
PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

Unidades da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino com atendimento a crianças 

em turmas de Educação Infantil. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 

Executar atividades sociopedagógicas concernentes à Educação Infantil, contribuindo 

com o Professor Titular, e/ou com a equipe gestora quanto ao planejamento das ações 

pedagógicas e com a avaliação do desenvolvimento global de crianças de 0 a 5 anos e 

11 meses de idade. 

 

RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

 

garantir a execução das rotinas diárias das turmas de Educação Infantil, em 

conformidade com o planejamento e com as orientações do Professor Titular e/ou 

equipe gestora; 

 

participar sistematicamente da execução de atividades que constituem cuidados 

essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e 

lazer dos alunos; 

 

observar, no implemento de suas atividades, regras de segurança que devem ser 

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

instrumentos durante a execução das rotinas diárias; 

 

cumprir as orientações emanadas do Professor Titular da turma, da equipe de direção 

da Unidade Escolar e dos demais Órgãos da Secretaria Municipal de Educação. 

 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

executar as rotinas diárias da turma de Educação Infantil, inclusive em situações de 

ausência circunstancial do Professor Titular e nos períodos de atividade extraclasse do 

Professor Titular; 

 

colaborar com o Professor Titular e/ou equipe gestora para a construção coletiva do 

projeto político-pedagógico; 

 

atender diretamente às crianças em suas necessidades individuais de alimentação, 

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

 

contribuir com o Professor Titular e/ou com a equipe gestora, quanto à construção do 



planejamento das atividades pedagógicas e quanto à avaliação do desenvolvimento 

global dos alunos; 

 

assessorar o Professor Titular e/ou equipe gestora no registro diário do 

comportamento e desenvolvimento dos alunos; 

 

colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade escolar, sob a 

orientação da equipe gestora e/ou do Professor Titular; 

 

participar, juntamente com o Professor Titular e/ou equipe gestora, das reuniões com 

os pais e responsáveis; 

 

disponibilizar os materiais pedagógicos a serem utilizados nas atividades, em 

conformidade com as orientações do Professor Titular e/ou equipe gestora; 

 

acompanhar os alunos em atividades sociais e culturais programadas pela unidade 

escolar, sob a orientação do Professor Titular e/ou equipe gestora. 

 

 


