
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE 

TRABALHO E ATRIBUIÇÕES. 

01 – VAGAS POR PROFISSÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

1.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.1.1 Ensino Médio 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR 1 343 18 361 

REQUISITO: Magistério ou Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível 

Superior completo em Pedagogia fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula  

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 180 horas/aula.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 

estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 

Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar. 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR I – SE LIGA E ACELERA 37 02 39 

REQUISITO: Magistério ou Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível 
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Superior completo em Pedagogia fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula  

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 180 horas/aula.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da formação inicial dos projetos que terá duração de uma semana em horário 

integral e em qualquer município escolhido pela equipe da Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco; 

 Participar de todas as formações continuadas quinzenalmente, aos sábados, com duração 

de 5 (cinco) horas cada, cujo valor pecuniário está incluso no salário do profissional; 

 Cumprir integralmente a carga horária ofertada na formação inicial e formação continuada 

dos projetos; 

 Realizar as atividades propostas nas formações; 

 Ministrar aulas seguindo na íntegra a rotina definida pelo projeto; 

 Resgatar a autoestima dos estudantes; 

 Cumprir integralmente o fluxo de aulas garantindo a carga-horária diária, os dias letivos 

previstos e realizando, quando necessário, a reposição ou antecipação das aulas; 

 Primar pela aprendizagem dos estudantes, por meio da valorização e construção dos 

indicadores de sucesso dos projetos, tais como : frequência do estudante, meta de livros 

lidos, realização do exercício para casa; 

 Elaborar atividades diversificadas de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem 

apresentados pelos estudantes, objetivando a aprendizagem dos mesmos; 

 Elaborar e cumprir com o plano de aula antecipando, no mínimo, 15 aulas e seguindo a 

estrutura utilizada pelos projetos; 

 Promover, em parceria com o supervisor da turma e equipe pedagógica escolar, reuniões 

com os pais ou responsáveis, a cada bimestre; 

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com a equipe pedagógica 

Escolar, o supervisor e coordenação dos projetos com estudantes e pais; 

 Zelar pela presença e participação dos estudantes nas aulas, desenvolvendo estratégias 

para resgatar aqueles que apresentam ausência sem justificativa; 

 Garantir a entrega dos instrumentos de acompanhamento dos projetos de forma 

organizada, em tempo hábil e com informações fidedignas; 

 

NO CASO DO PROFESSOR VOLANTE: 

 Participar da formação inicial dos projetos que terá duração de uma semana em horário 

integral e em qualquer município escolhido pela equipe da Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco; 

 Participar de todas as formações continuadas quinzenalmente, aos sábados, com duração 

de 5 (cinco) horas cada, cujo valor pecuniário está incluso no salário do profissional; 

 Cumprir integralmente a carga horária ofertada na formação inicial e formação continuada 

dos projetos; 

 Realizar as atividades propostas nas formações; 

 Ministrar aulas seguindo em substituição do professor regente em casos de necessidade; 

 Ter disponibilidade para atuar nas diversas escolas em que houver turmas dos projetos 

seja na área urbana ou rural; 

 Apoiar os professores regentes das turmas dos projetos; 

 Ministrar reforço para os estudantes atendidos pelos projetos garantindo sua presença 

nas referidas aulas; 
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 Resgatar a autoestima dos estudantes; 

 Primar pela aprendizagem dos estudantes; 

 Elaborar e cumprir com o plano de aula antecipando, no mínimo 15 aulas, e seguindo a 

estrutura utilizada pelos projetos; 

 Participar em parceria com o supervisor das turmas, professor regente e equipe 

pedagógica escolar das reuniões com os pais ou responsáveis dos estudantes a cada 

bimestre; 

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com a equipe pedagógica 

escolar, o supervisor e coordenação dos projetos com estudantes e pais; 

 Zelar pela presença e participação dos estudantes nas aulas, desenvolvendo estratégias 

para resgatar aqueles que apresentam ausência sem justificativa; 

 Garantir a entrega dos instrumentos de acompanhamento dos projetos de forma 

organizada, em tempo hábil e com informações fidedignas; 

 

OBS: Caso seja necessário o professor volante poderá assumir uma das turmas dos 

projetos passando a exercer a função de professor regente. O descumprimento de 

qualquer atribuição necessária para o desenvolvimento, com sucesso do projetos 

caracterizará a inaptidão na prestação do serviço para o qual o professor foi contratado, 

acarretando assim o seu desligamento. 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 49 03 52 

REQUISITO: Certificado de conclusão do ensino Médio ou técnico emitido por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação; Curso de Libras com carga horária mínima de 40 horas-

aula. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 987,00 (Novecentos e oitenta e sete reais) 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 100 (cem) horas mensais. 

ATRIBUIÇÕES:  

 Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, 

surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para língua oral e vice e versa;  

 Interpretar, em Língua de Sinais – Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas 

e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino de forma a viabilizar o acesso aos 

conteúdos curriculares;  

 Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de 

ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

 Produzir recursos pedagógicos adaptados às necessidades específicas dos estudantes;  

 Definir junto ao professor regente procedimentos avaliativos;  

 Contribuir para elaboração de pareceres dos estudantes;  

 Participar das reuniões de planejamento e elaboração do projeto político e pedagógico 

das escolas, assegurando ações voltadas para o respeito e valorização da diferença 

enquanto condição humana;  

 Participar de reuniões de pais, plantões pedagógicos e conselho de classe;  

 Participar e estimular a participação dos estudantes nas atividades extracurriculares;  
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 Participar de encontros de formação continuada;  

 Elaborar e cumprir plano de aula a partir do plano de trabalho do professor regente. 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

BRAILISTA 14 01 15 

REQUISITO: Certificado de conclusão do ensino Médio ou técnico emitido por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação; Curso de Braile com carga horária mínima de 40 horas-

aula. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 987,00 (Novecentos e oitenta e sete reais) 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 100 (cem) horas mensais. 

ATRIBUIÇÕES:  

 Realizar transcrição de documentos e material didático do sistema convencional (escrita 

em tinta) para o sistema Braile e vice e versa;  

 Ensinar o sistema Braile (leitura, escrita e cálculo), assim como orientação espacial e 

mobilidade aos estudantes cegos;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

 Produzir recursos pedagógicos adaptados às necessidades específicas dos estudantes;  

 Definir junto ao professor regente procedimentos avaliativos;  

 Contribuir para elaboração de pareceres dos estudantes;  

 Participar das reuniões de planejamento e elaboração do projeto político e pedagógico 

das escolas, assegurando ações voltadas para o respeito e valorização da diferença 

enquanto condição humana;  

 Participar de reuniões de pais, plantões pedagógicos e conselho de classe;  

 Participar e estimular a participação dos estudantes nas atividades extracurriculares; • 

Participar de encontros de formação continuada;  

 Elaborar e cumprir plano de aula a partir do plano de trabalho do professor regente. 

1.1.2 Ensino Superior 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR II – LÍNGUA 

PORTUGUESA 
79 04 83 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação;  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: A carga horária mínima e máxima será atribuída de acordo 

com a necessidade da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica em Educação, respeitada a 

legislação específica do Magistério Municipal.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 
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estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 

Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar;  

 Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR II – MATEMÁTICA 24 01 25 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Licenciatura Plena em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, 

Licenciatura em Ciências com habilitação em Física, Química e Biologia, Licenciatura em Ciências 

Exatas com habilitação e Física ou Química, fornecido por instituição Reconhecida pelo Ministério 

da Educação;  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: A carga horária mínima e máxima será atribuída de acordo 

com a necessidade da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica em Educação, respeitada a 

legislação específica do Magistério Municipal.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 

estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  
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 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 

Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar;  

 Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR II – CIÊNCIAS 18 01 19 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Licenciatura Plena em Ciências, fornecido por instituição Reconhecida pelo Ministério da 

Educação;  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: A carga horária mínima e máxima será atribuída de acordo 

com a necessidade da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica em Educação, respeitada a 

legislação específica do Magistério Municipal.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 

estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 
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Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar;  

 Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR II – GEOGRAFIA 07 01 08 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Licenciatura Plena em Geografia, fornecido por instituição Reconhecida pelo Ministério da 

Educação;  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: A carga horária mínima e máxima será atribuída de acordo 

com a necessidade da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica em Educação, respeitada a 

legislação específica do Magistério Municipal.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 

estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 

Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar;  

 Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 
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FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA 01 01 02 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Licenciatura Plena em Educação Física, fornecido por instituição Reconhecida pelo Ministério 

da Educação;  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: A carga horária mínima e máxima será atribuída de acordo 

com a necessidade da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica em Educação, respeitada a 

legislação específica do Magistério Municipal.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 

estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 

Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar;  

 Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR II – HISTÓRIA 17 01 18 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Licenciatura Plena em História, fornecido por instituição Reconhecida pelo Ministério da 

Educação;  



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: A carga horária mínima e máxima será atribuída de acordo 

com a necessidade da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica em Educação, respeitada a 

legislação específica do Magistério Municipal.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 

estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 

Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar;  

 Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

PROFESSOR II – LÍNGUA INGLESA 09 01 10 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Licenciatura Plena em Língua Inglesa, fornecido por instituição Reconhecida pelo Ministério da 

Educação;  

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) hora/aula 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: A carga horária mínima e máxima será atribuída de acordo 

com a necessidade da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica em Educação, respeitada a 

legislação específica do Magistério Municipal.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Participar da elaboração da execução e consolidação do Projeto Político ¬pedagógico do 

estabelecimento de ensino;  

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino;  



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento;  

 Ministrar aulas nos dias letivos e horas−aula estabelecidos por lei, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

 Articular atividades extraclasse;  

 Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apropriação do conhecimento 

pelo estudante;  

 Elaborar instrumentos de avaliação com questões claras; 

 Participar de Formações e demais formas de reuniões promovidas pela escola e/ou pela 

Secretaria de Educação;  

 Estabelecer processo de ensino e de aprendizagem, resguardando sempre o respeito ao 

estudante;  

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

estudantes e pais;  

 Participar da elaboração de planos e programas de recuperação a serem proporcionados 

aos estudantes que apresentem baixo rendimento escolar;  

 Dispor de carga horária prevista para cada componente curricular. 

 


