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                       ANEXO I – DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 
 
ANEXO VII – ATRIBUIÇÕES DE CARGOS PERMANENTES, CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS – QUADRO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (QMEB)  DA  LEI Nº4239  DE 17 
DE ABRIL DE 2012 ALTERADO PELA LEI Nº4308 DE  06 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
COMPETÊNCIAS GERAIS 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I e II - EDUCAÇÃO INFANTIL ( PRÉ-ESCOLA), – ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO),  E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

Guardadas as características do seu campo de atuação tem como atribuições: 
I. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos considerando as 

dimensões cognitivas, afetivas e sociais; 
II. Selecionar e utilizar diferentes recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos 

alunos; 
III. Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a 

potencializar as aprendizagens; 
IV. Avaliar, observar e registrar a aprendizagem dos alunos através de estratégias diversificadas e utilizar 

a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho; 
V. Analisar e utilizar o resultado de avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre 

suas ações reconhecendo pontos que necessitam mudanças; 
VI. Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, atividades e tarefas 

relevantes para o exercício profissional; 
VII. Dominar os conteúdos relacionados aos temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental 

etc.) objetos da atividade docente e informar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que 
provocam impactos sociais, políticos e ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e 
formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional; 

VIII. Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento objeto da atividade docente; 
IX. Avaliar a eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos alunos, envolvendo diferentes 

conhecimentos presentes no currículo escolar; 
X. Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir 

discriminações e injustiças; 
XI. Participar do processo de elaboração do planejamento, replanejamento e plano de ensino a partir das 

diretrizes pré-estabelecidas e proposta pedagógica; 
XII. Cooperar com a coordenação pedagógica; 
XIII. Participar e implementar os projetos/programas da Secretaria Municipal de Educação e da Escola.; 
XIV. Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com saber e desenvolver na criança a capacidade 

de auto-avaliação. 
XV. Refletir a respeito da prática docente, considerando dialogicamente os sujeitos envolvidos, os materiais 

pedagógicos, os procedimentos de avaliação e as metodologias adequadas, superando a dicotomia 
entre teoria e prática e colocando-se como agente dos processos de produção e de recepção que 
ampliam seus conhecimentos e vivências; 

XVI. Empenhar-se na construção de uma práxis docente social e humana que reconhece o valor da 
experiência, do diálogo, da sensibilidade, da pesquisa, da imaginação, da experimentação e da 
criação, no exercício docente e nos processos formativos; 

XVII. Providenciar atendimento imediato ao aluno que adoecer ou acidentar-se, comunicando o ocorrido ao 
Gestor da Escola / Coordenação Pedagógica para as providências necessárias; 

XVIII. Participar, efetivamente, da elaboração do Projeto Político Pedagógico e outros planos da Escola em 
todas as suas etapas; 

XIX. Participar das reuniões de pais conforme calendário escolar ou agenda da própria escola destinada a 
assuntos de interesse pertinente ao processo educacional; 

XX. Registrar diariamente a frequência do aluno; 
XXI. Responsabilizar- se pelo uso e conservação dos materiais didáticos e equipamentos de sua 

responsabilidade; 
XXII. Participar dos HTPC, HTPI e atividades de formação continuada oferecidas pelos diferentes órgãos, 

instituições de ensino e Secretaria Municipal de Educação; 
XXIII. Atender pessoalmente casos mais graves e problemáticos de defasagem de aprendizagem, do aluno 

promovendo à aprendizagem formal de conceitos, conforme os objetivos; 
XXIV. Prevenir a violência na escola; 
XXV. Fornecer apoio integrado aos alunos com necessidades Educacionais Especiais; 
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XXVI. Participar dos Conselhos de Classe e/ou ano, Conselhos de Escola e APM Associação de Pais e 
Mestres; 

XXVII. Construir rotinas de trabalho para organizar o tempo didático de modo a oferecer situações didáticas 
necessárias à aprendizagem dos diferentes conteúdos/áreas; 

XXVIII. Avaliar a aprendizagem dos alunos através de estratégias diversificadas e utilizar a análise dos 
resultados para reorganizar as propostas de trabalho; 

XXIX. Outras atividades afins e próprias da docência. 
 
 
                                                        SUBANEXO II 

 
3.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I PEB I – 32 HORAS      

 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO)  

I. Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
II. Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, 

social e afetivo dos diferentes sujeitos; 
III. Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de 

relações de autonomia e cooperação; 
IV. Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; 
V. Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza diferentes; 

VI. Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
VII. Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 

procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; 
VIII. Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias adotando sequências didáticas que visam 

objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento de alunos e professores; 
IX. Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; 
X. Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar 

as aprendizagens; 
XI. Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições 

básicas, essenciais, para que possam aprendê-lo. 
XII. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento de diferentes conteúdos; 
XIII. Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade das atividades; 
XIV. Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; 
XV. Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; 

XVI. Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; 
XVII. Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; 
XVIII. Avaliar os alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; 
XIX. Desenvolver a cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; 
XX. Organizar a classe com foco no papel e nas formas de agrupamentos; 

XXI. Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. 

XXII. Outras atividades afins e próprias da docência. 
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