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ANEXO I- 
DAS ATRIBUIÇÕES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
Descrição Sumária: Ministra aulas em matéria específica, de 6º a 9º anos do ensino fundamental, 
zelando pela aprendizagem e o desenvolvimento educacional do aluno e comprometendo-se com o 
sucesso de sua ação educativa na escola e nos momentos cívicos do município. Descrição Detalhada: - 
Elaboração constante de um plano de aula selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, 
com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino antes de serem aplicados na 
sala de aula nos HTPC e HTPCL. - Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos, aplicando 
testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na 
capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; - Execução e apoio na elaboração 
de desfile cívico ou cultural. - Executa a carga horária estabelecida dentro do calendário letivo aprovado 
pelo órgão competente; - Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que 
permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; - Participa da elaboração e da execução do 
projeto político-pedagógico da escola, e de programas educacionais que objetivem promover a formação 
profissional; - Desenvolve constantemente cursos de capacitação e reciclagem profissional. - 
Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, respeito, religiosidade, tolerância e outros 
atributos morais e sociais, empregando recursos áudios-visuais e outros para contribuir com sua 
educação e formação de caráter. - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto literário e 
não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: 
sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em 
português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de 
formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos 
da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e 
regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de 
coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. 
Estilística: figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, 
paralelismo; variação lingüística: norma culta. 
 
 CONHECIMENTOS GERAIS: Constituição Federal – Artigos 205 a 214. Lei Federal nº 9.394/96 - 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Sugestão de sites para 
obtenção do conteúdo: www.presidencia.gov.br/legislacao; www.portal.mec.gov.br Concepções de 
Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. 
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do 
conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e 
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 
ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Controle e 
avaliação da aprendizagem. Gestão participativa na escola. Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias 
Psicogenéticas - Piaget, Vygotsky e Wallon. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (MEC - acessível através do site: www.portal.mec.gov.br). Decreto Federal nº 
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7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado (acessível através 
do site www.presidencia.gov.br/legislacao) 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PEB II INGLES: O processo de construção de conhecimento e 
de ensino e aprendizagem na área de Língua Inglesa, nas práticas escolares e nas relações com o 
cotidiano. A língua estrangeira como discurso. Gramática da Língua Inglesa. Conhecimento contextual: 
Interlocutores, lugar, tempo e objetivo do evento comunicativo. Conhecimento textual: descrição, 
explicação e argumentação. Gêneros textuais: notícias, anúncios/propagandas, publicidades, manuais, 
curriculum vitae, e-mails, músicas, poesias, literaturas e outros. A diversidade cultural e as relações 
étnico-raciais. Reconhecer marcas de identidade da cultura brasileira em sua multiplicidade, referenciadas 
com a cultura dos países falantes da língua inglesa. O papel da língua inglesa no currículo. Eixos 
norteadores da Língua Inglesa, suas relações de transversalidade e interdisciplinaridade com as outras 
áreas de conhecimento. Aspecto linguístico/sistêmico: tempo verbal e palavras conectivas. Função social 
da língua: ambiente profissional, dar instruções, explicar conteúdo, artigos de jornais, palestras e 
comunicação oral cotidiana. O multiletramento e a tecnologia no ensino da língua estrangeira. 
Concepções de texto, de avaliação e registro do desempenho do aluno. A Educação e suas relações com o 
mundo do trabalho. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental para o ensino de Língua 
Estrangeira. Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary; Grammar; Greetings; Wh – 
questions (What?, Who?, Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and Pronouns; 
Personal Pronouns; Objective Pronouns; Reflexive Pronouns; Demonstrative Pronouns; Indefinite / 
Definite Pronouns; Interrogative Pronouns; Relative Pronouns; Verb Tenses; Regular and Irregular Verbs; 
Affirmative / Negative / Interrogative Forms; Simple Present Tense; Simple Past Tense; Simple Future; 
Present / Past Continuous; Present / Past Perfect Tenses; Conditional; going to – Future; Modal Auxiliary 
Verbs; Genitive Case; Degree of Adjectives; Saying Time; Prepositions; Plural of nouns; Adverbs; 
Numerals; Quantitatives; Verb to be – Present tense; Articles; Colors; Fruit; Vegetables; Family 
relationship; Animals; Party; Occupations; Transportation Means; Toys; School Materials; Same & 
Different; Parts of the body; Parts of the house; Meals; If Clauses (1st Conditional – 2nd Conditional – 
3rd Conditional); Passive and Active Voice; Used To x Be Used To; Reported Speech (direct and indirect 
speech); Opposites; Synonyms. 
  


