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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Respeitar a dignidade e o direito dos alunos considerados nas suas diferenças individuais, sociais econômicas e 
culturais, étnicas, religiosa, etc.; Garantir aos alunos condições de aprendizagens nos diferentes momentos das 
brincadeiras; Educar propiciando situações de brincadeiras e aprendizagem orientadas de forma integrada que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades de relação interpessoal de ser e estar com os outros 
em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais 
amplos da realidade cultural e social; Cuidar do aluno valorizando e estimulando o desenvolvimento das 
capacidades cognitiva, psicológica, social e física; Organizar os espaços e selecionar materiais pedagógicos 
destinados as atividades curriculares; Manter diálogo com as famílias dos alunos, respeitando as necessidades e 
as novas estruturas familiares; Organizar o tempo planejando atividades permanentes sequenciais, organizativas 
e sequenciadas; Informar a Coordenação ou Gestor escolar sobre alternância comportamental dos alunos e 
ocorrências; Desenvolver a cooperação entre alunos e certas formas de ensino mútuo; Observar as necessidades 
do grupo, para que a práxis pedagógica possa ser significativa, respeitando não somente a bagagem sociocultural, 
bem como, o desenvolvimento de todas as potencialidades do aluno; Planejar e registrar as atividades 
contemplando os conteúdos e objetivos específicos, embasado nos Referenciais Curriculares para Educação 
Infantil, com vistas ao desenvolvimento global do aluno; Organizar atividades em grupo de acordo com a idade; 
Estimular hábitos alimentares saudáveis e a higiene pessoal; Participar da elaboração, desenvolvimento e 
avaliação da Proposta Pedagógica das Unidades Escolares para um ensino de qualidade; Promover a integração 
entre os aspectos físicos, emocionais, sócio afetivo, cognitivos e sociais do aluno, entendendo que ele é um ser 
integro e social em desenvolvimento; Identificar os alunos com suposta necessidade educacional especial, 
comunicando ao Gestor de Escola/ Coordenação da escola para que tomem as providências cabíveis; Planejar e 
executar atividades de apoio pedagógico paralelo aos alunos com necessidade educacional especial que não 
desenvolvem as atividades propostas; Realizar as reuniões de pais conforme o Calendário Escolar ou agenda da 
própria Escola, destinadas a assuntos de interesse ao processo educacional; Participar efetivamente da elaboração 
do Planejamento anual em todas as suas etapas; Promover ações que respeitem as diferenças individuais 
entendendo como fundamental a integração de todos os alunos no convívio coletivo, inclusive aqueles que 
apresentam necessidades educacionais especiais; Estabelecer rotinas de horários; Conduzir e orientar os alunos 
dentro do ambiente escolar; Avaliar a prática docente de forma que as atividades propostas sejam de acordo com 
o planejamento da Educação Infantil; Elaborar a ficha do desenvolvimento do aluno ao final de cada etapa; 
Promover ações referentes ao agrupamento dos alunos, compreendendo e respeitando as diferenças individuais, 
posicionando-se contra qualquer tipo de discriminação, entendendo como fundamental a integração de todos os 
alunos no convívio coletivo, inclusive aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais; Conduzir e 
orientar, estabelecendo limites os alunos na sala de aula ou fora dela, durante o intervalo de descanso, merenda, 
entrada e saída dos mesmos. 

 

3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES INICIAIS – 1º AO 5º ANO 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade 
das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; Relacionar 
modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos 
obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da docência. 
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3.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade 
das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; Relacionar 
modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos 
obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da docência. 

 

3.04 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – INGLÊS 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade 
das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; Relacionar 
modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos 
obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da docência. 
 

3.05 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade 
das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; Relacionar 
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modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos 
obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da docência. 

 

3.06 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade 
das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; Relacionar 
modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos 
obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da docência. 

 

3.07 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – HISTÓRIA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao 
desenvolvimento de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação 
da periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da 
classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos 
erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de 
conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem 
formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco 
no papel e nas formas de agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem 
para subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da 
docência. 
 

3.08 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
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procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao 
desenvolvimento de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação 
da periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da 
classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos 
erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de 
conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem 
formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco 
no papel e nas formas de agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem 
para subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da 
docência. 
 

3.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – ARTES 

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade 
das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; Relacionar 
modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos 
obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da docência. 

 

3.10 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SÉRIES FINAIS – 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA  

Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; Identificar em 
situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o 
desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; Discriminar a diferença das condições de aprendizagem 
necessárias, conforme a natureza dos conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de 
conteúdos de natureza diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa 
reflexiva; Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem necessárias 
adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e finalidade de conhecimento alunos e 
professores; Escolher materiais adequados a diferentes situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; 
Eleger, a partir de conteúdos a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, 
essenciais, para que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da periodicidade 
das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do conjunto da classe; Relacionar 
modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das representações dos alunos dos erros e dos 
obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para subsidiar o 
desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias da docência. 
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3.11 – PSICÓLOGO 

Desenvolve seu trabalho em conjunto e individual com os educadores, alunos, família e gestores de forma a tornar 

o processo de aprendizagem mais efetivo e significativo para o educando, principalmente no que diz respeito a 

motivação e as dificuldades de aprendizagem. Focam a sua ação não apenas nas necessidades das crianças na 

escola como, também, noutras áreas onde as experiências escolares têm impacto.  Centram o seu trabalho no 

desenvolvimento das capacidades e necessidades das crianças com dificuldades de aprendizagem, como no caso 

do déficit de atenção com hiperatividade, autismo, problemas emocionais ou problemas comportamentais.  

 


