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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
2.01 – AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executa serviços de ordem administrativa na unidade, tais como separação, classificação e arquivamento de 
documentos, transição de dados, correspondência, lançamentos e fornecimento de informações ao público 
interno e externo. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
Atender ao público, recepcionando-o, fornecendo-lhe informações, orientações e encaminhando-o aos setores 
desejados; Receber e triar correspondência em geral, separando-as e encaminhando-as a seus destinatários; 
Manter organizados arquivos e fichários, manipulando dados e documentos, classificando e protocolando 
quando necessário, visando ao controle sistemático de informações; Atender ao telefone prestando 
informações e anotando recados; Operar equipamentos de audiovisual, fax, data show e outros; 
Receber materiais diversos, identificar sua origem e encaminhar ao setor destinado; Cumprir tarefas de caráter 
educativo e formação cultural, orientadas pelo corpo docente; Executar serviços de digitação em relatórios e 
demais correspondências da unidade, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas 
administrativas; Atender às normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato 
 
2.02 – AGENTE TÉCNICO ADMINITRATIVO 
Executar, sob supervisão direta, tarefas pouco variadas e rotineiras, a partir de procedimentos bem definidos e 
tarefas semi-qualificadas ligadas ao controle administrativo, financeiro, de recursos humanos, de suprimentos, 
de atendimentos do público interno/externo e outras atividades típicas do servidor público e de sua área de 
lotação, nos diversos órgãos da administração; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
2.03 – SECRETÁRIO DE ESCOLA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executa serviços administrativos em Unidades de Ensino do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA 
Organiza e supervisiona todos os serviços da secretaria; Executa tarefas complexa e burocrática; Opera 
computador; Presta assessoramento relacionado com trabalhos auxiliares, elaborar ou participar da elaboração 
de relatórios técnicos, analisar estatísticas e demonstrativos; Prestar serviços de atendimento ao público; 
Responsabilizar-se pela reprodução de cópias mimeografadas; Recepciona as pessoas que procuram contatar 
a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados , objetivando prestar-lhes as informações desejadas; 
Atende e efetua ligações telefônicas, anotando recados ou prestando informações relativas aos serviços 
executados; Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-as em livro próprio, tendo 
como finalidade o encaminhamento ou despacho às pessoas interessadas; Manter atualizado o arquivo de 
documentação, ou seja, de interesse da escola; Determina a execução de serviços externos, solicitando e 
orientando o contínuo / guarda-mirim na entrega ou retirada de documentos; Pesquisa e levanta informações 
para o superior ou a equipe de trabalho; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implementação dos programas, 
serviços, projetos da proteção social básica operacionalizadas nessa unidade; coordenar a execução, o 
monitoramento, o registro e a avaliação das ações; acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da 
referência e contra-referência do CRAS; coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a 
participação dos profissionais e das famílias, inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede 
prestadora de serviços no território; definir, com a equipe de profissionais, critérios de inclusão, 
acompanhamento e desligamento das famílias; definir, com a equipe de profissionais, o fluxo de entrada, 
acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias; definir, com a equipe técnica, os 
meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com as famílias e os serviços socioeducativos 
de convívio; avaliar sistematicamente, com a equipe de referência do CRAS, a eficácia, eficiência e os 
impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; efetuar ações de 
mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas públicas no 
território de abrangência do CRAS; executar outras tarefas correlatas, compatíveis com a natureza do cargo, 
e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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3.02 – COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CREAS 
Articular o processo de implantação do CREAS; coordenar a execução das ações;realizar articulação/parcerias 
com instituições governamentais e não governamentais, engajando-se no processo de articulação da rede 
socioassistencial; definir, em conjunto com a equipe, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, 
avaliação e desligamento das famílias;definir, com a equipe técnica, os meios e os ferramentais teórico-
metodológicos de trabalho com famílias, grupos e indivíduos a serem utilizados;articular o processo de 
implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e serviços;realizar reuniões 
periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos, avaliação das atividades 
desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados, entre outras;promover e participar  
de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, visando contribuir com o órgão 
gestor na articulação e avaliação dos serviços e acompanhar os encaminhamentos efetuados;contribuir com o 
órgão gestor municipal no estabelecimento de fluxos entre os serviços da Proteção Social Especial e Básica de 
Assistência Social;participar de comissões/fóruns/comitês locais de defesa e promoção dos direitos das 
crianças e dos adolescentes;executar outras tarefas correlatas, compatíveis com a natureza do cargo, e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 
 
3.03 –  PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, individual ou em grupo, identificando as 
vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar orientações qualificadas, 
fundamentadas em pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; articular serviços e recursos para 
atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; desenvolver atividades 
socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem ao fortalecimento familiar e a 
convivência comunitária;  prestar atendimento às famílias (acolhimento, entrevistas, orientação, visitas 
domiciliares) sempre com a perspectiva multidisciplinar e levando-se em consideração a missão e os objetivos 
do serviço, entre outras atividades voltadas aos objetivos do CRAS;executar outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior  imediato. 
 
3.04 –  PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CREAS 
Prestar escuta qualificada, individual ou grupal, visando à identificação da necessidade dos indivíduos e 
famílias, promovendo o encaminhamento adequado a cada caso específico;trabalhar com as famílias as 
relações interpessoais, objetivando identificar a existência de conflitos individuais e grupais, com vista ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários;realizar estudo de caso com os usuários da 
unidade;discutir e elaborar, conjuntamente com o usuário, o plano de intervenção;realizar atendimento 
psicossocial, individual e familiar;realizar visitas domiciliares, conforme cada caso específico;discutir e elaborar, 
conjuntamente com outros técnicos, estudos de casos e relatórios socioassistenciais;definir, em conjunto com a 
equipe, as intervenções necessárias, acompanhamento de casos e encaminhamentos para a rede de proteção, 
visando à superação da situação de violação de direitos evidenciada;elaborar e encaminhar ao Conselho 
Tutelar, Vara da Infância e da Juventude e Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, relatórios 
técnicos informando sobre a violação de direitos dos usuários e/ou para subsidiar decisões sócio-jurídicas, 
quando solicitados;manter articulação com o CRAS do território de origem dos usuários atendidos no 
CREAS;manter registros atualizados dos atendimentos e acompanhamentos realizados;proceder aos registros 
de dados dos atendimentos realizados para fins de sinopse estatística da unidade;realizar atendimento inicial 
de casos;fazer triagem e realizar anamnese social;comunicar ao Conselho Tutelar os casos atendidos no 
CREAS;coordenar os grupos de apoio às famílias;encaminhar as crianças e os adolescentes para os serviços 
de garantia de direitos; inserir as famílias das crianças e dos adolescentes em Programa de Geração de Renda 
e Profissionalização; fazer o acompanhamento dos casos atendidos junto à rede de serviços; fazer 
levantamento de dados estatísticos junto aos órgãos notificadores de violência; fornecer laudo social quando 
solicitado; solicitar ao Conselho Tutelar as aplicações das medidas de sua competência tais como abrigamento, 
quando necessário; providenciar a matrícula na rede pública de ensino para crianças e adolescentes, quando 
necessário; manter organizados e atualizados os registros dos casos atendidos, para fins de consulta e 
estatísticas; proceder ao estudo das famílias candidatas ao serviço de famílias acolhedoras; fazer o 
acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, em meio aberto; promover o 
atendimento a pessoas em situação de violência;    executar outras tarefas correlatas, compatíveis com a 
natureza do cargo, e/ou determinadas pelo superior imediato.; 
 
3.05 –  MÉDICO – (CLÍNICO GERAL) 
Realiza consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamento, realiza intervenções de pequenas 
cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e terapêutica para promover, 
proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, diagnósticos e 
tratamento médico. Desenvolve atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e a 
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comunidade. Participa de Junta Médica quando convocado. Participa das ações de vigilância em saúde. 
Realiza pequenas cirurgias, utilizando recursos técnicos e materiais apropriados. Executa tarefas afins. 
 

C) CARGOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL  
 
4.01 – GESTOR DE ESCOLA 
Na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, o Gestor de Escola/Diretor de Ensino 
Fundamental é o profissional que se ocupa da direção, administração, supervisão e coordenação da educação 
na escola. Sua principal função é gerenciar todo processo educativo da escola.  
1. Atribuições gerais  
Compete ao Gestor de Escola/Diretor de Ensino Fundamental, em sua esfera de competência, garantir, a 
concretização da função social da escola, liderando o processo de construção de identidade de sua instituição, 
por meio de uma eficiente gestão, nas seguintes dimensões:  
2. Atribuições específicas da área de atuação do Gestor de Escola  
I. Na área de resultados educacionais:  
a. Desenvolver processos e práticas de gestão para melhoria de desempenho da escola quanto à 
aprendizagem de todos os alunos;  
b. Acompanhar indicadores de resultados: de aproveitamento, de frequência e de desempenho das avaliações 
interna e externa dos alunos;  
c. Analisar os indicadores e utilizá-los para tomada de decisões que levem à melhoria contínua da Proposta 
Pedagógica, à definição de prioridades e ao estabelecimento de metas articuladas à política educacional da 
Secretaria Municipal de Educação;  
d. Apresentar e analisar os indicadores junto à equipe docente da escola, buscando construir visão coletiva 
sobre o resultado do trabalho e a projeção de melhorias;  
e. Propor alternativas metodológicas de atendimento à diversidade de necessidades e de interesses dos 
alunos;  
f. Divulgar, junto à comunidade intra e extraescolar, as ações demandadas a partir dos indicadores e os 
resultados de sua implementação.  
II. Na área de planejamento e gestão democrática:  
a. Desenvolver processos e práticas adequados ao princípio de gestão democrática do ensino público, 
aplicando os princípios de liderança, mediação e gestão de conflitos;  
b. Desenvolver ações de planejamento, construção e avaliação da Proposta Pedagógica e ações da escola, de 
forma participativa, com o envolvimento dos diferentes segmentos intra e extraescolares;  
c. Garantir a atuação e o funcionamento dos órgãos colegiados – Conselho de Escola, Associação de Pais e 
Mestres, Grêmio Estudantil –, induzindo atuação de seus  
 componentes, e incentivando a criação e a participação de outros;  
d. Estimular o estabelecimento de parcerias com vistas à otimização dos diferentes recursos disponíveis na 
comunidade;  
e. Exercer práticas comunicativas junto às comunidades intra e extraescolares, por meio de diferentes 
instrumentos.  
III. Na área pedagógica:  
a. Liderar e assegurar a implementação do Currículo, acompanhando o efetivo desenvolvimento do mesmo nos 
diferentes níveis, etapas, modalidades, áreas e disciplinas de ensino;  
b. Promover o atendimento às diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos;  
c. Realizar práticas e ações pedagógicas inclusivas;  
d. Monitorar a aprendizagem dos alunos, estimulando a adoção de práticas inovadoras e diferenciadas;  
e. Mobilizar os Conselhos de Classe/Ano como corresponsáveis pelo desempenho escolar dos alunos;  
f. Otimizar os espaços de trabalho coletivo – HTPCs – para enriquecimento da prática docente e 
desenvolvimento de ações de formação continuada;  
g. Organizar, selecionar, disponibilizar recursos e materiais de apoio didático e tecnológico existente na escola;  
h. Acompanhar e orientar o trabalho dos Professores e Professores Coordenadores.  
IV. Na área de gestão de pessoas:  
a. Desenvolver processos e práticas de gestão do coletivo escolar, visando o envolvimento e o compromisso 
das pessoas com o trabalho educacional;  
b. Desenvolver ações para aproximar e integrar os componentes dos diversos segmentos da comunidade 
escolar para a construção de uma unidade de propósitos e ações que consolidem a identidade da escola no 
cumprimento de seu papel;  
c. Reconhecer, valorizar e apoiar ações de projetos bem sucedidos que promovam o desenvolvimento 
profissional;  
d. Aperfeiçoar o tempo e os espaços coletivos disponíveis na escola;  
e. Promover um clima organizacional que favoreça um relacionamento interpessoal e uma convivência social 
solidária e responsável sem perder de vista a função social da escola;  
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f. Construir coletivamente e na observância de diretrizes legais vigentes as normas de gestão e de convivência 
para todos os segmentos da comunidade escolar.  
V. Na área de gestão de serviços e recursos:  
a. Promover a organização da documentação e dos registros escolares;  
b. Garantir o uso apropriado de instalações, equipamentos e recursos disponíveis na escola;  
c. Promover ações de manutenção, limpeza e preservação do patrimônio, dos equipamentos e materiais da 
escola;  
d. Disponibilizar espaços da escola enquanto equipamento social para realização de ações da comunidade 
local;  
e. Buscar alternativas para criação e obtenção dos diferentes recursos, espaços e materiais complementares 
para fortalecimento da Proposta Pedagógica e ao aprendizado dos alunos;  
f. Realizar ações participativas de planejamento e avaliação da aplicação de recursos financeiros da escola, 
considerados suas prioridades, os princípios éticos e a prestação de contas à comunidade.  
3. Competências e Habilidades necessárias ao Gestor de Escola  
I. Competências Gerais:  
a. Compreender como o contexto social, político e econômico influencia a definição e a implementação das 
políticas educacionais;  
b. Dominar e utilizar metodologias de planejamento e tecnologias da informação como ferramentas para 
exercer as suas funções;  
c. Compreender o papel do Gestor Escolar na organização Secretaria Municipal de Educação;  
d. Analisar e identificar os principais componentes da Proposta Pedagógica da Escola;  
e. Compreender os processos de implementação das políticas educacionais Do Município e dos projetos a elas 
vinculados;  
f. Compreender a visão contemporânea de gestão escolar vinculada a resultados;  
g. Compreender os sistemas e processos de avaliações externas;  
h. Demonstrar conhecimentos sobre princípios e métodos para exercer a direção da escola como elemento de 
apoio e difusor de inovações e boas práticas de ensino-aprendizagem;  
i. Promover e definir ações para formação continuada dos agentes educacionais da escola;  
j. Compreender a importância da autoavaliação e do gerenciamento do autodesenvolvimento profissional.  
II. Habilidades Específicas:  
a. Relacionar o perfil de competências a serem construídas pelos alunos às demandas da sociedade do 
conhecimento;  
b. Compreender o papel que as diferentes instâncias da governança educacional exercem na definição e 
implementação de políticas educacionais: (i) âmbito nacional e governo federal; (ii) governos estaduais e 
municipais; (iii) conselhos nacional, estaduais e municipais de educação;  
c. Identificar e analisar princípios e normas nacionais, especialmente a LDB;  
d. Identificar, analisar, explicar e justificar as políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação, no 
contexto social e de desenvolvimento do Município, em áreas como: (i) gestão escolar; (ii) desenvolvimento 
curricular; (iii) avaliação externa do desempenho dos alunos;  
e. Reconhecer as diretrizes pedagógicas e institucionais para implementar as políticas educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação (SME), considerando a realidade do ensino público municipal e da região na 
qual opera;  
f. Identificar os elementos da organização do ensino, da legislação e normas que fornecem diretrizes para 
ações de melhoria do desempenho das escolas, seus profissionais e seus alunos;  
g. Dominar procedimentos de observação, coleta e registro, organização e análise de dados educacionais bem 
como os usos de indicadores sociais e educacionais;  
h. Compreender e explicar as relações entre as políticas educacionais e a proposta pedagógica da escola;  
i. Reconhecer diferentes estratégias, ações e procedimentos adotados em nível regional e local na 
implementação das políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação (SME);  
j. Identificar e definir ações variadas para enfrentar a indisciplina no Processo educativo;  
k. Identificar e definir ações variadas para fomentar a participação dos alunos e das famílias no processo 
educativo;  
l. Compreender os fatores que determinam a violência entre jovens e adolescentes e identificar ações 
apropriadas para enfrentar a violência na escola;  
m. Identificar métodos e técnicas de avaliação dos trabalhos das equipes da escola (professores, funcionários 
e pessoal administrativo);  
n. Compreender e aplicar a legislação escolar e as normas administrativas em contextos adequados;  
o. Demonstrar conhecimento das metodologias de gestão de conflitos;  
p. Demonstrar capacidade de análise de propostas pedagógicas da escola;  
q. Identificar o papel dos resultados das avaliações externas na construção do IDESP;  
r. Identificar semelhanças e diferenças entre o IDESP e o IDEB;  
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s. Reconhecer as principais características dos sistemas de avaliação da Educação Básica, e compreender os 
conceitos básicos que fundamentam estas avaliações;  
t. Conhecer os fundamentos conceituais e metodológicos das Avaliações externas.  
 
 COMPETÊNCIAS GERAIS  
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I PEB I  - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA), – 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II PEB II  ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA e EDUCAÇÃO FÍSICA. 
 
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 soa 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 necessidade Educacionais Especiais;  
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;  
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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.  
 
4.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA  II - PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
I. Reconhecer as manifestações da cultura corporal como formas legítimas de expressão de um determinado 
grupo social, bem como artefatos históricos, sociais e políticos;  
II. Conhecer e compreender a realidade social para nela intervir, por meio da produção e ressignificação das 
manifestações e expressões do movimento humano com atenção à variedade presente na paisagem social;  
III. Demonstrar atitude crítico-reflexivo perante a produção de conhecimento da área, visando obter subsídios 
para o aprimoramento constante de seu trabalho no âmbito da Educação Física escolar;  
IV. Ser conhecedor das influências sócio-históricas que conferem à cultura de movimentos sua característica 
plástica e mutável;  
V. Dominar os conhecimentos específicos da Educação Física e suas interfaces com as demais disciplinas do 
currículo escolar;  
VI. Relacionar os diferentes atributos das práticas corporais sistematizadas às demandas da sociedade 
contemporânea;  
VII. Dominar métodos e procedimentos que permitam adequar as atividades de ensino às características dos 
alunos, a fim de desenvolver situações didáticas que potencializem o enriquecimento da linguagem corporal 
por meio da participação democrática;  
VIII. Demonstrar capacidade de resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica da instituição 
escolar, zelando pela aprendizagem e pelo desenvolvimento do aluno;  
IX. Considerar criticamente características, interesses, necessidades, expectativas e diversidades presentes na 
comunidade escolar nos momentos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de ensino;  
X. Ser capaz de articular no âmbito da prática pedagógica os objetivos e a prática pedagógica da Educação 
Física com o projeto da escola;  
XI. Analisar criticamente as orientações da Proposta Curricular de Educação Física e sua adequação para a 
Educação Básica;  
XII. Identificar em diferentes relatos de experiências didáticas, os elementos relevantes às estratégias de 
ensino adequadas;  
XIII. Identificar dificuldades e facilidades apresentadas pelos alunos por ocasião do desenvolvimento de 
atividades de ensino;  
XIV. Reconhecer nas diferentes teorias e métodos de ensino as que melhor permitem a transposição didática 
de conhecimentos sobre os jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas e ginásticas para a Educação Básica;  
XV. Reconhecer aspectos biológicos, neurocomportamentais e sociais aplicáveis em situações didáticas, que 
permitam trabalhar a Educação Física na perspectiva do currículo;  
XVI. Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos da Proposta Curricular de Educação Física, a fim de 
subsidiar a reflexão constante sobre a própria prática pedagógica;  
XVII. Identificar estratégias de ensino que favoreçam a criatividade e a autonomia do aluno;  
XVIII. Analisar criticamente os conhecimentos da cultura de movimento disponíveis aos alunos, discriminando 
os procedimentos que utilizaram para acessá-los;  
XIX. Identificar instrumentos que possibilitem a coleta de informações sobre o patrimônio cultural da 
comunidade, visando um diagnóstico da realidade com vistas ao planejamento de ensino;  
XX. Interpretar contextos históricos e sociais de produção das práticas corporais.  
XXI. Reconhecer e valorizar a expressão corporal dos alunos, bem como do seu desenvolvimento em 
contextos sociais diferenciados, estabelecendo relações com as demais práticas corporais presentes na 
sociedade;  
XXII. Analisar criticamente a presença contemporânea maciça das práticas corporais, fazendo interagir 
conceitos e valores ideológicos;  
XXIII. Identificar as diferentes classificações dos jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas e ginásticas e os 
elementos que as caracterizam;  
XXIV. Reconhecer os fundamentos das diversas funções atribuídas às práticas corporais (lazer, educação, 
melhoria da aptidão física);  
XXV. Relacionar as modificações técnicas e táticas das modalidades esportivas às transformações sociais;  
XXVI. Analisar os recursos gestuais utilizados pelos alunos durante as atividades e compará-los com os gestos 
específicos da cada tema;  
XXVII. Identificar as formas de desenvolvimento, manutenção e avaliação das capacidades físicas 
condicionantes;  
XXVIII. Identificar as variáveis envolvidas na realização de atividades físicas voltadas para a melhoria do 
desempenho;  
XXIX. Identificar a organização das diferentes manifestações rítmico-expressivas presentes na sociedade;  
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XXX. 20. Analisar os reflexos do discurso midiático na construção de padrões, estereótipos, de beleza e saúde 
corporal na espetacularização do esporte.  
 
4.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I  EDUCAÇÃO INFANTIL  
I. Respeitar a dignidade e o direito dos alunos considerados nas suas diferenças individuais, sociais 
econômicas e culturais, étnicas, religiosa, etc.;  
II. Garantir aos alunos condições de aprendizagens nos diferentes momentos das brincadeiras;  
III. 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;  
IV. Cuidar do aluno valorizando e estimulando o desenvolvimento das capacidades cognitiva, psicológica, 
social e física;  
V. Organizar os espaços e selecionar materiais pedagógicos destinados as atividades curriculares;  
VI. Manter diálogo com as famílias dos alunos, respeitando as necessidades e as novas estruturas familiares;  
VII. Organizar o tempo planejando atividades permanentes sequenciais, organizativas e sequenciadas;  
VIII. Informar a Coordenação ou Gestor escolar sobre alternância comportamental dos alunos e ocorrências;  
IX. Desenvolver a cooperação entre alunos e certas formas de ensino mútuo;  
X. Observar as necessidades do grupo, para que a práxis pedagógica possa ser significativa, respeitando não 
somente a bagagem sócio-cultural, bem como, o desenvolvimento de todas as potencialidades do aluno;  
XI. 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;  
XII. Organizar atividades em grupo de acordo com a idade;  
XIII. Estimular hábitos alimentares saudáveis e a higiene pessoal;  
XIV. Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação da Proposta Pedagógica das Unidades Escolares 
para um ensino de qualidade;  
XV. 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;  
XVI. Identificar os alunos com suposta necessidade educacional especial, comunicando ao Gestor de Escola/ 
Coordenação da escola para que tomem as providências cabíveis;  
XVII. Planejar e executar atividades de apoio pedagógico paralelo aos alunos com necessidade educacional 
especial que não desenvolvem as atividades propostas;  
XVIII. Realizar as reuniões de pais conforme o Calendário Escolar ou agenda da própria Escola, destinadas a 
assuntos de interesse ao processo educacional;  
XIX. Participar efetivamente da elaboração do Planejamento anual em todas as suas etapas;  
XX. 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;  
XXI. Estabelecer rotinas de horários;  
XXII. Conduzir e orientar os alunos dentro do ambiente escolar;  
XXIII. Avaliar a prática docente de forma que as atividades propostas sejam de acordo com o planejamento da 
Educação Infantil;  
XXIV. Elaborar a ficha do desenvolvimento do aluno ao final de cada etapa;  
XXV. 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;  
XXVI. 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.  
 
4.04 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- PEB II- EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
I. Demonstrar conhecimento dos aspectos históricos da relação da sociedade com as deficiências e com a 
pessoa com deficiência;  
II. Conhecer as várias tendências de abordagem teórica da educação em relação aos alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais;  
III. Ser capaz de produzir e selecionar material didático com vistas ao trabalho pedagógico;  
IV. Conhecer os aspectos fisiológicos e clínicos das deficiências;  
V. As atividades de vida diária (AVD), devem considerar os aspectos definidos no item IV;  
VI. Identificar as necessidades educacionais de cada aluno por meio de avaliação pedagógica para 
intervenções necessárias;  
VII. Elaborar Plano de Apoio Pedagógico Especializado, visando intervenção pedagógica nas áreas do 
desenvolvimento global e encaminhamentos educacionais necessários;  
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VIII. Desenvolver com os alunos matriculados em classes comuns atividades escolares complementares, 
submetendo-as as flexibilizações, promovendo adaptações de acesso ao currículo e recursos específicos 
necessários;  
IX. Conhecer os indicadores que definam a evolução do aluno em relação às competências e habilidades dos 
conteúdos curriculares e elaborar os registros e relatórios individuais conforme a periodicidade estabelecida 
pelo Gestor e/ou Coordenador Pedagógico;  
X. Interagir com seus pares, com a equipe escolar como um todo, com a família e com a comunidade, 
favorecendo a compreensão das características das deficiências;  
XI. Subsidiar o professor da classe comum do aluno quando necessário;  
XII. Utilizar-se das diversas contribuições culturais para facilitar aos alunos sua compreensão e inserção no 
mundo;  
XIII. Identificar os vários aspectos de como se apresentam a deficiência e decidir sobre os recursos 
pedagógicos a serem utilizados;  
XIV. Conhecer e utilizar os Recursos de Comunicação Alternativa;  
XV. Conhecer e utilizar Recursos de Acessibilidade ao Computador;  
XVI. Conhecer e utilizar materiais pedagógicos de acordo com a necessidade do aluno;  
XVII. Identificar formas adequadas de acompanhamento do uso dos recursos alternativos em sala de aula 
comum;  
XVIII. Identificar aspectos culturais próprios da comunidade surda;  
XIX. Conhecer e identificar materiais didáticos e pedagógicos com base na pedagogia visual e nas LIBRAS, 
entre outros;  
XX. Demonstrar o domínio de conhecimentos sobre orientação e mobilidade e sobre atividades da vida 
autônoma;  
XXI. Ter conhecimentos para uso de ferramentas de comunicação: sintetizadores de voz para ler e escrever 
por meio de computador;  
XXII. Identificar material didático adaptado e adequado, de acordo com a necessidade gerada pela deficiência;  
XXIII. Identificar e utilizar materiais didáticos facilitadores da aprendizagem como alternativas de se atingir o 
mesmo objetivo proposto para sala do ensino comum, levando em conta os limites impostos pela deficiência;  
XXIV. Transformar as experiências e vivências da sua comunidade em prática de ensino relacioná-las com as 
demais áreas de conhecimento da educação escolar;  
XXV. Conhecer os indicadores que definam a evolução do aluno em relação ao domínio dos conteúdos 
curriculares.  
XXVI. Participar do HTPC e HTPI nos diferentes períodos e Escolas de seu exercício. 
 


