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CARGOS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

Professor de Educação Básica 
I 

Elaborar o Plano de Ensino de acordo com as leis de diretrizes e bases 
e parâmetros curriculares; planejar as aulas (preparar o material); 
ministrar aulas de todas as disciplinas e avaliar o aprendizado dos alunos 
podendo até encaminhar alguns alunos com problemas de aprendizado 
para outros profissionais: psicólogo, psicopedagogo, participar dos 
projetos da escola e HTPs. 

Professor de Educação Básica 
II – Ciências 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

Professor de Educação Básica 
II – Educação Artística 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

Professor de Educação Básica 
II – Educação Física 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
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efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

Professor de Educação Básica 
II – Geografia 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

Professor de Educação Básica 
II – História 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

Professor de Educação Básica 
II – Inglês 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
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Professor de Educação Básica 
II – Matemática 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

Professor de Educação Básica 
II – Português 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios 
para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; -
Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas 
crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 
-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades 
efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças 
hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com 
a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

 

 

 


