CARGO: PROFESSOR

Missão do cargo:

Proporcionar às crianças experiências que auxiliam a desenvolver suas capacidades
cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem estar em um ambiente cheio
de pluralidade. Promover atitudes, estratégias e comportamentos que favorecem a
melhor aceitação e desenvolvimento da criança no ambiente escolar, sempre de
maneira carinhosa, servindo de exemplo para os mais novos.

Responsabilidades:
• Cuidar e educar crianças de 0 a 6 anos;

• Respeitar as épocas do
desenvolvimento infantil;

• Proceder, orientar e auxiliar as crianças
no que se refere à higiene pessoal;

• Planejar e executar o trabalho docente;

• Auxiliar as crianças na alimentação;

• Realizar atividades lúdicas e
pedagógicas que favoreçam as

• Promover horário para repouso se

aprendizagens infantis;

necessário ou de acordo com a rotina;
• Organizar registros de observações
• Garantir a segurança das crianças

das crianças;

na instituição;
• Acompanhar e avaliar sistematicamente
• Observar a saúde e o bem-estar das

o processo educacional;

crianças, prestando os primeiros
socorros;

• Participar de atividades extra classe;

• Comunicar aos pais os acontecimentos

• Participar de reuniões pedagógicas e

relevantes do dia;

administrativas;

• Levar ao conhecimento da Direção

• Contribuir para o aprimoramento

qualquer incidente ou dificuldade

da qualidade do ensino.

ocorridas;
• Cumprir com planejamento e rotina diária.
• Manter a disciplina das crianças
sob sua responsabilidade;

• Responsabilizar-se pelos cuidados
nos espaços da escola;

• Preocupar-se com as habilidades
socioemotivas das crianças e instruí-las

• Zelar e manter a organização em sala

a lidarem com as suas emoções seguindo

(armários, mobiliário, paredes, tatames,

as práticas da disciplina positiva.

jogos e materiais do aluno)

• Apurar a frequência diária das crianças;

Código de Ética
Professor Involve
A Involve school é formada pela família, equipe diretiva, pedagógica, funcionários
e demais colaboradores. É imprescindível a boa convivência e relacionamento
entre todos, de maneira a contribuir para um ambiente físico e emocionalmente
saudável. Apostamos no envolvimento, na parceria e no comprometimento de
todos para que as nossas crianças cresçam com o que há de melhor.
Sendo assim, estabelecemos o código de ética do professor, o qual é chave
fundamental em todo esse processo e tem por missão proporcionar às crianças
experiências que auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas, como
atenção, memória, raciocínio e o bem estar em um ambiente cheio de pluralidade.
Promover atitudes, estratégias e comportamentos que favorecem a melhor
aceitação e desenvolvimento da criança no ambiente escolar, sempre de maneira
carinhosa, servindo de exemplo para os mais novos.

