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LEI N.º 856/2017, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
 

 

SÚMULA  – DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS 
CARGOS DE PROFESSOR E PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL ÁREA SURDEZ-LIBRAS E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS, Estado do Par aná, no 
uso de suas atribuições conferidas por Lei, após ap reciação e votação da 
Câmara de Vereadores, sanciona a presente de Lei. 

 

Art. 1º  - Fica inserido o Anexo VI e VII a Lei nº 577, de 22 de Dezembro 
de 2010, que dispõe sobre as atribuições dos cargos de professor de educação 
básica e professor de educação básica na modalidade de educação especial 
área surdez-libras. 

 
 
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data da publicação. 

 

                             

                

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS , ESTADO DO 
PARANÁ, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 
E DEZESSETE. 
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ANEXO VI 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 

 

- Assumir compromisso com sua própria formação participando de reuniões, 
grupos de estudos, de cursos, de palestras, de conferências e seminários que 
constituem Programas de Formação Continuada oferecido em âmbito municipal, 
estadual e Federal de acordo com os requisitos exigidos de acordo com a 
modalidade de ensino de alocação; 
 
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular 
da escola atendendo ao avanço da tecnologia educacional; 
 
- Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar; 
 
- Participar de reuniões, conselhos de classe, atividades cívicas e outras; 
 
- Atender a solicitação da direção da escola referente a sua ação docente 
desenvolvida no âmbito escolar; 
 
- Manter o registro das atividades de classe em dia e delas prestar contas quando 
solicitado; 
 
- Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
 
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
 
- Elaborar programa e planos de trabalho em sua hora atividade no local de 
trabalho, sob supervisão do Coordenador Pedagógico; 
 
- Participar ativamente de reuniões com a comunidade escolar, reuniões de 
planejamento pedagógico e cursos; 
 
- Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados cumprindo os 
prazos de entrega estabelecidos pela direção da instituição de ensino; 
 
- Auxiliar nas atividades necessárias ao bom funcionamento da Instituição de 
Ensino; 
 
- Seguir a determinação de lotação por turma e período de trabalho, definidas 
anualmente pela necessidade de atendimento através do processo de atribuição 
de aulas, determinado pela SME de acordo com a presente Lei através de 
normativas expedidas pela mesma. 
  



           PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
            ESTADO DO PARANÁ – CNPJ/MF nº 95.680.83 1.0001-68  

                     Rua Juscelino Kubitscheck, 327- Lidianópolis/PR-CEP 86.865-000 - Fone/Fax (43) 3473-1238  
                  
_____________________________________________________________________________ 
 

 

ANEXO VII 
 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSIC A NA 
MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL ÁREA SURDES-LIBRAS. 

 

  

− Assumir compromisso com sua própria formação participando de 
reuniões, grupos de estudos, de cursos, de palestras, de conferências e 
seminários, que constituem o Programa de Formação Continuada 
oferecido pela Rede Municipal de Ensino, compreendendo como um 
direito e exigência no exercício de sua profissão. 

− Exercer o seu papel de educador com ética e competência mantendo uma 
postura coerente com sua responsabilidade como formador de opinião. 

− O professor tem como encargo compreender que a educação é um 
aprender contínuo e, que o foco de seu trabalho é o processo de ensino/ 
aprendizagem, considerando a diversidade de seus alunos, respeitando 
suas diferenças e fazendo delas um elemento agregador do 
conhecimento e não excludente do processo. Deve ter propostas claras 
sobre o que, como e quando ensinar e avaliar, a fim de facilitar o 
planejamento de atividades de ensino para que a aprendizagem aconteça 
de maneira coerente com os objetivos propostos. Dessa forma, o 
professor elabora o plano de trabalho e organiza sua intervenção 
propondo situações de ensino/aprendizagem de forma a desenvolver as 
capacidades cognitivas dos alunos. As principais condições para o bom 
desempenho do trabalho do professor são: a capacidade de entender as 
mudanças, de identificar os problemas e as condições delas decorrentes, 
de apontar alternativas educacionais que concorram para uma educação 
voltada para a constituição da cidadania. 

− Mediar situações de comunicação entre surdos e demais membros da 
comunidade escolar;  

− Viabilizar a interação e a participação efetiva do aluno nas diferentes 
situações de aprendizagem e interação no contexto escolar;  

− Informar à comunidade escolar sobre as formas mais adequadas de 
comunicação com os alunos surdos;  

− Interpretar, de forma fidedigna, as informações e conhecimentos 
veiculados em sala de aula e nas demais atividades curriculares 
desenvolvidas no contexto escolar;  

− Dar oportunidade à expressão dos alunos surdos por meio da tradução, 
de forma fidedigna, de suas opiniões e reflexões;  

− Ter conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e temas a serem 
trabalhados pelo professor, evitando a improvisação e proporcionando 
maior qualidade nas informações transmitidas;  
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− Ter um relacionamento amistoso com o professor regente de turma, 
oferecendo informações adequadas sobre a importância da interação 
deste com os alunos surdos;  

− Sugerir aos docentes a adoção das estratégias metodológicas visuais 
mais adequadas ao favorecimento da aprendizagem dos alunos surdos;  

− Cumprir integralmente a carga horária designada (20 horas), de modo a 
oferecer apoio especializado aos alunos surdos em todas as disciplinas 
previstas na matriz curricular semanal para a série em questão enquanto 
houver essa demanda;  

− Participar das atividades pedagógicas que envolvem o coletivo da escola: 
reuniões pedagógicas, conselhos de classe, atividades festivas, entre 
outros, fazendo as mediações de comunicação necessárias para alunos 
e/ou profissionais surdos;  

− Submeter-se, assim como os demais profissionais, aos direitos e deveres 
previstos no regimento da escola;  

− Cumprir o Código de Ética, que regulamenta a prática da 
interpretação/tradução em Libras, emitido pela Federação Nacional de 
Educação e Integração de Surdos - FENEIS, o qual deve ser de 
conhecimento da equipe técnico-pedagógica do Estabelecimento de 
Ensino. 

− Não havendo demanda de alunos com necessidades especiais na área 
de Surdes-libras, este profissional passará a atuar como professor 
regente em turmas de Educação Básica. 

 

 

 


