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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

3.01 – FONOAUDIÓLOGO 
DESCRIÇÃO: Na escola, o fonoaudiólogo deverá atuar de forma preventiva a partir de seus conhecimentos específicos relacionados a 
aquisição da leitura e escrita, linguagem oral, voz e audição; encaminhar os alunos aos profissionais habilitados e qualificados para os devidos 
atendimentos; buscar a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alunos e familiares; executar outras atribuições afins. 
 
3.02 – PSICÓLOGO 
DESCRIÇÃO: Intervenção em relação às necessidades educacionais dos alunos; orientação, aconselhamento profissional e vocacional; 
funções preventivas; intervenção na melhoria das ações educacionais; formação e aconselhamento familiar; intervenção socioeducativa para 
a construção de um ambiente educacional positivo e integrado 
 
3.03 – PSICOPEDAGOGO 
DESCRIÇÃO: Promover cursos de orientação aos professores; colaborar com a instituição familiar, escolar, educacional, sanitária, identificar 
os obstáculos do desenvolvimento do processo de aprendizagem através de técnicas específicas; intervir, conscientizar dos con flitos de 
fragmentação de conhecimento; informar sobre atitudes pedagógicas; implantar recursos preventivos; diagnosticar casos, manter atitude 
crítica de abertura e respeito em relação às diferentes versões e encaminhar os alunos aos profissionais habilitados e qualif icados para os 
devidos atendimentos; buscar a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alunos e familiares; executar outras atribuições afins. 
 
4.01 – ADP – ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
DESCRIÇÃO: Atuará na Educação participando da elaboração da proposta pedagógica; apoio ao professor da sala, na alimentação, 
pedagógico, higienização e executar outras tarefas correlatas 
 
4.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
DESCRIÇÃO: Participar da elaboração da proposta pedagógica aos alunos com necessidades educacionais especiais de sua Unidade 
Escolar; Cumprir o plano de trabalho; elaborar programas e plano de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado em 
articulação com a equipe de orientação pedagógica e psicopedagógica; ministrar aulas; elaborar instrumentos de avaliação para verificação 
de aproveitamento dos alunos; participar de reuniões  
 
4.04 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - ARTE 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Arte, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.05 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - CIÊNCIAS 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Ciências, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.06 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Educação Física, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.07 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - GEOGRAFIA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Geografia, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.08 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - HISTÓRIA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de História, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - INGLÊS 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Estrangeira, visando seu desenvolvimento educacional e social, e 
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
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4.10 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Portuguesa, visando seu desenvolvimento educacional e social, e 
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
4.11 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - MATEMÁTICA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a 
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Matemática, visando seu desenvolvimento educacional e social, e executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 


