
ANEXO III 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED, atende atualmente na rede Municipal 
de Ensino 17 escolas com Educação em Tempo Integral, o que corresponde a aproximadamente, 
em torno de 1.591 alunos, sendo estes de pré-escola I (3 e 4 anos) ao 3º ano (7 e 9 anos). O 
atendimento é feito em laboratórios. Visando à formação integral do sujeito, conforme o disposto 
na Diretrizes para Educação em Tempo Integral na Rede Pública Municipal de Ensino de 
Cascavel, 

 
Objetiva-se ampliar o universo de experiências artísticas, cientificas e 
filosóficas, ampliar a aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento por 
meio de práticas desenvolvidas nos Laboratórios, estender o tempo de 
permanência do aluno no ambiente escolar com atividades complementares 
que propiciem o desenvolvimento das relações inter e intrapsicológicas. 
(CASCAVEL, 2010, p. 31) 

 
Visando a continuidade desse atendimento e com qualidade, faz-se necessário a realização 

de Chamamento Público de OSC que ofertem o trabalho de instrutores, que possam atender tais 
alunos, pois a Semed conta  com profissionais formados em Ensino Superior de Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou Ensino Superior  no Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior. E para 
desempenho de tais atribuições, necessário é, que tais profissionais tenham formação em áreas 
especificas (educação física e artes) e/ou conhecimento notório do laboratório que atuará.  
Entendermos que a dança, a arte visual, a arte cênica, a capoeira, o tae-kwon-do, a ginástica e a 
musicalização contribuem significativamente na formação Omnlilateral do sujeito,  

 
Omnilateralidade é, pois, o chegar histórico do homem a uma totalidade de 
capacidades e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidade de 
consumo e gozo em que se deve considerar, sobretudo, usufruir dos bens 
espirituais, além dos materiais, de que o trabalhador tem sido excluído em 
consequência da divisão do trabalho (MANACORDA, 2004, p.102).  

 
O serviço consiste no funcionamento dos laboratórios de dança, arte visual, arte 

cênica, capoeira, tae-kwon-do, ginástica e a musicalização da Educação em Tempo Integral para 
os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. 

A (s) OSC (s) selecionada (s) para firmar (em) a parceria com a Administração 
Pública Municipal deverá (ão) contratar coordenadores e instrutores de dança, ginástica, artes 
cênicas, artes visuais, musicalização, capoeira e tae-kwon-do habilitados, com notória habilidade, 
que poderá ser comprovado por meio de premiações a participação em atividades relacionadas a 
modalidade pretendida. 

Os profissionais contratados deverão submeter-se à supervisão e orientação da 
Secretaria Municipal de Educação e da coordenação escolar onde atuarão, devendo, 
obrigatoriamente quando convocados, participar de capacitações, encontros e reuniões 
pedagógicas. 

A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará salas de aula e/ou espaços 
físicos adequados nas escolas que ofertam Educação em Tempo Integral para desenvolvimento da 
parceria, bem como condições para a oferta das atividades, disponibilizando aos instrutores e 
alunos, os materiais e equipamentos que se fizerem necessários. 

 
 
 



 
MODALIDADE DANÇA 

 
 

Para a modalidade de Dança no mínimo:  SEIS Profissionais com carga horária de 
40 h/sem, DOIS Profissionais com carga horária de 20 h/sem e Um Coordenador da Modalidade de 
Dança com carga horária de 20 h/sem. 

 
No Laboratório da Educação em Tempo Integral, a dança, enquanto forma de 

conhecimento, contribui para a demonstração representativa de vários aspectos da vida do homem. 
Sendo uma manifestação cultural, a dança pode ser considerada como linguagem que permite a 
transmissão de sentimentos.  

 
Desta maneira, Oliveira (2001, p.14) diz que:  
 

“Uma das atividades físicas mais significativas para o homem antigo 
foi à dança. Utilizada como forma de exibir suas qualidades físicas 
e de expressar os seus sentimentos, era praticada por todos os 
povos, desde o paleolítico superior (60.000 a.C.) ”. Ainda segundo 
o autor, “a dança tinha características tanto lúdicas como 
ritualísticas, em que havia manifestações de alegria pela caça e 
pesca ou dramatizações de algo que merecesse destaque, como 
nascimentos e funerais”. 
 

A Educação Física por meio da dança tem o papel de não reproduzir, mas criar meios 
de transmitir o conhecimento, preocupando-se também com a influência que esta exerce, pois ela 
é um dos elementos para a educação do ser social. O professor deve contextualizar as relações 
entre gêneros e ritmos contidos nas músicas, propiciando por intermédio da dança uma visão crítica, 
vivida sobre as ditaduras do corpo, que em nossa sociedade são preponderantes, principalmente 
na moda e na mídia. Na dança são determinantes as possibilidades expressivas de cada aluno. O 
aluno deverá conhecer e compreender que seu corpo é suporte de comunicação como das diversas 
formas de executar e expressar os diferentes tipos de dança e de movimentos. O ensino da dança 
não deve se constituir somente em treino de coreografias, mas possibilitar a aprendizagem, por 
meio da apropriação do conhecimento teórico. Os conteúdos propostos para a dança devem 
favorecer a expressividade corporal, os movimentos, a criatividade, a espontaneidade e a 
possibilidade de formação de um ser crítico em suas formas de pensar, agir e sentir.  

 
Conteúdos para atividades de dança para a Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 
5º ano: 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

  

DANÇA  
 
Cantigas de roda  
 
Brinquedos cantados 
 
Expressão corporal e Ritmo 
 



 1º ANO 

  2º ANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANÇA  
 
Cantigas de roda 
 
Brinquedos cantados 
 
Elementos básicos de movimentos da Dança: 
• Saltos; 
• Giros; 
• Quedas; 
• Deslocamentos em diferentes direções. 
 
Expressão corporal e Ritmo 
 
Dança folclórica 
• Regionais 

DANÇA 
 
Cantigas de roda 
 
Brinquedos cantados 
 
Elementos básicos de movimentos da Dança: 
• Saltos; 
• Giros; 
• Quedas; 
• Deslocamentos em diferentes direções. 
 
Expressão corporal e Ritmo 
 
Dança folclórica 
• regionais 



3º ANO 

 
4º ANO 

 
 5º ANO 
 

 

DANÇA 
 
Expressão corporal 
 
Ritmo 
 
Dança criativa 
 
Dança popular 
• Diversos ritmos nacionais e internacionais. 
 
Danças folclóricas 
• Regionais; 
• Nacionais 

DANÇA 
 
Expressão corporal e Ritmo 
 
Dança criativa 
 
Dança Popular 
• Diversos ritmos nacionais e internacionais. 
 
Danças folclóricas 
• Regionais; 
• Nacionais 

DANÇA 
 
Cantigas de roda 
 
Brinquedos cantados 
 
Elementos básicos de movimentos da Dança: 
• Saltos; 
• Giros; 
• Quedas; 
• Deslocamentos em diferentes direções. 
 
Expressão corporal e Ritmo 
 
Dança folclórica 
• Regionais; 
• Nacionais 



Avaliação das atividades de dança 
 
Avaliação para as atividades de dança deve partir de um referencial teórico dotado de 

uma concepção de homem, sociedade e educação, sendo um ato político. Neste sentido, a 
avaliação, tem como finalidade atingir os objetivos propostos, mecanismo de reorientação e 
intervenção da ação pedagógica, verificar o nível de apropriação dos conteúdos pelo aluno, 
constitui-se em ação efetiva do processo ensino-aprendizagem.      
            
                  Segundo Coletivo de Autores (1992, p. 103), o 

 
 “sentido da avaliação do processo ensino-aprendizagem em 

Educação Física é o de fazer com que ela sirva de referência 
para análise da aproximação ou distanciamento do eixo 
curricular que norteia o projeto pedagógico da escola”.  

 
O processo de avaliação implica em diagnosticar. Diagnosticar é um ato de 

conhecimento que resultará em tomadas de decisão e intervenções, compreendendo dois 
elementos fundamentais: a constatação e a qualificação do que está sendo avaliado. Somente a 
partir da constatação, podemos qualificar o objeto de avaliação, estabelecendo critérios de acordo 
com os dados essenciais contemplados no planejamento baseado na cientificidade do 
conhecimento, pois são os dados que caracterizam especificamente o objeto a ser avaliado. A 
avaliação deve ser contínua e processual, devendo profissional ter claro o que avaliar e para que 
avaliar. Para análise dos momentos avaliativos no desenvolvimento da aula, devem-se abranger os 
aspectos formais e informais, com estratégias avaliativas visando às aprendizagens motoras 
básicas e especializadas, o cognitivo e social considerando a progressividade no processo 
educativo. Na prática avaliativa, é fundamental a utilização de instrumentos na coleta de dados, 
estes devem ser adequados e estar recíprocos aos objetivos estabelecidos para os conteúdos, 
tendo como finalidade permitir que o profissional analise o processo ensino aprendizagem, bem 
como replanejar e rever sua prática pedagógica. Ao considerar o objeto de estudo da Educação 
Física, “a cultura corporal do movimento” e respeitar as especificidades das modalidades ofertadas 
no Laboratório no processo ensino aprendizagem, o profissional deverá desenvolver práticas 
laboratoriais nas modalidades ofertadas, de forma que favoreça ao aluno estabelecer relações 
coordenadas entre o próprio corpo em movimento e em diferentes objetos, observar, emitindo 
parecer sobre a execução dos movimentos básicos aplicados, no contexto da dança.  

 
Condicionalidades obrigatórias para o cargo de Coordenador de dança 

 
a. Licenciatura Plena ou Bacharel em Educação Física, notório conhecimento e experiência 

comprovada na área de atuação para desenvolvimento das orientações, apresentando 
Curriculum Vitae, respectivos certificados na contratação, bem como CREF (Graduado ou 
Provisionado) e anuidade de 2018 quitada (apresentar quitação da mesma), salvo exceções 
previstas pelo próprio Conselho. 

b. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
c. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

d. Ter disponibilidade e flexibilidade de horário para executar assessoramento e orientar os 
profissionais da Modalidade, quanto ao planejamento e execução deste, junto a 
coordenação das escolas que ofertam a Modalidade, conforme número de profissionais a 
serem atendidos, nos horários de trabalho dos mesmos; 

e. Apresentar plano de trabalho anual das atividades que serão desenvolvidas dentro da 
modalidade que está coordenando; 

f. Participação de Pré-Conselho e quando convocado para Reuniões Pedagógicas; 



g. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 
entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  

h. Respeito a hierarquia na Unidade escolar e Semed; 
i. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases Teóricas e 

Metodológicas asseguradas no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes 
para Educação em Tempo Integral para Rede; 

j. Apresentar cronograma/relatório mensal de atendimento, para a escola e Secretaria de 
Educação, assinado pelo (a) Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola; 

k. Registrar em livro ata numerado todo o assessoramento realizado nas escolas, assinado 
pelo profissional assessorado e diretor da escola; 

l. O coordenador da modalidade deverá substituir o profissional na sua ausência sempre que 
necessário, dando continuidade ao planejamento sem gerar transtornos para a unidade 
escolar. Caso não haja substituição, será lançado falta e descontados os dias em que 
não houve substituição, para o instrutor e coordenador da modalidade. Em casos de 
mais de uma escola solicitar substituição, priorizar quem primeiro comunicou o Coordenador, 
via telefone ou por aplicativo celular (WhatsApp). Não poderá haver substituição por parte 
de instrutor de outra escola. (Levar instrutor de uma escola para outra para substituição); 

m. A organização da sociedade civil – OSC deverá substituir o instrutor que apresentar trabalho 
julgados inconvenientes ou ausência dos serviços, seja qual for o motivo, ou que não 
estejam desempenhando suas funções a contento, devendo tal ocorrência ser comunicada 
a organização da sociedade civil – OSC pela gestora fiscal do chamamento em 24 (vinte e 
quatro) horas. Nos casos considerados graves, que comprometam o funcionamento normal 
da escola, a saída do instrutor deverá ser imediata havendo a substituição pelo coordenador 
ou outro instrutor. 

 
Condicionalidades obrigatórias para o cargo de instrutor de dança 

 
a. Ter concluído ou estar cursando graduação na área de Educação física. 
b. Ser indicado pelo coordenador da Modalidade Dança e declaração de trabalhos prestados, 

de no mínimo um ano com crianças; 
c. Ter notório conhecimento e experiência comprovada na área de atuação para 

desenvolvimento das orientações, apresentando Curriculum Vitae e respectivos certificados 
na contratação; 

d. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovados mediante cópia do RG; 
e. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

f. Cumprimento da carga horária pelo mesmo profissional, totalizando 20 ou 40 horas 
semanais conforme horário e rotatividade estabelecido na unidade escolar; 

g. Registrar a frequência diariamente em cartão ponto fornecido pela organização da 
sociedade civil – OSC, devendo estar o cartão na secretaria da Escola juntamente com os 
demais e ser retirado somente no último dia útil de cada mês, carimbado e assinado pela 
direção da escola. 

h. Respeito à hierarquia na Unidade escolar e Semed; 
i. Participação do Pré-Conselho e Conselho de Classe, bem como as demais reuniões 

pedagógicas da unidade escolar, sempre que convocado pela direção escolar;  
j. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade; 
k.  Atendimento individual e ou coletivo a todos os alunos matriculados para o Laboratório de 

Dança; 
l.  Cuidado e organização do espaço onde desenvolva as atividades para que resulte na 

conservação e preservação do patrimônio público local; 



m. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases teóricas asseguradas 
no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes para Educação em Tempo 
Integral para Rede; 

n. Planejamento das aulas com antecedência conforme orientação e assessoramento da 
coordenação, direção escolar e coordenador da modalidade dança, este plano de aula 
deverá ser vistado quinzenalmente pelo coordenador da modalidade e da escola.  

o. Os planos de aula devem ser registrados em livro ata numerado. 
p. Preencher o livro de chamada (quando couber) de acordo com as orientações do setor de 

documentação escolar da Secretaria de Educação; 
q. Comunicar a Escola e o Coordenador da modalidade quando houver necessidade de 

ausentar-se da escola para que a mesmo consiga substituir sem alterar os cronogramas da 
escola, sempre que possível com antecedência para organização e deixar plano de aula 
preparado.  

r. Entregar relatório dos serviços realizados na escola, bimestralmente, assinados pela 
Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola para o/a Coordenador (a) 
pedagógico (a) Municipal responsável pela Educação em Tempo Integral. 

 

REFERENCIAS 

OLIVEIRA, V.M. O que é Educação Física. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo. Cortez, 
1992. 

 

  



MODALIDADE ARTES VISUAIS/CÊNICAS 

 

 Para a Modalidade de Artes Visuais/Artes Cênicas: Artes Visuais no mínimo: 
QUATRO profissionais com carga horária de 40 h/sem e UM profissional com carga horaria de 
20h/sem.  Artes Cênicas no mínimo: OITO profissionais com carga horária de 40 h/sem e 

 CINCO profissionais com carga horária de 20 h/sem.  Para ambas modalidades 
deverá haver Um Coordenador com carga horária de 40 h/sem. 

 
Entender a arte como um meio do indivíduo retornar ao coletivo, onde o homem 

exprime a experiência daquilo que seu tempo histórico e que suas condições sociais e materiais 
permitem, é fundamental. Por meio da arte, o homem torna-se consciente de sua existência como 
ser social, nesse sentido justifica-se o ensino no Laboratório de Artes nas unidades escolares. A 
função da Arte no Laboratório deve possibilitar por meio de práticas objetivas o saber e a 
apropriação do conhecimento estético, este inserido num contexto sócio histórico, e que reflete e 
tem a possibilidade de transformar o real concreto, produzindo novas formas de ver e sentir o 
mundo, os outros e a si próprio. Nessa perspectiva, não é apenas o artista que produz Arte a partir 
do “seu olhar”, da sua maneira de ver, perceber e interpretar o mundo, todo ser humano também o 
faz. É por meio das práticas laboratoriais de Arte, que a educação estética (humanização dos 
sentidos) deve ser trabalhada nas unidades escolares que ofertam Educação em Tempo Integral. 
Pois, é pela arte que o homem torna-se consciente de sua existência como ser social, o que lhe 
possibilita conhecer, identificar a si, ao mundo, a natureza e a representação da realidade1.  

 
Nas artes visuais, cujo objeto de estudo é a forma, serão trabalhados os seguintes 

elementos formais: ponto, plano, linha, cor, luz, textura e volume. Também serão  desenvolvidas 
atividades com diferentes técnicas e materiais, como: recorte, colagem (papel e tecido), modelagem 
(argila e massinha), escultura (papier maché e madeira), desenho e pintura: técnicas de pintura em 
tela, azulejos, aquarela, lápis de cor, nanquim, caixas de papel, madeira, decoupage, pincel, a dedo, 
tintas, giz de cera, dobradura, autorretrato, releitura de obras de arte, gravuras (metal, madeira, 
bandejas de isopor), cerâmica (barro), máscaras e diversas formas pictóricas contemporâneas 
(artes gráficas,  instalações, fotografias, cinema, vídeo clipe, televisão e moda). O conhecimento 
destes diferentes materiais, técnicas e procedimentos artísticos, assim como o artista (sua vida e 
época histórico-social) e sua obra de arte, possibilita ao aluno entender e utilizar as diversas 
produções visuais construídas ao longo da história, bem como a humanização dos sentidos 
(sensibilidade estética) nas apreciações críticas de diferentes exposições visuais em diferentes 
espaços culturais2.  

 
Nas artes cênicas, cujo objeto de estudo é a representação, serão trabalhados os 

seguintes elementos formais: personagem; texto; caracterização; espaço cênico; cenário; 
sonoplastia e iluminação. Também serão desenvolvidas atividades de: percepção; comunicação; 
relacionamento interpessoal; expressões corporais, vocais, faciais e gestuais; e diferentes formas 
de representação (monólogo, jogo dramático e improvisação). O trabalho com esses conteúdos dar-
se-á por meio de jogos dramáticos, observação, atenção, improvisação e representação a partir de 
temas do cotidiano, da Ciência, da Filosofia e da Arte; leitura e escrita de diferentes textos teatrais; 
assistir diferentes espetáculos teatrais e em diferentes espaços culturais (teatro, circo, museu...); 
dinâmicas de grupo para desenvolvimento interpessoal e grupal (concentração, percepção, 
autocontrole, relacionamentos, aprimoramento do diálogo, etc.); pesquisa, elaboração e utilização 
de diversos modos e formas de encenação (máscaras, bonecos, fantoches, teatro de sombras, 
teatro de varas, dedo, mão); trabalhar as relações do teatro com outras áreas de conhecimento para 
pesquisa, confecção e utilização por meio de: trilha sonora, iluminação figurino, expressão e 

                                            
1 Diretrizes para a Educação em Tempo Integral, p.50. 
2 Diretrizes para a Educação em Tempo Integral, p. 51. 



comunicação verbal e não-verbal, maquiagem, roteiro das histórias, adereços e reconstituição de 
época, culminando em uma dramatização a ser montada e apresentada3.  
 
Conteúdos para atividades de Artes para a Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 
5º ano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Diretrizes para a Educação em Tempo Integral, p. 52-53. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação das atividades de artes cênicas e visuais 
 

A avaliação no Laboratório de Arte tem uma função diagnóstica, que a torna processual, 
contínua, permanente e cumulativa, tendo como ponto de partida os conhecimentos artísticos 
construídos historicamente pelo homem e expressos na escola como conteúdos escolares 
artísticos; e como ponto de chegada, a apreensão destes conteúdos pelos alunos a partir da 
sistematização e mediação desses pelo professor na relação processual ensino-aprendizagem, 
constituindo-se uma relação de intersubjetividade entre aluno e professor, na qual ambos são 
sujeitos concretos e pertencentes a uma classe social.  

O professor no Laboratório possui a função de avaliar o processo ensino-aprendizagem 
e, para que isto ocorra, precisa ter clareza dos pressupostos que orientam sua prática pedagógica, 
ter consciência da finalidade de seu trabalho, a quem ele serve, a quem ele interessa e para quê. 
Também apresenta uma função diretiva, baseada na reflexão e no questionamento da práxis 
artística. A produção artística do aluno é apenas parte desse processo, não representando a sua 
totalidade, mas o movimento de busca desta totalidade.  

A avaliação ocorre durante o processo de desenvolvimento do trabalho artístico, na 
relação interdependente entre aluno-professor-conhecimento artístico - contexto 
histórico/social/cultural, por meio de reflexões e questionamentos coletivos após a vivência da práxis 
artística e da obra artística produzida (DENARDI, 2005).  

Segundo Gasparin (2002), avaliar consiste na construção de uma síntese 
(sistematização do conhecimento apreendido) do que os alunos estão aprendendo, sem nenhum 
julgamento, e que pode ser descritiva (comunica o andamento do processo ensino-aprendizagem, 
comparando-se o que o aluno sabia no começo do processo e os elementos adquiridos durante o 
processo) e por meio de registros do que foi vivenciado pelos alunos (obras artísticas). É um 
processo que torna consciente, para o próprio aluno, o que foi aprendido e, para o professor, o que 
foi ensinado.  



Assim, a avaliação pode ser realizada de duas maneiras: a primeira, informal, na qual o 
aluno manifesta os conteúdos escolares que foram apropriados, e o professor os que foram 
ensinados; e a segunda, formal, onde o professor seleciona os conteúdos trabalhados e verifica se 
houve e como foi a apropriação destes pelo aluno, por meio de diferentes instrumentos avaliativos 
como: ficha de registro de observação; debates; resumos; sínteses; dramatizações; auto avaliação; 
observações/relatos/registros do professor e dos alunos sobre o que foi apreendido.  

Portanto, indagamos: como o aluno aprendeu? E como o aluno expõe o que aprendeu? 
Frente a estes questionamentos, entendemos que seja fundamental  compreender o processo de 
elaboração do conhecimento pelo aluno, ou seja, qual o método por ele utilizado – esta Diretriz 
utiliza o método Materialista Histórico-Dialético e, concomitantemente, estabelecer critérios de 
avaliação que, neste caso, serão os conteúdos que o aluno efetivamente aprendeu, aqueles que 
não e os que estão em caminho de serem apreendidos, focando-se no processo e não apenas no 
resultado, durante a práxis artística.  

Também são critérios de avaliação os seguintes tópicos: a vivência e criação de 
diferentes  trabalhos artísticos com significação humana e social, a partir de uma necessidade 
estética; o desenvolvimento da sensibilidade humana por meio dos sentidos do homem; a 
apreensão dos produtos artísticos que o sujeito construiu na prática social ao longo da história; o 
acesso ao mundo da arte com a intenção de promover a educação estética e, desta forma, aceitar, 
compreender e transformar a realidade social; o desenvolvimento e aprimoramento da percepção 
artística, bem como possibilitar o trabalho em Arte (processos de criação, produção e fruição 
artística); a educação estética do aluno na perspectiva histórico-cultural; e a valorização da função 
social do artista e seu trabalho artístico para a coletividade.  

Assim, o discente expõe os diferentes níveis de apropriação e as relações que 
conseguiu estabelecer com o objeto do conhecimento e sua materialidade nas práticas sociais 
(realidade).  

Desta forma, conclui-se que o aluno deve aprender um conteúdo escolar em função 
de uma necessidade social, a compreensão e a utilização do mesmo, em direção a uma intervenção 
e transformação na sociedade. 
 

 
Condicionalidades obrigatórias para os cargos de Coordenador de Artes Visuais e 
Artes Cênicas 

 
a. Licenciatura Plena ou Bacharel em Arte ou Arte Visual, notório conhecimento e experiência 

comprovada na área de atuação para desenvolvimento das orientações, apresentando 
Curriculum Vitae. 

b. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
c. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

d. Ter disponibilidade de executar assessoramento e orientar os profissionais da Modalidade, 
quanto ao planejamento e execução deste, junto a coordenação das escolas que ofertam 
a Modalidade, conforme número de profissionais a serem atendidos; 

e. Apresentar plano de trabalho anual das atividades que serão desenvolvidas dentro da 
modalidade que está coordenando; 

f. Participação de Pré-Conselho e quando convocado para Reuniões Pedagógicas; 
g. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
h. Respeito a hierarquia na Unidade escolar; 
i. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases Teóricas e 

Metodológicas asseguradas no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes 
para Educação em Tempo Integral para Rede; 



j. Apresentar cronograma/relatório  mensal de atendimento, para a escola e Secretaria de 
Educação, assinado pelo (a) Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola; 

k. Registrar em livro ata numerado todo o assessoramento realizado nas escolas, assinado 
pelo profissional assessorado e diretor da escola; 

l. Apresentar cartão ponto para que o/a diretor (a) da escola possa assinar no dia em que 
realizara o atendimento, a fim de comprovar o assessoramento realizado pelo coordenador 
da modalidade. 

m. O coordenador da modalidade deverá substituir o profissional na sua ausência sempre que 
necessário, dando continuidade ao planejamento sem gerar transtornos para a unidade 
escolar. Caso não haja substituição será lançado falta e descontados os dias em que 
não houve substituição, para o instrutor e coordenador da modalidade. Em casos de 
mais de uma escola solicitar substituição, priorizar quem primeiro comunicou o Coordenador, 
via telefone ou WhatsApp. Não poderá haver substituição por parte de instrutor de outra 
escola. (Levar instrutor de uma escola para outra para substituição); 

n. M. A organização da sociedade civil – OSC deverá substituir o instrutor que apresentar 
trabalho julgados inconvenientes ou ausência dos serviços, seja qual for o motivo, ou que 
não estejam desempenhando suas funções a contento devendo tal ocorrência ser 
comunicada a organização da sociedade civil – OSC pela gestora fiscal do chamamento em 
24 (vinte e quatro) horas. Nos casos considerados graves, que comprometam o 
funcionamento normal da Unidade, a saída do posto de serviço deverá ser imediata havendo 
a substituição de posto de trabalho. 

 
Condicionalidades obrigatórias para os cargos de Instrutor de Artes Visuais e Cênicas 
 

a. Ter concluído graduação na área de Arte, Arte Visual ou em Pedagogia com especialização 
em Arte; 

b. Ser indicado pelo coordenador da Modalidade Arte – Cênica/ Visual e declaração de 
trabalhos prestados, de no mínimo um ano com crianças;  

c.  Ter notório conhecimento e experiência comprovada na área de atuação para 
desenvolvimento das orientações, apresentando Curriculum Vitae e respectivos certificados 
na contratação; 

d. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
e. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

f. Cumprimento da carga horária pelo mesmo profissional, totalizando 20 ou 40 horas 
semanais conforme horário e rotatividade estabelecido na unidade escolar; 

g. Registrar a frequência diariamente em cartão ponto fornecido pela organização da 
sociedade civil – OSC, devendo estar o cartão na secretaria da Escola juntamente com os 
demais e ser retirado somente no último dia útil de cada mês, carimbado e assinado  

h. Respeito à hierarquia na Unidade escolar; 
i. Participação do Pré-Conselho e Conselho de Classe, bem como as demais reuniões 

pedagógicas da unidade escolar, sempre que convocado pela direção escolar;  
j. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade; 
k.  Atendimento individual e ou coletivo a todos os alunos matriculados para o Laboratório de 

Modalidade Arte – Cênica/ Visual; 
l.  Cuidado e organização do espaço onde desenvolva as atividades para que resulte na 

conservação e preservação do patrimônio público local; 
m. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases teóricas asseguradas 

no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes para Educação em Tempo 
Integral para Rede; 



n. Planejamento das aulas com antecedência conforme orientação e assessoramento da 
coordenação, direção escolar e coordenador da Modalidade Arte – Cênica/ Visual. 

o. Os planos de aula devem ser registrados em livro ata numerado. 
p. Preencher o livro de chamada (quando couber) de acordo com as orientações do setor de 

documentação escolar da Secretaria de Educação; 
q. Comunicar a Escola e o Coordenador da modalidade quando houver necessidade de 

ausentar-se da escola para que o mesmo consiga substituir sem alterar os cronogramas da 
escola. 

r. Entregar relatório dos serviços realizados na escola, mensalmente, assinados pelo (a) 
Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola para a Coordenador (a) 
pedagógico (a) Municipal responsável pela Educação em Tempo Integral. 
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MODALIDADE MUSICALIZAÇÃO 

 

                   Para a Modalidade de Musicalização no mínimo: NOVE profissionais com carga 
horária de 40 h/sem e SEIS profissionais com carga horária de 20 h/sem e Um Coordenador da 
Modalidade de Musicalização com carga horária de 40 h/sem. 

É por meio da disciplina de Arte, enquanto área de conhecimento, que a educação 
estética (humanização dos sentidos) pode ser trabalhada nas instituições escolares. Humanizar-se 
ou tornar-se humano e se reconhecer como tal, ocorre por meio do acesso aos bens culturais, entre 
eles os artísticos, que a humanidade construiu ao longo dos anos e através das relações contidas 
nas diferentes práticas escolares. É também pela arte que o homem torna-se consciente de sua 
existência como ser social, o que lhe possibilita conhecer, identificar a si, ao mundo, a natureza e a 
representação da realidade. Educar esteticamente consiste em ensinar o homem a ver, ouvir, 
movimentar, atuar, sentir e pensar, o que não ocorre de forma livre e espontânea, uma vez que 
demanda o conhecimento das técnicas artísticas, contempladas pelas linguagens artísticas, tais 
como: música, dança, artes visuais e artes cênicas. Os conteúdos artísticos (teoria) necessitam ser 
trabalhados por meio de vivências artísticas (prática), e a partir do método dialético, o que 
caracteriza a práxis artística. É importante reforçar que a Arte é uma disciplina escolar que também 
tem a função e a necessidade de compreender o sujeito como elemento concreto e ativo no 
processo do desenvolvimento histórico e social4.  Nesta perspectiva a modalidade de música 
trabalhara as diferentes fontes e produções sonoras (sons da natureza, do cotidiano e de diversos 
materiais; bandinha rítmica), pois o som é o objeto de estudo da música. Também serão 
desenvolvidas atividades com os seguintes elementos formais: altura, intensidade, timbre, duração 
e densidade. Outros conteúdos a serem trabalhados são: som e silêncio no contínuo espaço-tempo; 
produção sonora com voz, corpo, instrumentos musicais e materiais sonoros diversos e sua 
gravação para apreciação; transformação do fenômeno sonoro em linguagem musical e seus 
elementos constitutivos (sinais e signos sonoros, melodia, ritmo e harmonia); diversas formas de 
registro sonoro e notação musical; e prática de apreciação musical.  

                                            
4 Cascavel (PR). Secretaria Municipal de Educação. Currículo para a Rede Municipal de Ensino de Cascavel: 
volume II: ENSINO FUNDAMENTAL – anos iniciais: Cascavel, PR: Ed. Progressiva. 2008. 



Esses conteúdos devem ser trabalhados a partir da exploração dos instrumentos 
musicais (apreciação visual e sonora – percussão determinada e não determinada, eletrônicos, 
metais, madeiras, cordas e sopro); repertório musical oriental, ocidental, Word music, 
contemporâneo, popular e erudito, ao longo da história; alfabetização musical (notação musical – 
uso de partituras musicais); jogos e brincadeiras musicais com regras e o uso dos elementos 
sonoros; acordes simples (harmonia); rondó e cânone rítmico e melódico; diálogos sonoros e 
instrumentais; diferentes estilos e gêneros musicais (marcha, samba, rock, choro, valsa, etc.); 
compasso simples (binário, ternário e quaternário); noções de acústica sonora, música de câmara, 
coral, orquestração e afinação sonora (canto boca quisa e vocalizes com vogais, consoantes e 
sílabas); fonomímica; dramatização sonora de estórias; gesto musical; escala musical ascendente 
e descendente; tonalidades (maior e  menor); representação de canções por mímica; paisagem 
sonora; e assistir diferentes espetáculos musicais em diferentes espaços culturais e sua apreciação. 

 
  
Conteúdos para atividades de musicalização para a Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- 1º ao 5º ano: 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 



 
 

Avaliação para atividade de musicalização 
 

A avaliação no Laboratório de música tem uma função diagnóstica, que a torna 
processual, contínua, permanente e cumulativa, tendo como ponto de partida os conhecimentos 
artísticos construídos historicamente pelo homem e expressos na escola como conteúdos escolares 
artísticos; e como ponto de chegada, a apreensão destes conteúdos pelos alunos a partir da 
sistematização e mediação desses pelo professor na relação processual ensino-aprendizagem, 
constituindo-se uma relação de intersubjetividade entre aluno e professor, na qual ambos são 
sujeitos concretos e pertencentes a uma classe social.  

O professor no Laboratório possui a função de avaliar o processo ensino-aprendizagem 
e, para que isto ocorra, precisa ter clareza dos pressupostos que orientam sua prática pedagógica, 
ter consciência da finalidade de seu trabalho, a quem ele serve, a quem ele interessa e para quê. 
Também apresenta uma função diretiva, baseada na reflexão e no questionamento da práxis 
artística. A produção artística do aluno é apenas parte desse processo, não representando a sua 
totalidade, mas o movimento de busca desta totalidade.  

A avaliação ocorre durante o processo de desenvolvimento do trabalho artístico, na 
relação interdependente entre aluno-professor-conhecimento artístico - contexto 
histórico/social/cultural, por meio de reflexões e questionamentos coletivos após a vivência da práxis 
artística e da obra artística produzida (DENARDI, 2005).  

Assim, a avaliação pode ser realizada de duas maneiras: a primeira, informal, na qual o 
aluno manifesta os conteúdos escolares que foram apropriados, e o professor os que foram 
ensinados; e a segunda, formal, onde o professor seleciona os conteúdos trabalhados e verifica se 
houve e como foi a apropriação destes pelo aluno, por meio de diferentes instrumentos avaliativos 
como: ficha de registro de observação; debates; resumos; sínteses; dramatizações; auto avaliação; 
observações/relatos/registros do professor e dos alunos sobre o que foi apreendido.  



Conclui-se que o aluno deve aprender um conteúdo escolar em função de uma 
necessidade social, a compreensão e a utilização do mesmo, em direção a uma intervenção e 
transformação na sociedade. 

Alguns critérios devem ser utilizados para esta avaliação, dentre eles, se o aluno 
identifica os elementos sonoros e os diversos sons da realidade. Se o aluno reconhece os 
elementos formais da música. Se compreende as diferentes criações musicais ao longo da história 
humana. 

 
 

Condicionalidades obrigatórias para o cargo de Coordenador de Musicalização 
 

a. Licenciatura Plena ou Bacharel em Música ou Pedagogia com especialização em Música. 
Notório conhecimento e experiência comprovada na área de atuação para desenvolvimento 
das orientações, apresentando Curriculum Vitae, respectivos certificados na contratação. 

b. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
c. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

d. Ter disponibilidade de executar assessoramento e orientar os profissionais da Modalidade, 
quanto ao planejamento e execução deste, junto a coordenação das escolas que ofertam 
a Modalidade, conforme número de profissionais a serem atendidos; 

e. Apresentar plano de trabalho anual das atividades que serão desenvolvidas dentro da 
modalidade que está coordenando; 

f. Participação de Pré-Conselho e quando convocado para Reuniões Pedagógicas; 
g. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
h. Respeito a hierarquia na Unidade escolar; 
i. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases Teóricas e 

Metodológicas asseguradas no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes 
para Educação em Tempo Integral para Rede; 

j. Apresentar cronograma/relatório  mensal de atendimento, para a escola e Secretaria de 
Educação, assinado pelo (a) Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola; 

k. Registrar em livro ata numerado todo o assessoramento realizado nas escolas, assinado 
pelo profissional assessorado e diretor da escola; 

l. Apresentar cartão ponto para que o/a diretor (a) da escola possa assinar no dia em que 
realizara o atendimento, a fim de comprovar o assessoramento realizado pelo coordenador 
da modalidade. 

m. O coordenador da modalidade deverá substituir o profissional na sua ausência sempre que 
necessário, dando continuidade ao planejamento sem gerar transtornos para a unidade 
escolar. Caso não haja substituição será lançado falta e descontados os dias em que 
não houve substituição, para o instrutor e coordenador da modalidade. Em casos de 
mais de uma escola solicitar substituição, priorizar quem primeiro comunicou o Coordenador, 
via telefone ou WhatsApp. Não poderá haver substituição por parte de instrutor de outra 
escola. (Levar instrutor de uma escola para outra para substituição); 

n. A organização da sociedade civil – OSC deverá substituir o instrutor que apresentar trabalho 
julgados inconvenientes ou ausência dos serviços, seja qual for o motivo, ou que não 
estejam desempenhando suas funções a contento, devendo tal ocorrência ser comunicada 
a organização da sociedade civil – OSC pela gestora fiscal do chamamento em 24 (vinte e 
quatro) horas. Nos casos considerados graves, que comprometam o funcionamento normal 
da Unidade, a saída do posto de serviço deverá ser imediata havendo a substituição de 
posto de trabalho. 
 
 



 
 

Condicionalidades obrigatórias para o cargo de Instrutor de Musicalização 
 

a. Ter concluído ou estar cursando graduação na área de Música, ter concluído graduação em 
pedagogia com especialização em música; 

b. Ter notório conhecimento e experiência comprovada na área de atuação para 
desenvolvimento das orientações, apresentando Curriculum Vitae e respectivos certificados 
na contratação 

c. Ser indicado pelo coordenador de Musicalização e declaração de trabalhos prestados, de 
no mínimo dois anos com crianças; 

d. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
e. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

f. Cumprimento da carga horária pelo mesmo profissional, totalizando 20 ou 40 horas 
semanais conforme horário e rotatividade estabelecido na unidade escolar; 

g. Registrar a frequência diariamente em cartão ponto fornecido pela organização da 
sociedade civil – OSC, devendo estar o cartão na secretaria da Escola juntamente com os 
demais e ser retirado somente no último dia útil de cada mês, carimbado e assinado  

h. Respeito à hierarquia na Unidade escolar; 
i. Participação do Pré-Conselho e Conselho de Classe, bem como as demais reuniões 

pedagógicas da unidade escolar, sempre que convocado pela direção escolar;; 
j. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
k.  Atendimento individual e ou coletivo a todos os alunos matriculados para o Laboratório de 

Musicalização; 
l. Cuidado e organização do espaço onde desenvolva as atividades para que resulte na 

conservação e preservação do patrimônio público local; 
m. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases teóricas asseguradas 

no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes para Educação em Tempo 
Integral para Rede; 

n. Planejamento das aulas com antecedência conforme orientação e assessoramento da 
coordenação, direção escolar e coordenador da Modalidade Musicalização. 

o. Os planos de aula devem ser registrados em livro ata numerado. 
p. Preencher o livro de chamada (quando couber) de acordo com as orientações do setor de 

documentação escolar da Secretaria de Educação; 
q. Comunicar a Escola e o Coordenador da modalidade quando houver necessidade de 

ausentar-se da escola para que o mesmo consiga substituir sem alterar os cronogramas da 
escola. 

r. Entregar relatório dos serviços realizados na escola, mensalmente, assinados pelo (a) 
Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola para o/a Coordenador (a) 
pedagógico (a) Municipal responsável pela Educação em Tempo Integral. 
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GINÁSTICA  

 

Para a Modalidade de Ginástica no mínimo: TRÊS profissionais com carga horária de 40 
h/sem e DOIS profissionais com carga horária de 20 h/sem e Um Coordenador da Modalidade de 
Ginastica com carga horária de 20 h/sem. 

 
O termo ginástica, desde a sua origem, significa “a arte de exercitar o corpo nu”. 
Como arte de exercitar o corpo nu, traz consigo a ideia do simples, do limpo, do livre, 

desprovido de maldade, do puro. Para os antigos gregos, ginástica significava a realização de 
exercícios físicos em geral (corridas, saltos, lutas, etc.). Grande parte dos exercícios que hoje 
praticamos e conhecemos (especialmente o atletismo e as lutas) tem sua origem com a ginástica. 
Sendo ela um dos eixos da Educação Física, tem como objetivo principal possibilitar ao aluno o 
conhecimento do seu próprio corpo, explorar os seus limites e descobrir novas possibilidades 
significativas. De acordo com o COLETIVO DE AUTORES, pode-se entender a ginástica como uma 
forma particular de exercitação onde, com ou sem o uso de aparelhos, abre-se a possibilidade de 
atividades que provocam valiosas experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal das 
crianças, em particular, e do homem, em geral. (1992, p. 77) 

Ginástica é o desenvolvimento, é o aperfeiçoamento da destreza, da postura, do 
equilíbrio tanto das habilidades básicas como das habilidades mais complexas, ampliando a 
consciência. Esta consciência é indispensável para que o aluno possa, em seguida, tomar conta de 
seus próprios movimentos, organizá-los e percebê-los globalmente. Desta forma, a ginástica 
constitui-se de elementos como: andar, saltar, correr, equilibrar, rolar, balançar, saltitar, entre outros. 
E estes, por sua vez, são dotados de significados/sentidos, foram construídos historicamente de 
ações, culturalmente elaborados e devem estar permeados em todos os anos e níveis crescentes 
de complexidade.  

 
Conteúdos para atividades de Ginástica para a Educação Infantil e Ensino Fundamental - 4º 
e 5º ano: 

 
Conteúdos para educação infantil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Conteúdos para 1º ano 
 

 
 
Conteúdos para 2º ano 
 

 
 
 



 
 
Conteúdos para 3º ano 
 

 
 
Conteúdos para 4º ano 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Conteúdos para 5º ano 
 

 
Avaliação para atividade de Ginástica 

 
A avaliação deve partir de um referencial teórico dotado de uma concepção de homem, 

sociedade e educação, sendo um ato político. Neste sentido, a avaliação, tem como finalidade 
atingir os objetivos propostos, mecanismo de reorientação e intervenção da ação pedagógica, 
verificar o nível de apropriação dos conteúdos pelo aluno, constitui-se em ação efetiva do processo 
ensino-aprendizagem. 
 O processo de avaliação implica em diagnosticar. Diagnosticar é um ato de conhecimento 
que resultará em tomadas de decisão e intervenções, compreendendo dois elementos 
fundamentais: a constatação e a qualificação do que está sendo avaliado. Somente a partir da 
constatação, podemos qualificar o objeto de avaliação, estabelecendo critérios de acordo com os 
dados essenciais contemplados no planejamento baseado na cientificidade do conhecimento, pois 
são os dados que caracterizam especificamente o objeto a ser avaliado. A avaliação deve ser 
contínua e processual, devendo profissional ter claro o que avaliar e para que avaliar. Para análise 
dos momentos avaliativos no desenvolvimento da aula, devem-se abranger os aspectos formais e 
informais, com estratégias avaliativas visando às aprendizagens motoras básicas e especializadas, 
o cognitivo e social considerando a progressividade no processo educativo. Na prática avaliativa, é 
fundamental a utilização de instrumentos na coleta de dados, estes devem ser adequados e estar 
recíprocos aos objetivos estabelecidos para os conteúdos, tendo como finalidade permitir que o 
profissional analise o processo ensino aprendizagem, bem como replanejar e rever sua prática 
pedagógica.  
 Ao considerar o objeto de estudo da Educação Física, “a cultura corporal do 
movimento” e respeitar as especificidades das modalidades ofertadas no Laboratório no processo 
ensino aprendizagem, o profissional deverá desenvolver práticas laboratoriais nas modalidades 
ofertadas, de forma que favoreça ao aluno estabelecer relações coordenadas entre o próprio corpo 
em movimento e em diferentes objetos, observar, emitindo parecer sobre a execução dos 
movimentos básicos aplicados, no contexto da ginastica.  
 Ainda com relação ao corpo, verificar-se-á se o aluno identifica suas próprias limitações, 
controles corporais e realizações diante de situações problema, se os mesmos reconhecem as 



diferentes partes do corpo envolvidas nos movimentos executados percebendo as alterações 
corporais (frequência cardíaca, cansaço, sudorese, etc.), decorrentes das atividades realizadas. 
 Nesse sentido, a partir dos conteúdos trabalhados e apreendidos, o aluno deverá elaborar 
outras formas de movimentar-se corporalmente de maneira que interaja com os colegas, resolvendo 
situações de conflito por meio do diálogo dentro da prática vivenciada e perceber o próprio 
desempenho a partir das metas estabelecidas 
 

Condicionalidades obrigatórias para o cargo de Coordenador Ginástica 
a. Licenciatura Plena ou Bacharel em Educação Física, notório conhecimento e experiência 

comprovada na área de atuação para desenvolvimento das orientações, apresentando 
Curriculum Vitae, respectivos certificados na contratação, bem como CREF (Graduado ou 
Provisionado) e anuidade de 2018 quitada (apresentar quitação da mesma), salvo exceções 
previstas pelo próprio Conselho. 

b. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
c. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

d. Ter disponibilidade e flexibilidade de horário para executar assessoramento e orientar os 
profissionais da Modalidade, quanto ao planejamento e execução deste, junto a 
coordenação das escolas que ofertam a Modalidade, conforme número de profissionais a 
serem atendidos; 

e. Apresentar plano de trabalho anual das atividades que serão desenvolvidas dentro da 
modalidade que está coordenando; 

f. Participação de Pré-Conselho e quando convocado para Reuniões Pedagógicas; 
g. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
h. Respeito a hierarquia na Unidade escolar; 
i. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases Teóricas e 

Metodológicas asseguradas no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes 
para Educação em Tempo Integral para Rede; 

j. Apresentar cronograma/relatório mensal de atendimento, para a escola e Secretaria de 
Educação, assinado pelo (a) Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola; 

k. Registrar em livro ata numerado todo o assessoramento realizado nas escolas, assinado 
pelo profissional assessorado e diretor da escola; 

l. Apresentar cartão ponto para que o/a diretor (a) da escola possa assinar no dia em que 
realizara o atendimento, a fim de comprovar o assessoramento realizado pelo coordenador 
da modalidade. 

m. O coordenador da modalidade deverá substituir o profissional na sua ausência sempre que 
necessário, dando continuidade ao planejamento sem gerar transtornos para a unidade 
escolar. Caso não haja substituição será lançado falta e descontados os dias em que 
não houve substituição, para o instrutor e coordenador da modalidade. Em casos de 
mais de uma escola solicitar substituição, priorizar quem primeiro comunicou o Coordenador, 
via telefone ou WhatsApp. Não poderá haver substituição por parte de instrutor de outra 
escola. (Levar instrutor de uma escola para outra para substituição); 

n. M. A organização da sociedade civil – OSC deverá substituir o instrutor que apresentar 
trabalho julgados inconvenientes ou ausência dos serviços, seja qual for o motivo, ou que 
não estejam desempenhando suas funções a contento, devendo tal ocorrência ser 
comunicada a organização da sociedade civil – OSC pela gestora fiscal do chamamento em 
24 (vinte e quatro) horas. Nos casos considerados graves, que comprometam o 
funcionamento normal da Unidade, a saída do posto de serviço deverá ser imediata havendo 
a substituição de posto de trabalho. 

 
 



Condicionalidades obrigatórias para o cargo de instrutor de ginástica 
 

a. Ter concluído ou estar cursando Educação Física, notório conhecimento e experiência 
comprovada na área de atuação para desenvolvimento das orientações, apresentando 
Curriculum Vitae, respectivos certificados na contratação. 

b. Ter notório conhecimento e experiência comprovada na área de atuação para 
desenvolvimento das orientações, apresentando Curriculum Vitae e respectivos certificados 
na contratação; 

c. Ser indicado pelo coordenador da Modalidade e declaração de trabalhos prestados, de no 
mínimo dois anos com crianças;  

d. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
e. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

f. Cumprimento da carga horária pelo mesmo profissional, totalizando 20 ou 40 horas 
semanais conforme horário e rotatividade estabelecido na unidade escolar; 

g. Registrar a frequência diariamente em cartão ponto fornecido pela organização da 
sociedade civil – OSC, devendo estar o cartão na secretaria da Escola juntamente com os 
demais e ser retirado somente no último dia útil de cada mês, carimbado e assinado  

h. Respeito à hierarquia na Unidade escolar; 
i. Participação do Pré-Conselho e Conselho de Classe, bem como as demais reuniões 

pedagógicas da unidade escolar, sempre que convocado pela direção escolar;; 
j. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
k.  Atendimento individual e ou coletivo a todos os alunos matriculados para o laboratório de 

modalidade ginástica; 
l.  Cuidado e organização do espaço onde desenvolva as atividades para que resulte na 

conservação e preservação do patrimônio público local; 
m. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases teóricas asseguradas 

no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes para Educação em Tempo 
Integral para Rede; 

n. Planejamento das aulas com antecedência conforme orientação e assessoramento da 
coordenação, direção escolar e coordenador da Modalidade ginástica; 

o. Os planos de aula devem ser registrados em livro ata numerado. 
p. Preencher o livro de chamada (quando couber) de acordo com as orientações do setor de 

documentação escolar da Secretaria de Educação; 
q. Comunicar a Escola e o Coordenador da modalidade quando houver necessidade de 

ausentar-se da escola para que a mesmo consiga substituir sem alterar os cronogramas da 
escola. 

r. Entregar relatório dos serviços realizados na escola, mensalmente, assinados pelo (a) 
Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola para a Coordenador (a) 
pedagógico (a) Municipal responsável pela Educação em Tempo Integral. 
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MODALIDADE ARTES MARCIAIS: CAPOEIRA 

 
Para a Modalidade de Artes Marciais: Capoeira no mínimo: CINCO profissionais com carga horária 
de 40 h/sem e Um Coordenador da Modalidade de capoeira com carga horária de 20 h/sem. 

 
A escola é um espaço social responsável pela sistematização e transmissão dos 

conhecimentos produzidos historicamente pelos homens. Neste sentido, é por meio das mediações 
efetivadas pelo profissional, no ato de ensinar, que é possível a apropriação do conhecimento pelo 
aluno. Portanto, é necessário a intencionalidade no desenvolvimento das atividades lúdicas no 
trabalho com a Capoeira.  

Os objetivos da Capoeira são: desenvolver à coordenação motora; a organização e 
orientação espacial dos sujeitos; ampliar a estruturação espaço-temporal; promover as noções de 
lateralidade e lateralização bem como o equilíbrio; aumentar a resistência física; estabelecer 
relações coordenadas entre o seu corpo e este com relação ao corpo do outro; promover maior 
elasticidade; desenvolver as funções psicológicas superiores; identificar e reconhecer que as regras 
são necessárias para a organização e o respeito na roda de Capoeira; reconhecer seu desempenho 
frente às orientações nas metas estabelecidas na Capoeira, primando pela socialização dos 
sujeitos; desenvolver noção de ritmo musical e corporal; desenvolver a expressão e o controle 
corporal nos mais diversos planos; realizar combinação de elementos da Capoeira; desenvolver 
noções básicas do jogo; identificar os instrumentos necessários à prática do jogo na roda; 
discriminar os toques e músicas quanto ao estilo de jogo; reconhecer movimentos ofensivos e 
defensivos exemplificando espécies de gingas; enumerar os movimentos acrobáticos mais 
utilizados. 

Conteúdos para atividades de Artes Marciais: Capoeira para a Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - 1º ao 5º ano: 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Avaliação para atividade de Capoeira 
 

A avaliação na modalidade da Arte Marcial Capoeira deve favorecer a apropriação crítica 
dos fatos históricos em torno dessa modalidade. Ela deve ser vivenciada e analisada a partir de 
suas próprias mudanças, de modo a permitir o desvelamento de suas contradições sociais. Nesse 
sentido, devem-se considerar os aspectos históricos/geográficos que dimensionam a trajetória da 
modalidade de Capoeira enquanto movimento histórico-social e contribuir para o reconhecimento 
do legado histórico de diferentes culturas, favorecendo ao aluno o domínio dos movimentos e golpes 
a partir da ginga. Essa é a condição básica que caracteriza a Modalidade. O profissional que atua 
na Modalidade deve planejar suas aulas de modo a respeitar a periodização da criança assegurada 
nessa Diretriz, com isso deve elaborar os encaminhamentos metodológicos, de modo que a 
complexidade dos saberes seja processual e gradativa. Outro aspecto importante diz respeito a 
execução dos movimentos e golpes, os quais devem ser descritos e demonstrados pelo profissional 
anteriormente para que, frente à execução, o aluno estabeleça relação dos elementos que 
constituem a cultura dessa Arte. Na avaliação técnica haverá recebimento e troca de cordão, os 
alunos serão avaliados periodicamente. Ao demonstrarem o domínio dos movimentos e golpes 
trabalhados, recebem como forma de graduação o cordão, que deverá permanecer no passa-cinto 
da calça na altura da cintura. No decorrer do período das aulas deverão permanecer com o cordão, 
até que se eleve nos níveis propostos conforme tabela pré-estabelecida no Sistema Oficial de 
Graduação, a qual consta nesse documento. Aos alunos que forem avaliados com relação ao 
domínio das técnicas lhes serão conferidas certificações. No processo de avaliação, é indispensável 
que a escola realize em conjunto do profissional e coordenador da Modalidade de Capoeira o 
Conselho de Classe, no período decorrente das aulas, o profissional deverá registrar no caderno 
de acompanhamento pedagógico peculiar de cada turma, com registros individuais, favorecendo 
com clareza e discernimento aos membros do Conselho de Classe, um diagnóstico de todos os 
envolvidos na avaliação na Modalidade. 

 
Condicionalidades obrigatórias para o cargo de Coordenador de Capoeira 

 
a. Licenciatura Plena ou Bacharel em Educação Física, notório conhecimento e experiência 

comprovada na área de atuação para desenvolvimento das orientações, apresentando 
Curriculum Vitae, respectivos certificados na contratação, bem como CREF (Graduado ou 



Provisionado) e anuidade de 2018 quitada (apresentar quitação da mesma), salvo exceções 
previstas pelo próprio Conselho. 

b. Ter graduação em capoeira a partir de instrutor (12 anos de capoeira), conforme a 
Confederação Brasileira de Capoeira;  

c. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
d. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

e. Ter disponibilidade e flexibilidade de horário para executar assessoramento e orientar os 
profissionais da Modalidade, quanto ao planejamento e execução deste, junto a 
coordenação das escolas que ofertam a Modalidade, conforme número de profissionais a 
serem atendidos; 

f. Apresentar plano de trabalho anual das atividades que serão desenvolvidas dentro da 
modalidade que está coordenando; 

g. Participação de Pré-Conselho e quando convocado para Reuniões Pedagógicas; 
h. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
i. Respeito a hierarquia na Unidade escolar; 
j. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases Teóricas e 

Metodológicas asseguradas no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes 
para Educação em Tempo Integral para Rede; 

k. Apresentar cronograma/relatório  mensal de atendimento, para a escola e Secretaria de 
Educação, assinado pelo (a) Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola; 

l. Registrar em livro ata numerado todo o assessoramento realizado nas escolas, assinado 
pelo profissional assessorado e diretor da escola; 

m. Apresentar cartão ponto para que o/a diretor (a) da escola possa assinar no dia em que 
realizara o atendimento, a fim de comprovar o assessoramento realizado pelo coordenador 
da modalidade. 

n. O coordenador da modalidade deverá substituir o profissional na sua ausência sempre que 
necessário, dando continuidade ao planejamento sem gerar transtornos para a unidade 
escolar. Caso não haja substituição será lançado falta e descontados os dias em que 
não houve substituição, para o instrutor e coordenador da modalidade. Em casos de 
mais de uma escola solicitar substituição, priorizar quem primeiro comunicou o Coordenador, 
via telefone ou WhatsApp. Não poderá haver substituição por parte de instrutor de outra 
escola. (Levar instrutor de uma escola para outra para substituição); 

o. M. A organização da sociedade civil – OSC deverá substituir o instrutor que apresentar 
trabalho julgados inconvenientes ou ausência dos serviços, seja qual for o motivo, ou que 
não estejam desempenhando suas funções a contento, devendo tal ocorrência ser 
comunicada a organização da sociedade civil – OSC pela gestora fiscal do chamamento em 
24 (vinte e quatro) horas. Nos casos considerados graves, que comprometam o 
funcionamento normal da Unidade, a saída do posto de serviço deverá ser imediata havendo 
a substituição de posto de trabalho. 

 
Condicionalidades obrigatórias para o cargo de instrutor de capoeira 

 
a. Ter concluído ou estar cursando graduação na área de Educação física e/ou Pedagogia com 

notório conhecimento e experiência comprovada na área de atuação para desenvolvimento 
das orientações, apresentando Curriculum Vitae e respectivos certificados na contratação; 

b. Ter graduação em capoeira a partir de formado (05 anos de capoeira), conforme a 
Confederação Brasileira de Capoeira; 

c. Cumprimento da carga horária pelo mesmo profissional, totalizando 20 ou 40 horas 
semanais conforme horário e rotatividade estabelecido na unidade escolar;  

a. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 



b. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 
onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais – VEP 

c. Ser indicado pelo coordenador da Modalidade capoeira e declaração de trabalhos prestados, 
de no mínimo dois anos com crianças;  

d. Registrar a frequência diariamente em cartão ponto fornecido pela organização da 
sociedade civil – OSC, devendo estar o cartão na secretaria da Escola juntamente com os 
demais e ser retirado somente no último dia útil de cada mês, carimbado e assinado  

e. Respeito à hierarquia na Unidade escolar; 
f. Participação do Pré-Conselho e Conselho de Classe, bem como as demais reuniões 

pedagógicas da unidade escolar, sempre que convocado pela direção escolar;; 
g. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
a. Atendimento individual e ou coletivo a todos os alunos matriculados para o laboratório de 

capoeira; 
b. Cuidado e organização do espaço onde desenvolva as atividades para que resulte na 

conservação e preservação do patrimônio público local; 
h. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases teóricas asseguradas 

no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes para Educação em Tempo 
Integral para Rede; 

i. Planejamento das aulas com antecedência conforme orientação e assessoramento da 
coordenação, direção escolar e coordenador da modalidade capoeira.  

j. Os planos de aula devem ser registrados em livro ata numerado. 
k. Preencher o livro de chamada (quando couber) de acordo com as orientações do setor de 

documentação escolar da Secretaria de Educação; 
l. Comunicar a Escola e o Coordenador da modalidade quando houver necessidade de 

ausentar-se da escola para que o mesmo consiga substituir sem alterar os cronogramas da 
escola. 

m. Entregar relatório dos serviços realizados na escola, mensalmente, assinados pela 
Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola para o/a Coordenador (a) 
pedagógico (a) Municipal responsável pela Educação em Tempo Integral. 

 MODALIDADE ARTES MARCIAIS: TAEKWONDO 
 
Para a Modalidade de Artes Marciais: Tae-kwon-do no mínimo: DOIS profissionais com carga 
horária de 40 h/sem e DOIS profissionais com carga horária de 20 h/sem e Um Coordenador da 
Modalidade de tae-kwon-do com carga horária de 20 h/sem. 

 
O Trabalho pedagógico para o Laboratório de Artes Marciais modalidade de Tae-kwon-do 

deverá ser planejado com diversificação de atividades. Nesse sentido busca-se a qualidade no 
processo ensino-aprendizagem por meio de um sistema unificado que permita maior segurança na 
execução de movimentos que exijam complexidade de técnica. Na modalidade de Tae-kwon-do as 
aulas serão divididas em quatro momentos: No primeiro momento a modalidade exige o 
aquecimento articular com alongamentos e exercícios de aquecimento muscular. No segundo 
momento as atividades realizadas no Tae-kwon-do serão com aplicações de técnicas de chutes em 
raquetes com práticas pedagógicas frente a um oponente sem agredi-lo, desenvolvendo passo a 
passo às técnicas de chutes. Para o terceiro momento serão trabalhadas técnicas específicas do 
Currículo do Tae-kwon-do: poomsae, son ki sul, bal ki sul, kiorugui, sebans. No quarto momento as 
atividades do dia, os encaminhamentos metodológicos estarão voltados à aplicação de movimentos 
e atividades localizadas e de relaxamento. 

Os objetivos do laboratório são de fazer com que o aluno pratique e adquira o gosto pelo 
esporte, o qual tem como filosofia a disciplina, a educação física e mental; proporcionar o 
autoconhecimento e autocontrole que levará a autoconfiança; despertar sentimentos de 



companheirismo, amizade e respeito, ressaltando que o inimigo a ser vencido não é o companheiro, 
mas a si mesmo; proporcionar atividades físicas que levem os alunos a conhecerem os limites do 
próprio corpo;  possibilitar maior socialização dos sujeitos com o meio esportivo; favorecer que o 
aluno desenvolva a autonomia nas decisões; desenvolver as habilidades motoras e cognitivas. 

 
Conteúdos para atividades de Artes Marciais: Tae-kwon-do para a Educação Infantil e Ensino 
Fundamental - 1º ao 5º ano: 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 

Avaliação para atividade de Tae-kwon-do 
 

O processo de avaliação para o Tae-kwon-do é processual e gradativo. Faz-se necessário 
o acompanhamento diário a fim de diagnosticar o processo ensino aprendizagem. Decorrentes das 
aplicações das técnicas bem como dos objetivos já estabelecidos nessa Diretriz, o profissional 
emitirá parecer de modo que favoreça o desenvolvimento processual dos conteúdos, tomadas de 
decisões e replanejamento das aulas. Na avaliação técnica (troca de faixa): os alunos são avaliados 
periodicamente de três em três meses, na qual, estes demonstrarão as técnicas do Currículo do 
Tae-kwon-do. O profissional avalia o desempenho geral do aluno, durante as aulas, visando a troca 
de faixa, se o aluno não tiver compreensão bem como o domínio da técnica deverá permanecer na 



mesma faixa retomando com o professor novos encaminhamentos para superação de seus limites, 
a fim de fazer a próxima troca de faixa. 
 

Condicionalidades obrigatórias para o cargo de Coordenador de Tae-kwon-do 
 

a. Licenciatura Plena ou Bacharel em Educação Física, notório conhecimento e experiência 
comprovada na área de atuação para desenvolvimento das orientações, apresentando 
Curriculum Vitae, respectivos certificados na contratação, bem como CREF (Graduado ou 
Provisionado) e anuidade de 2018 quitada (apresentar quitação da mesma), salvo exceções 
previstas pelo próprio Conselho. 

b. Ter graduação de tae kwon do, 4 Dan acima mestre;  
c. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
d. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais - VEP; 

e. Ter disponibilidade e flexibilidade de horário para  executar assessoramento e orientar os 
profissionais da Modalidade, quanto ao planejamento e execução deste, junto a 
coordenação das escolas que ofertam a Modalidade, conforme número de profissionais a 
serem atendidos; 

f. Apresentar plano de trabalho anual das atividades que serão desenvolvidas dentro da 
modalidade que está coordenando; 

g. Participação de Pré-Conselho e quando convocado para Reuniões Pedagógicas; 
h. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
i. Respeito a hierarquia na Unidade escolar; 
j. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases Teóricas e 

Metodológicas asseguradas no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes 
para Educação em Tempo Integral para Rede; 

k. Apresentar cronograma/relatório  mensal de atendimento, para a escola e Secretaria de 
Educação, assinado pelo (a) Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola; 

l. Registrar em livro ata numerado todo o assessoramento realizado nas escolas, assinado 
pelo profissional assessorado e diretor da escola; 

m. Apresentar cartão ponto para que o/a diretor (a) da escola possa assinar no dia em que 
realizara o atendimento, a fim de comprovar o assessoramento realizado pelo coordenador 
da modalidade. 

n. O coordenador da modalidade deverá substituir o profissional na sua ausência sempre que 
necessário, dando continuidade ao planejamento sem gerar transtornos para a unidade 
escolar. Caso não haja substituição será lançado falta e descontados os dias em que 
não houve substituição, para o instrutor e coordenador da modalidade. Em casos de 
mais de uma escola solicitar substituição, priorizar quem primeiro comunicou o Coordenador, 
via telefone ou WhatsApp. Não poderá haver substituição por parte de instrutor de outra 
escola. (Levar instrutor de uma escola para outra para substituição); 

o. A organização da sociedade civil – OSC deverá substituir o instrutor que apresentar trabalho 
julgados inconvenientes ou ausência dos serviços, seja qual for o motivo, ou que não 
estejam desempenhando suas funções a contento, devendo tal ocorrência ser comunicada 
a organização da sociedade civil – OSC pela gestora fiscal do chamamento em 24 (vinte e 
quatro) horas. Nos casos considerados graves, que comprometam o funcionamento normal 
da Unidade, a saída do posto de serviço deverá ser imediata havendo a substituição de 
posto de trabalho. 

 
 
 
 



Condicionalidades obrigatórias para o cargo de Instrutor de Tae-kwon-do 
 

a. Ter concluído ou estar cursando graduação na área de Educação física e ou Pedagogia com 
graduação em tae-kwon-do, ter graduação 1 Dan acima, professor faixa preta;  

b. Ter notório conhecimento e experiência comprovada na área de atuação para 
desenvolvimento das orientações, apresentando Curriculum Vitae e respectivos certificados 
na contratação; 

c. Ser indicado pelo coordenador da Modalidade tae-kwon-do e declaração de trabalhos 
prestados, de no mínimo dois anos com crianças;  

d. Cumprimento da carga horária pelo mesmo profissional, totalizando 20 ou 40 horas 
semanais conforme horário e rotatividade estabelecido na unidade escolar;  

e. Ter idade igual ou superior a dezoito anos, comprovadas com cópia do documento RG; 
f. Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual (fórum) domicilio 

onde residiu nos últimos 5 anos, caso seja positiva juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e Vara de Execuções Penais – VEP 

g. Registrar a frequência diariamente em cartão ponto fornecido pela organização da 
sociedade civil – OSC, devendo estar o cartão na secretaria da Escola juntamente com os 
demais e ser retirado somente no último dia útil de cada mês, carimbado e assinado  

h. Respeito à hierarquia na Unidade escolar; 
i. Participação do Pré-Conselho e Conselho de Classe, bem como as demais reuniões 

pedagógicas da unidade escolar, sempre que convocado pela direção escolar;; 
j. Participação da formação continuada organizada pela Secretaria de Educação ou de outras 

entidades da Sociedade Civil Organizada, com tema relacionado a sua modalidade;  
k. Atendimento individual e ou coletivo a todos os alunos matriculados para o Laboratório de 

tae-kwon-do; 
l. Cuidado e organização do espaço onde desenvolva as atividades para que resulte na 

conservação e preservação do patrimônio público local; 
m. Desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, considerando as bases teóricas asseguradas 

no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino e Diretrizes para Educação em Tempo 
Integral para Rede; 

n. Planejamento das aulas com antecedência conforme orientação e assessoramento da 
coordenação, direção escolar e coordenador da modalidade tae-kwon-do.  

o. Os planos de aula devem ser registrados em livro ata numerado. 
p. Preencher o livro de chamada (quando couber) de acordo com as orientações do setor de 

documentação escolar da Secretaria de Educação; 
q. Comunicar a Escola e o Coordenador da modalidade quando houver necessidade de 

ausentar-se da escola para que o mesmo consiga substituir sem alterar os cronogramas da 
escola. 

r. Entregar relatório dos serviços realizados na escola, mensalmente, assinados pela 
Coordenador (a) pedagógico (a) Escolar e Diretor (a) da Escola para o/a Coordenador (a) 
pedagógico (a) Municipal responsável pela Educação em Tempo Integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 


