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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

3.01 – PROFESSOR ADJUNTO I 

 Ministrar aulas dos componentes curriculares Educação Infantil/Fundamental na ausência do professor da 
classe, em unidade escolar determinada pelo Departamento de Educação; 

 Atender às convocações para substituição nos impedimentos legais e temporários dos professores 
regentes de classes ou aulas por quaisquer períodos; 

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

 Elaborar o plano de aula de acordo com a proposta pedagógica; 

 Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica; 

 Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado, bem como o desenvolvimento das atividades 
junto aos alunos; 

 Cooperar com a direção e conselho da escola, organizando e executando tarefas complementares de 
caráter cívico, cultural ou recreativo, bem como desempenhar tarefas administrativas diretamente 
relacionadas com a docência; 

 Participar do trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive participação nos grupos de formação 
permanente e reuniões pedagógicas. 

 Participar da Associação de Pais e Mestres e de outras instituições auxiliares da escola; 

 Executar e manter atualizado os registros relativos às suas atividades e fornecer informações conforme as 
normas estabelecidas; 

 Responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de equipamentos e instrumentos em uso; 

 Participar do horário de trabalho pedagógico coletivo; 

 Participar, no contexto escolar e fora deste, de encontros que proporcionarem formação permanente. 

 Planejar e executar atividades de recuperação ou apoio aos alunos que não conseguirem atingir as metas 
propostas. 

 Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a implementação da educação 
inclusiva e da Educação de Jovens e Adultos. 

 

3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ARTE 

 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar do estabelecimento de ensino; 

 Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 

 Participar das decisões referentes à classificação e reclassificação dos alunos; 

 Proceder à observação dos alunos identificando necessidades e carências que interferem na 
aprendizagem informando a direção da escola; 

 Participar dos Conselhos de Classe; 

 Participar do Conselho de Escola; 

 Participar da Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares da escola; Manter permanente 
contato com os pais dos alunos ou seu responsável, informando-os e orientando-os sobre o 
desenvolvimento dos mesmos, obtendo dados de interesse para o processo educativo; 

 Executar e manter atualizados os registros escolares e os relatórios de suas atividades específicas e 
fornecer informações conforme normas estabelecidas; 

 Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a implementação da educação 
inclusiva e da Educação de jovens e Adultos; 

 Cumprir com assiduidade e pontualidade os dias letivos e a carga horária de trabalho escolar. 

 Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. 
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3.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar do estabelecimento de ensino; 

 Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 

 Participar das decisões referentes à classificação e reclassificação dos alunos; 

 Proceder à observação dos alunos identificando necessidades e carências que interferem na 
aprendizagem informando a direção da escola; 

 Participar dos Conselhos de Classe; 

 Participar do Conselho de Escola; 

 Participar da Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares da escola; Manter permanente 
contato com os pais dos alunos ou seu responsável, informando- os e orientando-os sobre o 
desenvolvimento dos mesmos, obtendo dados de interesse para o processo educativo; 

 Executar e manter atualizados os registros escolares e os relatórios de suas atividades específicas e 
fornecer informações conforme normas estabelecidas; 

 Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a implementação da educação 
inclusiva e da Educação de jovens e Adultos; 

 Cumprir com assiduidade e pontualidade os dias letivos e a carga horária de trabalho escolar. 

 Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. 


