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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.01 -  Professor de Educação Básica I – 24 horas;  

3.02 – Professor Educação Básica II – Artes; 

3.03 - Professor de Educação Básica I – 30 horas 

• ministrar aulas de componentes curriculares da educação infantil, do ensino fundamental e de educação 
especial, transmitindo os conteúdos teóricos e práticos pertinentes, adequadamente preparados através de 
estratégias dinâmicas;    

• desenvolver com o educando trabalhos de pesquisa, para possibilitar-lhe a aquisição de conhecimentos e 
proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades; 

• analisar a programação da equipe escolar e planejar as aulas na sua área específica, utilizando metodologia 
e material pedagógico que facilite e estimule o desempenho teórico/prático do educando;  

• elaborar e aplicar provas e outros exercícios de avaliação diagnostica, para verificação da aprendizagem dos 
alunos e eficiência dos métodos de ensino utilizados; 

• proceder a observação dos educandos identificando as reais necessidades que interferem na aprendizagem;   
colaborar com a Direção e o Conselho de Escola na organização e execução de trabalhos complementares 
de caráter cívico, cultural ou recreativo;   registrar suas atividades no diário de classe e cumprir 
determinações da Administração e as disposições contidas no Regimento Escolar;   participar da Associação 
de Pais e Mestres e de outras instituições auxiliares da escola; 

• executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer informações conforme as 
normas estabelecidas; 

• responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de equipamentos e instrumentais em uso nos 
ambientes especiais próprios de sua área curricular;   fornecer à Direção a relação de material de consumo 
necessário ao desenvolvimento das atividades curriculares;   participar, no contexto escolar elou fora dele, de 
encontros que proporcionem formação permanente; 

• preservar os princípios, os ideais e os fins da educação brasileira, através de seu desempenho profissional; 

• utilizar processo que acompanhe o progresso científico da educação;   participar das atividades educacionais 
que forem próprias do cargo que ocupa;   promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência 
política do educando; 

• aceitar as decisões do Conselho de Escola, observando a legislação vigente;   participar da elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação do Plano Escolar e da Proposta Pedagógica,   elaborar, executar e 
avaliar o Plano de Ensino em compatibilidade com o Plano de Curso e Proposta Pedagógica; 

• planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo educativo, numa perspectiva 
coletiva e integradora;   manter nas dependências da Unidade Escolar e em local de fácil acesso o Diário de 
Classe, registrando continuamente as ações pedagógicas, frequência e os avanços ou não dos alunos, tendo 
em vista a avaliação contínua do processo educativo, analisando cuidadosamente as causas de 
aproveitamento não satisfatório, propondo medidas para superá-las; 

• participar das reuniões de avaliação do aproveitamento escolar; 

• buscar, numa perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional e 
ampliação do seu conhecimento; 

• executar atividades extra-classe previstas no Plano Escolar; participar do Conselho de Classe, Série e Termo: 

• discutir com os alunos e com os pais ou responsáveis o projeto pedagógico da Unidade Escolar, o 
desenvolvimento do processo educativo, as formas de observação, registro e avaliação desse processo;  
participar das reuniões pedagógicas, de planejamento e dos horários de trabalho coletivo; 

• executar atividades de recuperação de estudos para alunos com defasagem de aprendizagem; 

• propor, discutir, apreciar em conjunto com os demais docentes, projetos que visem desenvolver nos alunos, o 
espírito de investigação, que favoreça o "aprender a aprender"; 

• cumprir com assiduidade e pontualidade os dias letivos e a carga horária de efetivo trabalho escolar, sem 
deixar de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional; 

• apresentar semestralmente, em reunião própria, o registro do processo do desenvolvimento do aluno sob 
forma de relatório; 

• entregar todo e qualquer documento solicitado pela Direção, dentro do prazo estabelecido; 

• atualizar-se profissionalmente, participando de palestras, cursos, seminários, encontros, grupos de estudos e 
outros eventos relativos à educação; 

• manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que 
estão sob sua responsabilidade; 

• executar outras atividades correlatas. 


