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nota

eventos

CICLO CREF4/SP DO
CONHECIMENTO
A programação de
MAIO do Ciclo do
Conhecimento do
CREF4/SP terminará,
no dia 31, com a
palestra do Prof.
Rialdo Tavares, sobre
Mercado Fitness e
Tendências Nacionais, na sede
do CREF4/SP, em São Paulo.
Em JUNHO, os
temas abordados
serão
Desenvolvimento
do Futebol na
Formação de Base
(Ribeirão Preto, dia 04
e São Paulo, dia 07),
Iniciação ao Futebol para
Crianças de 3 a 6 anos
(Botucatu, dia 06) e Atividades
Circenses nas Aulas de
Educação Física (São Paulo, dia
14).
Informações e inscrições, clique
aqui.

publicações

EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR:
RECOMENDAÇÕES
SOBRE CONDUTAS E
BOAS PRÁTICAS
Está disponível no Portal CREF4/SP
as Recomendações sobre
condutas e boas práticas do
Profissional de Educação
Física na escola, de autoria do
Grupo de Estudos de Educação
Física Escolar e Comissão Especial
de Eventos. O documento é uma
síntese do I Fórum de Educação
Física Escolar realizado pelo
CREF4/SP.
Trata-se de um tratado de
recomendações e procedimentos
adequados para conduzir os alunos
dentro de ações educativas,
devidamente inseridas na proposta
pedagógica das escolas e que
facilitarão, sobremaneira, a atuação
dos profissionais de Educação
Física, que exercem sua função em
locais específicos, com
possibilidades de riscos corporais e
de comprometimento por abusos.
Hudson Ventura Teixeira, presidente
do Grupo de Estudos (mandato
2009/2012), explicou que os
membros do grupo traçaram um
roteiro de trabalho fundamentado nos
documentos publicados pelo
Conselho Federal de Educação
Física (CONFEF), referente à
Educação Física Escolar, além de
outros registrados na bibliografia
consultada.

ESCLARECIMENTO SOBRE
INFORMAÇÃO EQUIVOCADA NO
PROGRAMA MAIS VOCÊ
O CREF4/SP esclareceu, em nota publicada no Portal CREF4/SP, as
informações equivocadas prestadas pelo presidente do CREF1/RJ-ES,
Sr. André Fernandes, a respeito da suposta inexistência de legislação
no Estado de São Paulo que exija a apresentação de atestado médico
para a prática de atividades físicas e desportivas em academias e
estabelecimentos similares, no programa televisivo “Mais Você”,
veiculado na Rede Globo no dia 09 de abril de 2014.
O Estado de São Paulo regulamenta o assunto desde o ano de 2001,
quando a Lei Estadual nº 10.848/01 passou a determinar em seu art.
5º que “as matrículas para frequentar os estabelecimentos
de que trata esta lei dependem de apresentação, pelo
cliente, de atestado médico recente, específico para a
prática esportiva em que pretende se inscrever”. Acesse a
íntegra da Lei Estadual nº 10.848/01, clicando aqui.
Leia mais.

prêmio

PRÊMIO PETROBRAS DE
ESPORTE EDUCACIONAL 2014
Evento premia profissionais de Educação Física do país. De São
Paulo tivemos dois vencedores. Na Categoria UNIVERSIDADES o
primeiro lugar ficou com o projeto “Perspectivas do esporte
educacional pela pedagogia de projetos: diálogos
pedagógicos”, idealizado por Cristiano Marcelo Moura, da
Faculdade de Pindamonhangaba, que pesquisou o golfe e o tamboréu,
esportes pouco populares no Brasil. E, na Categoria TERCEIRO
SETOR o primeiro lugar ficou com Gerson Guimarães com o
projeto “Futebol de Rua: uma nova visão do jogo”, vinculado à
Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente.
Conheça os outros vencedores nas categorias ESCOLAS PÚBLICAS e
PREMIAÇÃO ESPECIAL, clicando aqui ou acessando o Portal
CREF4/SP.

homenagem

SENSEI MATEUS SUGIZAKI
Os conselheiros, profissionais de Educação Física, esportistas de artes
marciais, entre tantos outros amigos, sentem profundamente a partida
deste mundo do Sensei Mateus Sugizaki, guerreiro a ser lembrado por
todos os seus grandes feitos.
A Revista CREF de São Paulo entrevistou o mestre na edição 37 *
março/abril/maio 2013 (págs. 14 e 15). A matéria pode ser acessada
clicando aqui e, também, diretamente pelo Portal CREF4/SP, onde a
edição está disponível em arquivo .pdf.
Boa leitura e boas lembranças!

Para ler o manual virtualmente clique
aqui.

atenção

AÇÃO EM PROL DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR
benefícios

NOVIDADES PARA OS
REGISTRADOS
Conheça os novos convênios
firmados entre CREF4/SP e
empresas interessadas em oferecer
vantagens e descontos aos
registrados no Conselho. Clique aqui
ou acesse o Portal CREF4/SP.

Após anos de luta pela obrigatoriedade da disciplina Educação Física
ser ensinada por Profissionais de Educação Física em todas as séries
da Educação Básica, está em fase final para aprovação, o Projeto de
Lei da Câmara (PLC) nº116 de 2013 que estabelece a exigência de
diploma em Licenciatura de Graduação Plena em Educação Física
como requisito para a docência da disciplina na Educação Básica. Em
breve, o Projeto será apreciado pelo plenário do Senado, contudo há
sempre alguns opositores e precisamos nos mobilizar para que estes
não atrasem a aprovação deste direito da sociedade.
Leia mais e participe!
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