
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Planejar, executar e avaliar, junto com os demais profissionais docentes e equipe de 

direção, as atividades da unidade de Educação Infantil e propiciar condições para o 

oferecimento de espaço físico e de convivência adequados à segurança, ao 

desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e emocional das crianças. 

 

RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

- manter-se atualizado quanto às modernas técnicas profissionais; 

- responsabilizar-se pelo planejamento, requisição e manutenção do suprimento 

necessário à realização das atividades; 

- orientar os profissionais responsáveis pela higienização e limpeza do ambiente e 

dependências sob sua responsabilidade, bem como na sua manutenção; 

- observar as condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos e bens 

patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e prejuízos; 

- zelar pela economicidade e conservação dos equipamentos e materiais que lhe são 

confiados; 

- observar e orientar aos demais profissionais do quadro de apoio quanto às regras de 

segurança no atendimento às crianças e na utilização de materiais, equipamentos e 

instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias; 

- responsabilizar-se, no âmbito de sua área de atuação, pelo atendimento às crianças e 

pelo adequado funcionamento da unidade de Educação Infantil;- cumprir as 

orientações emanadas da direção do estabelecimento de Educação Infantil e dos 

demais Órgãos da Secretaria Municipal de Educação. 

 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

- interagir com os demais profissionais da instituição educacional, para a construção 

coletiva do projeto político-pedagógico; 

- planejar, executar e avaliar as atividades propostas às crianças, objetivando o "cuidar 

e o educar" como eixo norteador do desenvolvimento infantil; 

- organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, 

pensamento, interação e aprendizagem; 

- propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia; 

- planejar, disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas 

atividades; 

- atender diretamente às crianças, em suas necessidades individuais de alimentação, 

repouso, higiene, asseio e cuidados especiais decorrentes de prescrições médicas; 

- registrar a frequência diária das crianças; 

- acompanhar a clientela em atividades sociais e culturais programadas pela unidade; 

- planejar e executar as atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e 

às especificidades da criança, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, 

culturais, étnicas e religiosas, sem discriminação alguma; 



- observar e registrar, diariamente, o comportamento e desenvolvimento das crianças 

sob sua responsabilidade e elaborar relatórios periódicos de avaliação; 

- realizar reuniões com os pais ou quem os substitua, estabelecendo o vínculo família-

escola, apresentando e discutindo o trabalho vivenciado e o desenvolvimento infantil; 

- coordenar as atividades concernentes à elaboração de relatórios periódicos de 

avaliação das crianças; 

- colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade, sob a orientação da 

direção; 

- participar de atividades de qualificação proporcionadas pela Administração 

Municipal, dos centros de estudos e de reuniões de equipe; 

- refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la 

- aplicar, avaliar e monitorar, a partir de instrumentos oferecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação, indicadores de qualidade e desenvolvimento infantil. 

 


