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Anexo II 

1) ocupar o cargo de Profissional da Rede Municipal de Ensino (professor, inspetor, 

pedagogo, agente administrativo, inclusive em estágio probatório), lotados ou não na 

unidade; 

2) não estar no exercício da função de diretor, vice-diretor de escola, CMEI ou CMAE; 

3) ter disponibilidade para trabalhar nos horários em que a unidade a qual está se 

candidatando estará em funcionamento; 

4) não se encontrar em Licença Sem Vencimento tanto na convocação para a entrevista 

quanto na vigência da função; 

5) estar apto para a função (sem restrição laborativa); 

6) ter disponibilidade para trabalhar em janeiro ou fevereiro, se requisitado; 

7) ter disponibilidade para participar, quando requisitado pelo coordenador local, das 

reuniões mensais do COL (O COL é constituído por coordenadores locais, 

representantes da equipe pedagógico-administrativa – EPA, estudantes e pais de 

estudantes, empresários, voluntários, lideranças locais e representantes do terceiro 

setor. Dirigido pelo coordenador local, o COL é responsável pelo planejamento e 

gerenciamento das ações do programa na instância local, alicerçando o 

funcionamento do programa na respectiva escola); 

8) estar habilitado/apto para exercer sua função no final de semana (caso o profissional 

tenha uma (1) falta ou afastamento durante a semana, perderá o direito a trabalhar no 

final de semana); 

9) ter um bom relacionamento com os profissionais e com a comunidade do entorno da 

escola; 

10)  ter iniciativa, didática, dinamismo, organização, liderança e habilidade para lidar com 

imprevistos e com o público em geral; 

11)  possuir conhecimento e noções básicas sobre microinformática, sistema operacional, 

internet, Word, Excel (planilha eletrônica) e Power point; 
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12)  ter habilidade no trabalho com informática, como: elaborar textos, notícias (conforme 

roteiro), baixar fotos, entre outros; 

13)  integrar o trabalho da biblioteca e demais atividades com novas tecnologias de 

comunicação e informação, utilizando recursos computacionais como softwares que 

possibilitam manipular símbolos, criar imagens, trabalhar materiais gráficos, consultar 

bibliotecas virtuais, entre outros; 

14)  conhecer a missão, visão e eixos do Programa Comunidade Escola (disponíveis no 

site do Programa: www.comunidadeescola.org.br ); 

15)  realizar sua proposta de trabalho antecipadamente, finalizando em reunião específica 

de planejamento, com os demais agentes, colaborando para a unificação do mesmo; 

16)  executar o planejamento direcionando as atividades propostas para diversos públicos 

e adequando as ações conforme a faixa etária, independente do número de 

participantes; 

17)  fazer o controle do número de participações das atividades que estão sob sua 

responsabilidade, por faixa etária e gênero; 

18)  responsabilizar-se, juntamente com o professor coordenador, pela colocação de 

materiais de divulgação, como faixas, banners, cartazes e programação das atividades 

nas dependências da escola e na comunidade local, de modo a garantir que a 

comunidade encontre com facilidade, informações sobre o funcionamento do 

programa na escola; 

19)  auxiliar na divulgação das ações do Comunidade Escola, assim como na captação de 

novos voluntários e parceiros, definindo junto com o professor coordenador, 

estratégias, planos de divulgação e mobilização da comunidade, para conhecimento e 

participação nas ações do programa; 

20) desenvolver atividades nos eixos do Programa, de acordo com a organização 

realizada em conjunto com o Coordenador Local. 

21)  desenvolver atividades dirigidas no laboratório de informática no período de até 2 

horas diárias, conforme planejamento contextualizado com ações específicas; 

http://www.comunidadeescola.org.br/
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22)  desenvolver atividades lúdicas em espaços físicos adequados e diferenciados 

(biblioteca, Farol do Saber, pátios e demais espaços da escola que oportunizem a 

integração com os mesmos), aproveitando gêneros literários e diferentes autores e 

utilizando diferentes linguagens: noções de artes cênicas, música, dança e artes 

visuais, como por exemplo:  

Artes cênicas: contação e mediação de histórias, teatro infantil, juvenil, adulto, 

tragédia, comédia, teatro de fantoches, teatro de bonecos, teatro de sombras, mímica, 

pantomina, circo, cinema, teatro mambembe, televisão (novelas, propagandas, 

minisséries, e outros); 

Música: música como forma de comunicação, gêneros musicais, voz humana, sons 

corporais, sons produzidos, sons agradáveis, desagradáveis, poluição sonora, canto, 

coral, improvisação, interpretação e possibilidades de composição musical; 

Dança: dança como forma, como expressão, como narração, como manifestação 

social, danças populares, etc.; 

Artes visuais: desenho, pintura, gravura, escultura, artesanato, cerâmica, tapeçaria, 

cestaria, colagem, histórias em quadrinhos, fotografia, instalações, arquitetura, 

imagens por computador, etc.; 

 

23)  *Quanto às ações a serem planejadas, os profissionais não habilitados na área 

de Educação Física devem: promover atividades recreativas dirigidas com crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, ofertando, de acordo com suas habilidades, oficinas 

de atividades lúdicas, culturais e artísticas a fim de despertar e desenvolver 

comportamento sadio, social e criativo; 

24)  *Quanto às ações a serem planejadas, os profissionais habilitados na área de 

Educação Física devem: promover “atividades físicas, nas suas diversas 

manifestações - ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, artes 

marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, 

recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios 

compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais”; 

25)  buscar constantemente parcerias com instituições relacionadas a arte, cultura, 

esporte e lazer para ações conjuntas de incentivo à leitura, lazer e recreação;  
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26)  identificar e estimular as práticas culturais e de lazer nas comunidades, com o fim de 

promover o resgate da identidade de seus componentes e a integração entre seus 

pares; 

27) planejar, organizar, divulgar e coordenar, juntamente com o professor coordenador, a 

realização de eventos, como rodas de leitura, chás literários, festivais, mostras, 

exposições, palestras, torneios, comemorações, campeonatos, gincanas e outros que 

favoreçam e estimulem o convívio entre gerações e sejam destinados ao 

conhecimento e difusão da cultura e lazer nas suas diferentes áreas; 

28)  auxiliar na organização, distribuição e recolhimento dos materiais, zelando pela 

integridade dos mesmos; 

29)  manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e 

locais de trabalho, que estão sob sua responsabilidade, ajudando a conservar a 

estrutura física da unidade, assim como os materiais que nela estão contidos, 

garantindo a integridade do patrimônio municipal e zelando pelo bom nome da 

instituição. 

 


