
 
O Lycée Français François Mitterrand de Brasília contrata. 

Um professor de português para a Educação Infantil  
 

 
Definição das tarefas 

O(A) professor(a) de português deverá trabalhar em uma 
Instituição de Ensino conveniada com a Agência do Ensino 
Francês no Exterior (AEFE).  
Ele(a) deverá oferecer um ensino de qualidade às crianças 
de 03 a 05 anos, do Maternal II ao Jardim II, seguindo os 
programas dos Ministérios francês e brasileiro de Educação. 
Ele(a) será responsável pelo ensino de língua portuguesa e 
literaturas em língua portuguesa e  deverá também preparar 
os alunos para a alfabetização seguindo o programa 
definido pelo Ministério Francês de Educação. 

 
 

Atividades 

 
 
 
 
Principais 
atividades 

O professor de português vai trabalhar com grupos de competências 
linguísticas, com grupos de alunos de português como língua materna 
e alunos de português como língua estrangeira. Ele vai trabalhar com o 
método adotado pela escola, podendo se servir de outros materiais de 
apoio para complementar as atividades em sala. Ele deverá entregar 
seus planejamentos mensais à coordenação de português, participar 
das reuniões, se inteirar do sistema de ensino francês, planejar suas 
aulas, corrigir as avaliações, atividades e exercícios em geral e dar 
assistência aos alunos com dificuldades. 
 

 
Atividades 
paralelas 

Dependendo de suas atitudes e competências, o professor de 
português poderá ser solicitado para animar oficinas extracurriculares 
e participar de projetos pedagógicos dentro da sua área de atuação. 
O professor deverá participar dos cursos de formação oferecidos pela 
escola. 

 

Competências  

 
Conhecimentos, 
competências  
e habilidades 
 

Postura: 
Os alunos devem sentir-se livres para se expressar e, ao mesmo 
tempo, sentir certa autoridade na figura do professor deixando-os 
mais à vontade e seguros. O professor precisa saber adaptar 
suas atitudes em função de cada aluno, de cada grupo e reagir 
conforme a situação. 
 
Criativo/criativa: 
Para manter a atenção dos alunos é necessário mudar com 
frequência as atividades propostas e ser capaz de inventar novas 
estratégias de ensino e aprendizagem. Avaliar e conhecer o 
grupo e principalmente o individual. 
 
Polivalente: 
Os programas são muito vastos e completos e assim devem ser 
os conhecimentos do professor. O professor deve estar pronto 
para enfrentar mudanças repentinas.  
 
Atento/Atenta: 



Por motivos de segurança, os alunos devem estar sempre sob o 
olhar do professor que precisa estar atento a tudo e ser muito 
cuidadoso. O professor deve ficar atento às necessidades 
individuais. 
 

 
Atitudes 

 

 Saber se relacionar (saber ouvir, ser diplomata e 
paciente); 

 Colaborar para o bom funcionamento da Instituição; 

 Apresentação adequada; 

 Saber reagir nas situações de estresse;  

 Saber trabalhar em equipe e 

 Ser pontual e assíduo. 

 
 
 

Diplomas e formação 

 Ter licenciatura em letras-português ou licenciatura em pedagogia. 

 Pleno domínio da língua portuguesa, da gramática e da literatura em língua 
portuguesa. 

 Conhecimentos em francês desejável. 
 
  

Condições de trabalho 

 O número de alunos por sala será estabelecido pela direção. 

 O professor deve se apresentar com trajes adequados para trabalhar com os 
alunos. 

 Pode ser exposto a situações de estresse. 

 
 
As condições de trabalho são regidas pela « Consolidação das leis do trabalho » e 
pela Convenção coletiva do trabalho « Sindicato dos professores em estabelecimentos 
particulares de ensino do distrito federal”. 
 
Envie seu Currículo e uma carta de motivação aos seguintes endereços eletrônicos :  
deb@lyceefrancaisbrasilia.com; proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com e 

direction.primaire@lyceefrancaisbrasilia.com  
 
Ou por correio, no seguinte endereço:  

A Direção do Lycée Français François Mitterrand 
SHIS QI 21 Bloco D-Lago Sul 

71655-580 
Brasília- DF 

 
Este envio deve chegar antes do dia 04 de dezembro de 2017 às 16h.  
Se sua candidatura for escolhida, você receberá uma convocação para uma entrevista 
que acontecerá no dia 08 de janeiro de 2018. A data da contratação está prevista para 
iniciar a partir de janeiro de 2018. 
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