º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
 


