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COMEÇA EM MAIO O CICLO
CREF4/SP DO CONHECIMENTO
O Conselho Regional de Educação Física do Estado de
São Paulo, através de sua Comissão Especial de
Eventos, realizará o Ciclo CREF4/SP do Conhecimento,
com o objetivo de criar oportunidades de reflexão, troca
de experiência e ampliação do campo do saber. Veja, a
seguir, a programação para os próximos três meses:

14 de Maio
Palestra: “O Profissional de Educação
Física e o Mundo do Marketing
Esportivo”

Prof. José Carlos Brunoro

18 de Junho
Palestra: “Pilates – Conceito e
Aplicabilidade da Saúde à
Performance”

Profª. Luciana Ferreira

30 de Julho
Palestra: “3ª Idade e as Atividades
Físicas / Ginástica e Hidroginástica”

Profª. Maria Alice Corazza

Local: CREF4/SP – Auditório “Nestor Soares Publio”
Rua Líbero Badaró, 377 – 3º andar, Centro, São Paulo/SP
Horário: das 8 às 12 horas

SÃO SEBASTIÃO:
SEMANA
MUNICIPAL DO
PROFISSIONAL
DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
A Câmara Municipal de São Sebastião
aprovou o Projeto de Lei nº 68/09, de
autoria do vereador Paulo Henrique
Ribeiro Santana e Ernane Bilotte
Primazzi, prefeito da cidade, sancionou
e promulgou a Lei nº 1985/2009, que
instituiu no calendário oficial da cidade a
“Semana Municipal do Profissional de
Educação Física”, a ser comemorada
anualmente na primeira semana do mês
de setembro. Ficou determinado que o
dia 1º de setembro será a data principal
de sua programação. Os objetivos são:
expor, trocar e difundir conhecimentos
teóricos e práticos sobre as mais
variadas questões de Educação Física,
através de planejamento, programação
e realização de campanhas educativas,
cursos, exposições, pesquisas,
publicações, reuniões e seminários;
conscientizar a importância da prática
de atividade física regularmente de
forma sistematizada e orientada;
contribuir para a valorização do
Profissional de Educação Física.
• agenda UMA

Inscrições em breve: http://crefsp.org.br/
ATENÇÃO:
São 80 vagas por palestra, exclusivas para Profissionais de
Educação Física registrados no CREF4/SP em dia com suas
obrigações estatutárias. Para a inscrição, os interessados deverão
contribuir com 2 kg de alimento não perecível.

Acompanhe a agenda das Unidades
Móveis de Atendimento e aproveite essa
facilidade que o CREF4/SP oferece.
• benefícios
Conheça os benefícios que o
CREF4/SP está disponibilizando aos
Profissionais de Educação Física
registrados, clicando aqui.

Rua Líbero Badaró, 377 - 3º andar - Centro - 01009-000, São Paulo, SP
Telefax: 11 3292-1700
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

