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Perfil ideal Professor: 

• Professores da área de formação Pedagógica; 

• Formação nível superior em Pedagogia e Normal Superior; 

• Para atuar na Alfabetização, os professores indígenas deverão ter no mínimo o 

Ensino Médio;  

• Disponibilidade de 40hs; 

• Habilidade em informática. 

A proposta irá contar com professores da Rede Oficial de ensino. 

 

Atribuições 

• Organizar, planejar e articular todas as atividades desenvolvidas; 

• Articular a aplicabilidade das avaliações internas e diagnósticas; 

• Participar das reuniões e formação inicial e continuada; 

• Conhecer as obrigações e responsabilidades das partes envolvidas na proposta; 

• Comprometer com os resultados da Proposta; 

• Prestar informações e esclarecimentos do projeto quando solicitado; 

• Fazer as intervenções necessárias ao bom andamento da proposta; 

• Gosto pelo trabalho com alunos jovens e adultos; 

• Conhecimento de técnicas de planejamento e de gestão; 

• Introduzir, no cotidiano escolar, assuntos de interesse e significância para os alunos; 

• Utilizar técnicas que dinamizem as atividades na turma: trabalhos em grupo, 

pesquisas, debates, entre outras; 

• Promover de forma instigante a pesquisa e a experimentação; 

• Identificar a necessidade de oferecer ao aluno novas oportunidades de 

aprendizagem; 



• Avaliar sistematicamente os alunos e o trabalho da turma; 

• Planejar e realizar novas oportunidades de aprendizagem com os alunos que 

apresentam dificuldades; 

• Fornecer as informações necessárias ao bom andamento do trabalho, com 

fidedignidade e em tempo hábil; 

• Realizar auto-avaliação permanentemente; 

 

DRE ARAGUAÍNA 
 
 

Escolas que irão ofertar Alfabetização de Jovens e Adultos 
 
 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
 

ARAGUAÍNA Escola Manoel Gomes Da Cunha 
 

ARAGUAÍNA Colégio Estadual Campos Brasil 
 

ARAGUAÍNA   Escola Conveniada   -    Aspa 
 

CAMPOS LINDOS Escola Estadual Manoel Alves Grande 
 

BABAÇULÂNDIA Escola Estadual Rui Barbosa 
 

WANDERLÂNDIA Colégio Estadual José Luiz Siqueira 
 

SANTA FÉ Escola Estadual Anaídes Brito Miranda 
 

GOIATINS Escola Indígena Txualet 
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