
Cargo/Função Atribuições Perfil Normatização

Diretor/Vice-diretor

Profissionais com cursos de pedagogia 

ou licenciatura, em nível de graduação 

ou pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino.

Conselhos escolares

Composto pelo diretor e 

representantes dos professores, 

funcionários, estudantes e da 

comunidade.

Coordenador 

Pedagógico

Fomentar o clima de organização favorável à educação 

integral; viabilizar a integração de todas as propostas; mediar 

os programas propostos pelas diferentes esferas 

governamentais e a equipe escolar; alinhavar o currículo com 

os objetivos definidos no território; coordenar os processos 

formativos da rede de educadores.

Profissionais com cursos de pedagogia 

ou licenciatura, em nível de graduação 

ou pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino.

Eleição pelos pares.

Professores da rede

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto 

político pedagógico da escola; zelar pela aprendizagem dos 

alunos; promover aproximações conceituais e procedimentais 

entre os saberes compartilhados pelos educadores da cidade 

e o currículo; participar integralmente dos períodos dedicados 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade.

Profissionais com licenciatura, 

formados por Instituição de Ensino 

Superior.

Concurso público e identificação com o 

projeto político pedagógico da escola, com 

dedicação exclusiva nela.

Rede de Educadores - Quadro orientador para o debate

a) Incentivar a participação, o compartilhamento de decisões 

e informações entre toda a comunidade escolar; promover o 

debate sobre o projeto político pedagógico nas reuniões 

pedagógicas, com a comunidade e com os estudantes. b) 

Responsabilizar-se pela execução financeira dos recursos 

em consonância com o planejamento proposto pela 

comunidade escolar.

Processos participativos e concurso 

público.

 Atribuição não-comercial



Professor Comunitário, 

Educador Comunitário 

ou Articulador Local

a) Conduzir mapeamento das oportunidades educativas no 

território; estabelecer parcerias de organizações do território 

com a escola; apoiar a coordenação pedagógica na 

condução dos processos para o projeto político pedagógico e 

o currículo orientados pela Educação Integral. b) 

Operacionalizar, em parceria com o coordenador pedagógico, 

a organizaçao dos tempos educativos; acompanhar e orientar 

os educadores locais; organizar os momentos de diálogo 

com a comunidade; organizar os itinerários (conexão entre os 

diversos espaços educativos).

Forte vínculo com a comunidade 

escolar (professores, estudantes, 

famílias e agentes do território); 

colaborativo; aberto à multiplicidade de 

saberes e linguagens; inovador; 

mobilizador.

Professores efetivos do quadro, com 40 h 

semanais.

Agentes culturais ou animadores 

culturais

Convênios estabelecidos com os Pontos de 

Cultura e Escola Viva ou via Programa Mais 

Cultura ou contratação direta.

Agentes de esportes

Convênios estabelecidos com os Polos de 

Esporte e Lazer / Programa Segundo 

Tempo do Ministério dos Esportes.

Agentes de meio ambiente
Convênios estabelecidos com Secretaria 

Municipal de Meio de Ambiente.

Monitores, oficineiros, educadores 

populares ou educadores sociais

Editais (bolsa auxílio), parcerias com ONGs 

ou voluntariado.

Universitários
Convênios entre município e programas de 

extensão universitária (estágio)

Equipe administrativa 

e de apoio da escola

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

elaborar e cumprir plano de trabalho, buscando as 

aproximações conceituais e procedimentais entre a 

administração e o pedagógico; participar dos períodos 

dedicados aos processos formativos; colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade.

Profissionais em suas respectivas 

áreas, com identidade alinhados com a 

proposta pedagógica e a comunidade 

escolar.

Concurso público.

Agentes de educação 

comunitária

Orientar as crianças nas atividades de higiene; apoiar os 

processos de comunicação com as famílias e comunidade; 

participar dos períodos dedicados ao planejamento e aos 

processos formativos; apoiar o funcionamento da biblioteca; 

mediar grupos interativos.

Moradores da comunidade e familiares 

dos estudantes
Termo de Voluntariado.

Educadores locais

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

elaborar e cumprir plano de trabalho, buscando as 

aproximações conceituais e procedimentais entre suas 

atividades e o currículo; zelar pela aprendizagem dos 

estudantes; participar dos períodos dedicados ao 

planejamento e aos processos formativos; colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade.

 Atribuição não-comercial


