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ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
No âmbito do Sistema de Ensino, da escola ou de áreas curriculares, a supervisão do processo pedagógico 
em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, na construção do processo pedagógico; 
atualizar r/ou modificar o planejamento de ensino, com a participação direta dos professores e da direção, 
adaptando-o à realidade da Unidade Escolar, em conformidade com a legislação em vigor; analisar, junto à 
equidade técnico- administrativo- pedagógica, a situação de alunos egressos de outros estabelecimentos de 
ensino, objetivando a sua adequada adaptação ao processo pedagógico da Unidade Escolar; orientar e 
coordenar, em conjunto com a Equipe Técnico- Administrativo- Pedagógica, a avaliação Escolar e a tomada 
de decisões relativas ao processo pedagógico; reunir periodicamente o corpo docente para a avaliação do 
planejamento, troca de experiências, e a análise de modificações que se fizerem necessárias à melhoria da 
qualidade de ensino.    
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 
INTERPRETE DE LIBRAS  
Estabelecer a intermediação comunicativa entre os usuários de Língua de Sinais- Língua Brasileira de 
Sinais- e os de Língua Oral- Língua Portuguesa- no contexto escolar, traduzindo/ interpretando as aulas, 
com o objetivo de assegurar o acesso dos surdos à educação; esclarecer e apoiar os professores no que 
diz respeito à escrita dos surdos, acompanhando os professores, caso necessário e mediante solicitação, 
na correção das avaliações e na leitura dos textos dos alunos; Traduzir todas as questões da avaliação- do 
português escrito para a língua de sinais- sem acréscimo de esclarecimentos, adendos, exemplificações ou 
demais auxílios, pois eles, quando necessários, dizem respeito somente ao professor regente- auxiliar os 
alunos, durante a avaliação, no que se refere, exclusivamente à Língua Portuguesa: significado, estrutura, 
léxico, contexto; Redirecionar ao professor os questionamentos, dúvidas, sugestões e observações dos 
alunos, a respeito das aulas, pois ele é a referência no processo de ensino- aprendizagem; Esclarecer aos 
alunos somente as questões pertinentes à língua e ao processo interpretativo, salvo em casos 
extraordinários em que a instituição o incumbir de algum aviso especifico aos surdos; Buscar, quando 
necessário, o auxílio do professor regente antes, durante e após as aulas com o objetivo de garantir a 
qualidade de sua atuação, bem como a qualidade do acesso dos surdos à educação; Assegurar, para o 
melhor desempenho de sua função, o tempo hábil necessário para integrar todo o contexto textual 
registrado no quadro negro, antes de o professor expô-lo ou discuti-lo; Estimular a relação direta entre 
alunos surdos e professor regente, ou entre alunos surdos e outros participantes da comunidade escolar, 
nunca respondendo por nenhuma das partes; Oferecer ao professor regente, quando este solicitar, um 
feedback do processo de ensino aprendizagem decorrente de sua intermediação interpretativa sem, 
contudo, assumir qualquer tipo de tutoria dos alunos; Informar ao professor regente as particularidades dos 
surdo, reconsiderando com ele, sempre que necessário, a adequação da forma de exposição dos 
conteúdos a tais especificidades, com o intuito de garantir a qualidade do acesso dos surdos a esses 
conteúdos escolares. Estar presente às reuniões pedagógicas e administrativas, limitando sua participação 
aos seus interesses profissionais, às questões de comunicação e acessibilidade dos surdos, bem como 
àqueles que se referem à sua função interpretativa e educativa; Reunir-se com um representante da 
instituição escolar e com os demais interpretes, sempre que surgir uma questão inusitada e complexa 
relacionada à sua atuação profissional; Participar de reuniões com pais e com profissionais de ensino; 
Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando convocado; Participar de 
pesquisas na área de educação; Participar de cursos de capacitação e de treinamento bem como de 
reuniões mediante convocação de superiores; Observar e cumprir as determinações do Regimento Escolar 
e do Estatuto do Magistério; Outras atividades correlatas.    
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PI DE - 1º AO 5º ANO 
Elaborar programas e planos de aula, ministrando-as para as turmas de ensino fundamental- anos iniciais, 
tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança/aluno, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social; Ministrar as aulas do 1º até o 5º ano do ensino fundamental, transmitindo aos alunos 
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de 
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não sistematizadas, para ensejar aos 
educados o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação 
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades; Relacionar e confeccionar material didático 
pedagógico do 1º até o 5º ano, a ser utilizado em articulação com os responsáveis pela orientação 
pedagógica , selecionando o assunto e determinando a metodologia com base nos objetivos fixados, 
objetivando, primordialmente, o melhor rendimento do ensino; Controlar a avaliação do rendimento escolar, 
de recuperação de alunos e de auto aperfeiçoamento; Promover pesquisa educacional e de cooperação no 
âmbito da escola, para aprimoramento do processo ensino aprendizagem e participação ativa na vida 
comunitária da escola; Tratar da escrituração de diários e outros papéis de acordo com as normas da 
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Secretaria Municipal de Educação; Debater, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem 
adotados ou reformulados, comentando as situações problema de classe sob sua responsabilidade e 
emitindo opiniões, a fim de contribuir para a fixação adequada de objetivos, recursos necessários e 
metodologia de ensino; Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado , valendo-se das 
próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou  o Serviço de Orientação Pedagógica, para 
facilitar o ensino aprendizado; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes da vida brasileira, 
promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos, para ativar o interesse dos alunos para 
acontecimentos histórico- sociais da pátria; Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais 
de avaliação, para verificação do aproveitamento dos alunos, baseando-se nas atividades desenvolvidas e 
na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos 
métodos adotados, bem como promover a recuperação dos alunos, quando for o caso; Elaborar fichas 
cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho 
dos alunos e anotando atividades efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para 
manterem registros que permitam dar informações ao Serviço de Orientação Pedagógica, com vistas à 
solução dos problemas e tomada de iniciativas; Participar no desenvolvimento de atividades de assistência 
ao educando, no que concerne à saúde, higiene pessoal e coletiva, merenda escolar, etc; Elaborar 
programas e planos de aula; Zelar pelo material didático- pedagógico à sua disposição; Promover e cuidar 
do bom nome da unidade escolar bem como no sistema escolar como um todo; Tratar da escrituração de 
diários e outros papeis de acordo com as normas da Secretaria Municipal de Educação; Participar de 
reuniões com pais e com profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e 
outros eventos, quando convocado; Participar de pesquisas na área de educação; Participar de cursos de 
capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante convocação de superiores; Observar e 
cumprir as determinações do Regimento Escolar e do Estatuto do Magistério; Elaborar e executar tarefas de 
avaliação de aprendizagem; Zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância; Executar outras tarefas afins.  
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL PII  
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino- aprendizagem, como da ação educacional 
e participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de 
Curso e a Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o 
sistema de Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as 
frequências e as notas dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; 
participar dos Conselhos de Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e 
atualizado; propor à Equipe Técnico Administrativo Pedagógico medidas que objetivam o aprimoramento 
dos métodos de ensino, da avaliação, da disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a 
cooperação dos órgãos e setores da Unidade Escolar.  
 
PROFESSOR PI- EDUCAÇÃO INFANTIL  
Elaborar programas e planos de aula, ministrando-as para as turmas de educação infantil, creche (de 0 até 
3 anos) e pré escolar (de 4 a 5 anos); bem como atividades pedagógicas planejadas, propiciando 
aprendizagens significativas para os alunos; Elaborar programa de trabalho no que for de sua competência; 
Seguir a proposta da Unidade Educativa e Regimento Escolar, integrando-se à ação pedagógica, como 
coparticipe na elaboração e execução do mesmo; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 
pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como 
relatórios de aproveitamento, quando solicitado; Participar ativamente das reuniões de pais, reuniões 
pedagógicas, conselho de classe, cursos de capacitação; Realizar os planejamentos, registros e relatórios 
solicitados; Participar ativamente do processo de integração da escola- família- comunidade; Observar e 
registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo com o objetivo 
de acompanhar o processo de aprendizagem. Realizar outras atividades correlatas com a função.  


