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ANEXO 2 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Professor - Educação Especial
Professor - Educação Infantil
Professor - Ensino Fundamental I
Professor - Ensino Fundamental II (Todas as Disciplinas)
Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola; Elaborar e executar seu planejamento de acordo
com a proposta pedagógica da escola; Ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao aperfeiçoamento profissional;
Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem diversificadas para atender as diferenças individuais sem
discriminar as minorias étnicas, religiosas, de gênero, de classe; Promover a avaliação dos alunos de forma
diagnóstica, global, contínua, permanente e emancipatória, estabelecendo estratégias de recuperação para
os alunos de menor rendimento; Participar dos processos de avaliação inerentes à escola, contribuindo para
a Implementação da Proposta Pedagógica; Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior
competente; Cooperar com os serviços técnico-pedagógicos; Participar do processo de análise do material
didático; Zelar pela permanência de todos os alunos na escola, contribuindo para a diminuição do índice de
evasão escolar; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Exercer a sua função dentro de princípios éticos; Incentivar a organização coletiva dos diversos segmentos
da unidade escolar (grêmio estudantil, A.P.P., etc.).
Técnico Pedagógico – Orientador Escolar
Promover a articulação entre a escola, família e comunidade; Participar com a comunidade escolar na
construção do projeto político pedagógico; Garantir o acesso e permanência do aluno na escola; Participar
do diagnóstico da escola junto à comunidade escolar, identificando o contexto sócio-econômico e cultural em
que o aluno vive; Promover a participação dos pais e alunos na construção do projeto Participar da elaboração
do planejamento curricular, garantindo que a realidade do aluno seja ponto de partida e redirecionador
permanente do currículo; Político pedagógico da escola; Contribuir para que a avaliação se desloque do aluno
para o processo pedagógico como um todo, visando ao replanejamento; Garantir a participação dos pais e
alunos no Conselho de Classe; Coordenar juntamente com o Supervisor Escolar, o Conselho de Classe em
seu planejamento, execução, avaliação e desdobramentos; Contribuir para que a organização das turmas e
do horário escolar considere as condições materiais de vida dos alunos, compatibilizando trabalho/estudo;
Promover a articulação trabalho – escola; Discutir alternativas de distribuição da merenda de forma a atender
as reais necessidades dos alunos; Buscar atualização permanente; Desenvolver o autoconceito positivo,
visando à aprendizagem do aluno, bom como à construção de sua identidade pessoal e social.
Técnico Pedagógico – Supervisão Escolar
Participar do diagnóstico junto à comunidade escolar identificando a situação pedagógica da escola;
Coordenar a construção do projeto político pedagógico; Coordenar a elaboração do planejamento curricular;
Acompanhar a execução do currículo; Promover o aperfeiçoamento permanente dos professores através de
reuniões pedagógicas, encontros de estudo, visando à construção da competência docente; Promover a
construção de estratégias pedagógicas que visem superar a rotulação, discriminação e exclusão das classes
trabalhadoras; Trabalhar o conteúdo pedagógico da merenda; Garantir que cada área do conhecimento
recupere o seu significado e se articule com a globalidade do conhecimento historicamente construído; Buscar
atualização permanente; Promover a análise crítica dos textos didáticos e a elaboração de materiais didáticos
mais adequados aos alunos e coerentes com o Projeto Político Pedagógico da escola; Coordenar juntamente
com o Orientador Educacional o Conselho de Classe em seu planejamento, execução, avaliação e
desdobramento.
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