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ANEXO III – RESUMO DAS ATIVIDADES 
  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e da avaliação da Unidade Escolar;   

2. Participar de reuniões de Conselho de Classe; 

3. Participar do Programa de Desenvolvimento de Pessoal - PDP - promovido pela Divisão de Educação; 

4. Organizar e participar de eventos, festividades, comemorações, excursões e outras atividades 

extracurriculares promovidas pela Unidade Escolar; 

5. Incentivar e acompanhar seu grupo de alunos na utilização dos recursos do laboratório de Informática 

Educacional e da biblioteca escolar. 

6. Ministrar aulas aos alunos do 1.º ao 5.º ano, em conformidade com a metodologia proposta nos Referenciais 

Curriculares de Educação Básica do SESI-SP; 

7. Concretizar, por meio de ações didáticas, projetos institucionais; 

8. Zelar pelo correto preenchimento e atualização do Diário de Classe bem como outros documentos escolares 

sob sua responsabilidade, de acordo com as orientações da Divisão de Educação; 

9. Participar de reuniões pedagógicas e reuniões com os pais ou responsáveis pelos alunos; 

10. Elaborar plano de trabalho docente, de acordo com as orientações da Divisão de Educação; 

11. Elaborar relatório descritivo sobre os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, nos 

termos da legislação vigente; 

12. Manter-se atualizado com as inovações didático-pedagógicas, visitando exposições e feiras culturais, 

participando de congressos, conferências, simpósios, palestras e workshops, consultando revistas e 

publicações especializadas, Internet e livrarias, ... objetivando a aquisição de novos conhecimentos e 

informações de sua área de atuação, que possibilitarão a melhoria de performance profissional; 

13. Prestar pronto atendimento aos alunos, quando da ocorrência de acidentes nas dependências da Unidade 

Escolar; 

14. Elaborar e encaminhar relatório de acompanhamento de alunos à Coordenação Pedagógica, se necessário; 

15. Sistematizar registros de avaliação de desenvolvimento dos alunos ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem; 

16. Identificar os casos de alunos com problemas de frequência e os possíveis motivos, comunicando ao 

Administrador Escolar da Unidade; 


