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 ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

2.01- ADI – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Atuar junto às crianças da educação infantil, no processo ensino-aprendizagem; Desenvolver, 
conforme a idade, o projeto pedagógico pré-definido; Desenvolver a autoestima e segurança 
emocional da criança; Zelar pela segurança física, higiene, saúde e alimentação das crianças; 
Promover atividades que atendam às necessidades básicas das crianças no campo afetivo, social 
e intelectual; Estimular a comunicação da criança nas suas mais diversas manifestações: corporal, 
musical, plástica, verbal e escrita; Planejar, realizar e avaliar atividades que propiciem o 
desenvolvimento integral e harmonioso da criança; Elaborar planos semanais de atividades e 
entregá-las à direção; Responsabilizar-se pela conservação do material pedagógico; Atualizar 
registros sob sua responsabilidade; Prestar primeiros socorros, sempre que necessário, seguindo 
criteriosamente a orientação do médico; Participar das atividades da creche junto à família; 
Auxiliar as crianças na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias; Atuar na 
construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo das crianças; Planejar 
atividades pedagógicas próprias para a creche; Atuar no processo de observação e registro das 
aprendizagens e desenvolvimento das crianças; Atuar na construção de material didático, bem 
como na organização e manutenção deste material; Responsabilizar-se pela recepção e entrega 
das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família e escola; 
Acompanhar as crianças, junto aos demais funcionários em aulas – passeio – programadas pela 
escola; Participar de Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, 
Palestras e Reuniões, quando solicitados. 
 
3.01 - PROFESSOR PEB I (1º AO 5 º ANO) 
Ministrar aulas nas Etapas da Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino 
Fundamental; Ministrar aulas na Educação de Jovens e Adultos; Ministrar aulas nos Projetos 
Especiais; Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico, 
fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos; Refletir, analisar e 
avaliar o rendimento do aluno; Interagir com a família e a comunidade; Preparar aulas, 
pesquisando e selecionando materiais e informações; Diagnosticar a realidade dos alunos, 
avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento e aplicando 
diversos instrumentos de avaliação; Preencher regularmente toda documentação necessária à 
vida escolar do aluno (diário de classe, consolidados, boletim, ficha de avaliação, relatório de 
encaminhamento, entre outros documentos pertinentes); Participar de Horários de Trabalhos 
Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, quando solicitados. 
 
3.02 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E AUXILIAR PARA ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECAILIZADAO AEE 
Atuar junto às crianças cadastradas nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) para 
Atendimento Educacional Especializado (AEE); Atuar junto às crianças que necessitam de 
atendimento exclusivo como professor/cuidador – prestando o atendimento pedagógico adequado 
e acompanhando junto aos alunos nos cuidados básicos de higiene e alimentação; Participar da 
elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico, fixando metas, definindo 
objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o rendimento do 
aluno; Interagir com a família e a comunidade; Preparar conteúdos específicos, pesquisando e 
selecionando materiais e informações; Diagnosticar a realidade dos alunos, avaliando seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento e aplicando instrumentos de 
avaliação; Preencher regularmente toda documentação necessária à vida escolar do aluno (diário 
de classe, consolidados, boletim, ficha de avaliação, relatório de encaminhamento, entre outros 
documentos pertinentes); Participar de Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, 
Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, quando solicitados. 
 
3.03 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE 
Ministrar aulas nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental I e no Ensino Fundamental II; 
Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico, fixando 
metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o 
rendimento do aluno; Interagir com a família e a comunidade; Preparar aulas, pesquisando e 
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selecionando materiais e informações; Diagnosticar a realidade dos alunos, avaliando seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos 
de avaliação; Preencher regularmente toda documentação necessária à vida escolar do aluno 
(diário de classe, consolidados, boletim, ficha de avaliação, relatório de encaminhamento, entre 
outros documentos pertinentes); Participar de Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, 
Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, quando solicitados. 
 
3.04 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 
Ministrar aulas no Ensino Fundamental II; Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação 
do Projeto Político Pedagógico, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando 
conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o rendimento do aluno; Interagir com a família e a 
comunidade; Preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; Diagnosticar a 
realidade dos alunos, avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos de avaliação; Preencher regularmente toda 
documentação necessária à vida escolar do aluno (diário de classe, consolidados, boletim, ficha 
de avaliação, relatório de encaminhamento, entre outros documentos pertinentes); Participar de 
Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, 
quando solicitados. 
 
3.05 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ministrar aulas nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental I e no Ensino Fundamental II; 
Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Político Pedagógico, fixando 
metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o 
rendimento do aluno; Interagir com a família e a comunidade; Preparar aulas, pesquisando e 
selecionando materiais e informações; Diagnosticar a realidade dos alunos, avaliando seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos 
de avaliação; Preencher regularmente toda documentação necessária à vida escolar do aluno 
(diário de classe, consolidados, boletim, ficha de avaliação, relatório de encaminhamento, entre 
outros documentos pertinentes); Participar de Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, 
Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, quando solicitados. 
 
3.06 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA 
Ministrar aulas no Ensino Fundamental II; Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação 
do Projeto Político Pedagógico, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando 
conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o rendimento do aluno; Interagir com a família e a 
comunidade; Preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; Diagnosticar a 
realidade dos alunos, avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos de avaliação; Preencher regularmente toda 
documentação necessária à vida escolar do aluno (diário de classe, consolidados, boletim, ficha 
de avaliação, relatório de encaminhamento, entre outros documentos pertinentes); Participar de 
Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, 
quando solicitados. 
 
3.07 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 
Ministrar aulas no Ensino Fundamental II; Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação 
do Projeto Político Pedagógico, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando 
conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o rendimento do aluno; Interagir com a família e a 
comunidade; Preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; Diagnosticar a 
realidade dos alunos, avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos de avaliação; Preencher regularmente toda 
documentação necessária à vida escolar do aluno (diário de classe, consolidados, boletim, ficha 
de avaliação, relatório de encaminhamento, entre outros documentos pertinentes); Participar de 
Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, 
quando solicitados. 
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3.08 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS 
Ministrar aulas no Ensino Fundamental II; Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação 
do Projeto Político Pedagógico, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando 
conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o rendimento do aluno; Interagir com a família e a 
comunidade; Preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; Diagnosticar a 
realidade dos alunos, avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos de avaliação; Preencher regularmente toda 
documentação necessária à vida escolar do aluno (diário de classe, consolidados, boletim, ficha 
de avaliação, relatório de encaminhamento, entre outros documentos pertinentes); Participar de 
Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, 
quando solicitados. 
 
3.09 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA 
Ministrar aulas no Ensino Fundamental II; Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação 
do Projeto Político Pedagógico, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando 
conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o rendimento do aluno; Interagir com a família e a 
comunidade; Preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; Diagnosticar a 
realidade dos alunos, avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos de avaliação; Preencher regularmente toda 
documentação necessária à vida escolar do aluno (diário de classe, consolidados, boletim, ficha 
de avaliação, relatório de encaminhamento, entre outros documentos pertinentes); Participar de 
Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, 
quando solicitados. 
 
3.10 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 
Ministrar aulas no Ensino Fundamental II; Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação 
do Projeto Político Pedagógico, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando 
conteúdos; Refletir, analisar e avaliar o rendimento do aluno; Interagir com a família e a 
comunidade; Preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; Diagnosticar a 
realidade dos alunos, avaliando seu conhecimento, acompanhando o processo de 
desenvolvimento e aplicando diversos instrumentos de avaliação; Preencher regularmente toda 
documentação necessária à vida escolar do aluno (diário de classe, consolidados, boletim, ficha 
de avaliação, relatório de encaminhamento, entre outros documentos pertinentes); Participar de 
Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, Capacitações, Formações, Palestras e Reuniões, 
quando solicitados. 
 
 
 
 
 
 
 

 


