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Descrição da Função

• Desenvolver planejamento semanal da turma
• Executar o planejamento
• Fazer cumprir a filosofia Montessoriana
• Preparar relatórios de avaliação dos alunos
• Responsável pela comunicação pedagógica com os pais
• Fazer reuniões de pais junto à coordenação pedagógica
• Verificar comunicação via agenda diariamente
• Preencher a lista de presença diariamente
• Confeccionar materiais
• Desenvolver planejamento semanal da turma
• Executar o planejamento
• Fazer cumprir a filosofia Montessoriana
• Preparar provas e atividades que avaliem o desempenho dos alunos
• Responsável pela comunicação pedagógica com os pais
• Fazer reuniões de pais junto à coordenação pedagógica
• Verificar comunicação via agenda diariamente
• Preencher a lista de presença diariamente
• Confeccionar materiais

FORMAÇÃO
DESEJÁVEL

Superior com
extensão em
educação
infantil

MNIMA

Superior

EXPERIÊNCIA
DESEJÁVEL

3 anos

MÍNIMA

1 ano

Ter domínio de turma
Organização
Ser Observador
Ter agilidade

Ter domínio de turma
Organização
Ser Observador
Ter agilidade

Superior com
extensão em
ensino
fundamental

Superior

• Auxiliar o professor na execução do planejamento e nas atividades de sala de aula
• Estar atento à organização do ambiente e higiene pessoal dos alunos

Superior

Ensino médio
(pedagógico)

1 ano

6 meses

organização
Ter agilidade
Ser dinâmico

• Realizar serviços administrativos
• Atender telefone
• Fazer serviços de cópias
• Encaminhar os alunos que chegarem atrasados até sua respectiva sala de aula e registrar o

Superior

Ensino médio

3 anos

1 ano

Boa relação
interpessoal
Receptividade
organização

Ensino médio

Ensino
fundamental

3 anos

1 ano

Limpeza
Higiene
Agilidade

Ensino médio

Ensino
fundamental

2 anos

1 ano

Ensino médio

Ensino
Fundamental

2 anos

1 ano

Ensino médio

Fundamental

2 anos

6 meses

•

3 anos

1 ano

• Limpeza da área interna da escola
• Cuidar dos materiais de cama, mesa e banho
• Fazer os serviços de rua solicitados pela Diretoria
• Limpar a área externa da escola
• Fazer pequenos reparos
estacionem na faixa de pedestres

• Responsável pela entrada e saída dos alunos na escola, não permitindo que pessoas não
autorizadas levem os alunos

• Não permitir que alunos que chegarem atrasados (com mais de 15 minutos depois do início
da aula) se dirijam para a sala de aula, encaminhando os mesmos para a secretaria.

• Fazer serviços de limpeza externa da escola

 Conhecimento de Informática
 Formação Montessoriana
 Conhecimento sobre o
desenvolvimento infantil

 Conhecimento de Informática
 Formação Montessoriana
 Conhecimento sobre o
desenvolvimento infantil

 Primeiros socorros

atraso na ficha de controle
Responsável por fazer a vistoria final no fechamento da Escola.

• Preparar todas as refeições oferecidas pela escola
• Evitar o desperdício dos alimentos
• Ser solícita com os alunos
• Manter a cozinha limpa e arrumada

CURSOS BÁSICOS

 Primeiros socorros

• Estar atento ao portão mantendo-o sempre trancado
• Observar atentamente a área de embarque e desembarque na escola, evitando que carros
Porteiro

HABILIDADES

Limpeza
Higiene
Agilidade
Responsabilidade
Boa relação
interpessoal
Presteza
higiene

Responsabilidade
Boa relação
interpessoal

 Conhecimento do método
Montessori de ensino

 Primeiros socorros

 Conhecimento de Informática

