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ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

FUNÇÃO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Inspetor de Alunos

Cuidar da segurança do aluno nas dependências da escola; 

inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar. 

Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades 

livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos, fiscalizar 

espaços de recreação, definir limites nas atividades livres. 

Organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial. 

Auxiliar professores e profissionais da área artística. Auxiliar alunos 

com deficiência física; Liberar alunos para pessoas autorizadas; 

Retirar objetos perigosos dos alunos; Vigiar ações de intimidação 

entre alunos; Auxiliar na organização de atividades culturais, 

recreativas e esportivas; Inibir ações de intimidação entre alunos; 

Separar brigas de alunos; Conduzir aluno indisciplinado à diretoria; 

Comunicar à coordenação atitudes agressivas de alunos; Explicar 

aos alunos regras e procedimentos da escola; Informar sobre 

regulamento da escola; Orientar alunos quanto ao cumprimento 

dos horários; Ouvir reclamações dos alunos; Analisar fatos da 

escola com os alunos; Aconselhar alunos;Controlar manifestações 

afetivas; Informar à coordenação a ausência do professor; 

Restabelecer disciplina em salas de aula sem professor; Fornecer 

informações à professores; Orientar entrada e saída dos alunos; 

exercer outras atividades designadas por superior imediato.

Professor de Educação Básica I

Ministra aulas nas classes de Educação Infantil, formada por 

crianças de 0 a 5 anos de idade, nas primeiras cinco séries do 

Ensino Fundamental, com crianças de 6 a 10 anos de idade e 

também o equivalentes as primeiras séries do Ensino Fundamental 

de Jovens e Adultos, visando a alfabetização e o desenvolvimento 

educacional do aluno.

Professor de Educação Básica – 

Educação Física.

Ministra aulas nas classes de Educação infantil, formada por 

crianças de 0 a 5 anos de idade, nas primeiras cinco séries do 

Ensino Fundamental, com crianças de 6 a 10 anos de idade.


