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ANEXO II –  ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGOS ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS 

Monitor de creche 

Manter espírito de cooperação, cordialidade, solidariedade e respeito com as 
crianças, com a equipe escolar e com a comunidade em geral; Executar atividades 
diárias de recreação com crianças e acompanhar trabalhos educacionais de artes 
diversas; Trocar fraldas, dar banho e zelar pela higiene da criança; Dar mamadeira 
segundo as normas adequadas quanto a posição e horário; Manter o banheiro da sala 
limpos e secos e as toalhas e roupas nos respectivos lugares; Servir as refeições nos 
horários estabelecidos pela creche, estimulando a criança a comer; Lavar e esterilizar 
os brinquedos do berçário, responsabilizando-se pela conservação e higiene; Manter 
as chupetas e mamadeiras esterilizadas; Incentivar a aceitação por parte das crianças 
de alimentos definidos pelos técnicos da área; Utilizar as informações já existentes e 
procurar apoio da Equipe Técnica par adquirir mais informações, objetivando conduzir 
melhor o período da adaptação da criança a Creche; Cuida da higiene corporal e da 
proteção contra temperatura excessiva; Proteger as crianças contra acidentes e 
quaisquer outros riscos; Prestar primeiros socorros sempre que necessário, 
cientificando o superior imediato da ocorrência; Cuidar da desinfecção do ambiente 
físico, especialmente do berçário e das salas de recreação; Receber e entregar as 
crianças aos pais ou responsável e auxiliar àquelas que fazem uso do transporte 
escolar, zelando assim pela sua segurança; Participar e colaborar nas atividades 
cívicas, culturais e educativas em que a creche estiver envolvida; Auxiliar a criança a 
desenvolver coordenação motora; Ministrar medicamentos conforme prescrição 
médica; Buscar numa perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu 
desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento; Estimular a formação de 
hábitos de higiene e saúde como: escovar os dente, tomar banho, ter independência 
nas necessidades fisiológicas através de informação, de acompanhamento e 
orientação no momento oportuno e participar de ações auxiliares da Unidade de 
ensino, quando eleito ou designado. Executar outras tarefas correlatas; Executar 
tarefas afins. 

Professor P 
(Pedagogo) 

Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para 
planejamento educacional, administração escolar, supervisão escolar, orientação 
educacional e inspeção escolar, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:                                          
I - coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola;                                                                                             
II - administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em 
vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos;                                                                                                         
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidos;                                                                                            
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;                                                                                             
V - prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;                                                                                                  
VI - promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;                                                                                                                   
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;                                                                                             
VIII - coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e 
desenvolvimento profissional;                                                                                                                                         
IX - acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com 
os docentes e as famílias;                                                                                                                                                           
X - elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola;                                                                                               
XI - elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos 
pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;                                             
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XII - acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo 
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de 
ensino. 

Professor “A” 
Educação Infantil; 

 
Professor “A” 
Fundamental; 

 
Professor “A” – 

Substituto; 
 

Professor “A” 
Disciplina Arte; 

 
Professor “A” 

Disciplina Ensino 
religioso; 

 
Professor “A” 

Disciplina Educação 
Física;  

 
Professor “A” 

Disciplina Educação 
Especial; 

 
Professor “A” 

Disciplina Língua 
Inglesa. 

Docência na Educação Infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental, incluindo, 
entre outras, as seguintes atribuições: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; 
VI - participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; 
VII - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
VIII - incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 
 


