
 
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo de ensino aprendizagem e do projeto político 

pedagógico das unidades escolares e da rede municipal de ensino, na área da educação infantil; elaborar 

programas, planos de curso e planos de aula na área de sua competência, de conformidade com as 

diretrizes metodológicas da escola e com a legislação pertinente; promover experiências de ensino-

aprendizagem diversificadas, voltadas para o atendimento das diferenças individuais; promover 

recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento 

conforme exigências dos diagnósticos de avaliações; participar e/ou organizar reuniões com os pais de 

seus alunos; acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar à direção às ocorrências 

pertinentes; desempenhar outras tarefas relativas à docência de educação infantil.   

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 

Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo de ensino aprendizagem e do projeto político 

pedagógico das unidades escolares e da rede municipal de ensino, na área do ensino fundamental; 

elaborar programas, planos de curso e planos de aula na área de sua competência, de conformidade com 

as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação pertinente; promover experiências de ensino-

aprendizagem diversificadas, voltadas para o atendimento das diferenças individuais; promover 

recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento 

conforme exigências dos diagnósticos de avaliações; participar e/ou organizar reuniões com os pais de 

seus alunos; acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar à direção às ocorrências 

pertinentes; desempenhar outras tarefas relativas à docência de ensino fundamental.   

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo de ensino aprendizagem e do projeto político 

pedagógico das unidades escolares e da rede municipal de ensino, na área do ensino fundamental; 

elaborar programas, planos de curso e planos de aula na área de sua competência, de conformidade com 

as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação pertinente; promover experiências de ensino-

aprendizagem diversificadas, voltadas para o atendimento das diferenças individuais; promover 

recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento 

conforme exigências dos diagnósticos de avaliações; participar e/ou organizar reuniões com os pais de 

seus alunos; acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar à direção às ocorrências 

pertinentes; desempenhar outras tarefas relativas à docência de ensino fundamental.   

 


