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ANEXO III – RESUMO DAS ATIVIDADES
PROFESSOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
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Desenvolver atividades esportivas, programas e ações da área; ensinar técnicas desportivas; realizar
treinamentos especializados de diferentes esportes; orientar o público alvo acerca dos princípios e
regras inerentes a cada modalidade de atuação; avaliar e acompanhar o preparo físico de alunos e
atletas e as práticas desportivas.
Desenvolver em sua modalidade de atuação, ações práticas e educativas de lazer, laboral, esporte e
qualidade de vida e atividades socioculturais.
Desenvolver e avaliar programas específicos da modalidade de atuação, com vistas à manutenção da
saúde, promoção e desenvolvimento de temas transversais.
Elaborar periodicamente os planos de atividades, grade de horários, registro de frequência realizando
levantamento de dados para fins estatísticos.
Adequar atividades físicas de acordo com as modalidades esportivas e com o objetivo dos alunos e
atletas.
Participar de eventos da sua modalidade de atuação ou acompanhar atletas e alunos em competições
esportivas.
Realizar a gestão dos equipamentos, materiais esportivos, aparelhos e acessórios necessários para o
desenvolvimento das atividades utilizados nos programas, controlando e verificando periodicamente
seu estado de conservação para solicitar reparo ou reposição.
Realizar avaliações de satisfação das atividades relacionadas à modalidade de atuação
Assegurar as diretrizes do Princípio Acidente Zero na modalidade de atuação.
Instruir os usuários quanto aos conteúdos da modalidade específica, garantindo o aprendizado seguro
e consciente, utilizando-se da ludicidade e das competições, como fator motivacional.
Organizar e operacionalizar eventos para captar e reter usuários de sua área, inclusive aos finais de
semana, acompanhando-os em mostras e competições.
Elaborar planos de atividades e grade horária com revisões periódicas
Manter o registro de frequência diária atualizado
Providenciar materiais para o desenvolvimento das atividades e controlar periodicamente seu estado
de conservação, solicitando reparos ou reposições.
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