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ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 
 

RETIFICAÇÃO 
 

Nomenclatura PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

Professor de Educação Básica I - Ensino 
Fundamental e Educação Infantil 

O professor, além de outras previstas na legislação tem as 
seguintes atribuições: 
Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
Gestão; Elaborar e executar o plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola, estabelecendo estratégias de 
recuperação contínua e de compensação de ausências; Atuar 
para promover a aprendizagem dos alunos, de acordo com a 
etapa escolar e o desenvolvimento do aluno; Participar das 
decisões referentes ao agrupamento de alunos; Realizar 
atividades relacionadas à coordenação pedagógica, atuando 
inclusive como professor coordenador quando designado; 
Participar dos Conselhos de Classe, Ano ou Termo no Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos; 
Participar do Conselho de Escola, da Associação de Pais e 
Mestres e outras instituições auxiliares quando indicado na forma 
do  regimento comum das escolas municipais; Manter 
permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-os, 
orientando-os sobre o desenvolvimento do aluno e obtendo dados 
de interesse para o processo educativo; Participar das atividades 
cívicas, culturais e educativas previstas no calendário escolar; 
Executar e manter atualizados os registros relativos às suas 
atividades e fornecer informações conforme as normas 
estabelecidas; Responsabilizar-se pela utilização e conservação 
de equipamentos e instrumentais em uso, salas de aulas, 
laboratórios, bibliotecas, salas ambientes, entre outros; Cumprir 
os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além 
de participar, integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino 
Fundamental (Arte) 

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
Gestão da Escola; Elaborar e executar o plano de trabalho da 
disciplina, segundo a proposta pedagógica da escola, 
estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; Atuar para promover a 
aprendizagem dos alunos, de acordo com a etapa escolar e o 
desenvolvimento do aluno; Participar das decisões referentes ao 
agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor 
coordenador quando designado; Participar dos Conselhos de 
Classe, Ano ou Termo; Participar do Conselho de Escola, da 
Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares 
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quando indicado na forma do  regimento comum das escolas 
municipais; Manter permanente contato com os pais ou 
responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino 
Fundamental (Ciências) 

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
Gestão da Escola; Elaborar e executar o plano de trabalho da 
disciplina, segundo a proposta pedagógica da escola, 
estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; Atuar para promover a 
aprendizagem dos alunos, de acordo com a etapa escolar e o 
desenvolvimento do aluno; Participar das decisões referentes ao 
agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor 
coordenador quando designado; Participar dos Conselhos de 
Classe, Ano ou Termo; Participar do Conselho de Escola, da 
Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares 
quando indicado na forma do  regimento comum das escolas 
municipais; Manter permanente contato com os pais ou 
responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino 
Fundamental (Educação Física) 

Elaborar e executar o programa de atividades esportivas, de 
acordo com as etapas escolares, capacidade e desenvolvimento 
dos alunos; Orientar os alunos quanto a práticas esportivas, 
atividades físicas e hábitos saudáveis; Instruir de forma teórica e 
prática os alunos sobre os exercícios e jogos programados, 
inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de 
esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução 
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dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo 
aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Efetuar 
testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de 
exercícios e jogos executados pelos alunos, os problemas 
surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, 
para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus 
resultados, desenvolver atividades esportivas complementares no 
contra-turno escolar dos alunos, de acordo com diretrizes e 
normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; 
Acompanhar os alunos em atividades e competições desportivas, 
quando vinculadas diretamente a escola; Participar da elaboração 
da Proposta Pedagógica e do Plano de Gestão da Escola; 
Elaborar e executar o plano de trabalho da disciplina, segundo a 
proposta pedagógica da escola, estabelecendo estratégias de 
recuperação contínua e de compensação de ausências; Atuar 
para promover a aprendizagem dos alunos, de acordo com a 
etapa escolar e o desenvolvimento do aluno; Participar das 
decisões referentes ao agrupamento de alunos; Realizar 
atividades relacionadas à coordenação pedagógica, atuando 
inclusive como professor coordenador quando designado; 
Participar dos Conselhos de Classe, Ano ou Termo Participar do 
Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres e outras 
instituições auxiliares quando indicado na forma do  regimento 
comum das escolas municipais; Manter permanente contato com 
os pais ou responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino 
Fundamental (Geografia) 

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
Gestão da Escola; Elaborar e executar o plano de trabalho da 
disciplina, segundo a proposta pedagógica da escola, 
estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; Atuar para promover a 
aprendizagem dos alunos, de acordo com a etapa escolar e o 
desenvolvimento do aluno; Participar das decisões referentes ao 
agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor 
coordenador quando designado; Participar dos Conselhos de 
Classe, Ano ou Termo; Participar do Conselho de Escola, da 
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Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares 
quando indicado na forma do  regimento comum das escolas 
municipais; Manter permanente contato com os pais ou 
responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino 
Fundamental (História) 

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
Gestão da Escola; Elaborar e executar o plano de trabalho da 
disciplina, segundo a proposta pedagógica da escola, 
estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; Atuar para promover a 
aprendizagem dos alunos, de acordo com a etapa escolar e o 
desenvolvimento do aluno; Participar das decisões referentes ao 
agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor 
coordenador quando designado; Participar dos Conselhos de 
Classe, Ano ou Termo; Participar do Conselho de Escola, da 
Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares 
quando indicado na forma do  regimento comum das escolas 
municipais; Manter permanente contato com os pais ou 
responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino 
Fundamental (Inglês) 

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
Gestão da Escola; Elaborar e executar o plano de trabalho da 
disciplina, segundo a proposta pedagógica da escola, 
estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; Atuar para promover a 
aprendizagem dos alunos, de acordo com a etapa escolar e o 
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desenvolvimento do aluno; Participar das decisões referentes ao 
agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor 
coordenador quando designado; Participar dos Conselhos de 
Classe, Ano ou Termo; Participar do Conselho de Escola, da 
Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares 
quando indicado na forma do  regimento comum das escolas 
municipais; Manter permanente contato com os pais ou 
responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino 
Fundamental (Língua Portuguesa) 

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
Gestão da Escola; Elaborar e executar o plano de trabalho da 
disciplina, segundo a proposta pedagógica da escola, 
estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; Atuar para promover a 
aprendizagem dos alunos, de acordo com a etapa escolar e o 
desenvolvimento do aluno; Participar das decisões referentes ao 
agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor 
coordenador quando designado; Participar dos Conselhos de 
Classe, Ano ou Termo; Participar do Conselho de Escola, da 
Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares 
quando indicado na forma do  regimento comum das escolas 
municipais; Manter permanente contato com os pais ou 
responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Professor de Educação Básica II - Ensino Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de 
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Fundamental (Matemática) Gestão da Escola; Elaborar e executar o plano de trabalho da 
disciplina, segundo a proposta pedagógica da escola, 
estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; Atuar para promover a 
aprendizagem dos alunos, de acordo com a etapa escolar e o 
desenvolvimento do aluno; Participar das decisões referentes ao 
agrupamento de alunos; Realizar atividades relacionadas à 
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor 
coordenador quando designado; Participar dos Conselhos de 
Classe, Ano ou Termo; Participar do Conselho de Escola, da 
Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares 
quando indicado na forma do  regimento comum das escolas 
municipais; Manter permanente contato com os pais ou 
responsáveis, informando-os, orientando-os sobre o 
desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o 
processo educativo; Participar das atividades cívicas, culturais e 
educativas previstas no calendário escolar; Executar e manter 
atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas; Responsabilizar-
se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, 
salas ambientes, entre outros; Cumprir os dias letivos e carga 
horária de efetivo trabalho escolar, além de participar, 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Tradutor/Interprete da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS 

Traduzir e interpretar a LIBRAS, em sua modalidade sinalizada, 
para a Língua Portuguesa, na modalidade oral e escrita, e vice-
versa, em sala de aula ou em outras atividades escolares, 
intermediando a comunicação entre os alunos surdos e ouvintes 
(professores, alunos e funcionários). Acompanhamento de alunos 
em eventos extra classe que estejam de acordo com a carga 
horária do curso. Participar de formação e reuniões pedagógicas 
quando solicitado. 

 
 


