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Somos nós, fortalecendo a profissão.

Anuidade
Desconto especial de 40% termina no final do mês
Restam poucos dias para os Profissionais
interessados em quitar a anuidade com desconto de
40%. O prazo para pagamento à vista termina no
próximo dia 31. Para pessoas jurídicas, o bônus varia
de 40% a 75%, dependendo do número de
profissionais contratados.
O programa de incentivo tem mais dois meses de
duração. Em abril, o abatimento concedido será de

30%, já em maio, 10%. É importante lembrar que o
parcelamento em sete vezes (sem desconto) terá o
primeiro vencimento em 30 de abril. Fique atento ao
calendário. Quaisquer dúvidas podem ser
esclarecidas por meio do site do CREF4/SP
(www.crefsp.gov.br), basta clicar na Área Restrita de
Serviços Online. O Conselho também está à
disposição no tel (011) 3292-1700.

Unidade Móvel
Serviço oferece atendimento diário no Parque Ibirapuera
Depois da ação inédita e bem-sucedida no
Parque do Ibirapuera, no mês passado, a
Unidade Móvel de Atendimento (UMA) conta
agora com um espaço fixo no principal parque da
capital,
para
atendimento
diário
aos
profissionais e frequentadores.
Apoiada por agentes da Fiscalização, a unidade
está instalada no Prédio da Escola de Astrofísica,
que fica ao lado do Planetário, e funciona de
segunda a sexta das 8h30 às 12h e das 13hs às
16hs (entrada pelo portão 10 do parque). Estão
disponíveis no local todos os serviços oferecidos
pelo CREF4/SP em sua sede.
A instalação da UMA no Ibirapuera é resultado da
parceria entre a direção do CREF4/SP e do

parque, que planejam várias ações futuras. Essa
união irá valorizar ainda mais os profissionais que
frequentam o local e banir aqueles que atuam em
desacordo com as diretrizes da Lei nº 9.696/98.
Além do Ibirapuera, a unidade móvel também
esteve, pela primeira vez, em um dos principais
parques da Zona Leste da capital, o Centro
Esportivo e Recreativo do Trabalhador (CERET),
instalado no bairro do Tatuapé, entre 29 de
fevereiro e 4 de março.
O atendimento em parques da cidade é um projeto
experimental criado CREF4/SP com o objetivo de
levar maior comodidade e praticidade a um
número maior de profissionais locais. Clique aqui e
veja a programação completa do serviço móvel.

Educação Física Escolar
Confirmada obrigatoriedade de registro profissional
professores do ensino municipal de São Paulo
O CREF4/SP venceu mais uma batalha jurídica em
favor da valorização dos profissionais de Educação
Física. A ação proposta pelo Sindicato dos
Professores em Educação no Ensino Municipal de
São Paulo (SINPEEM) foi julgada improcedente,
confirmando a obrigatoriedade do registro
profissional para atuação em Educação Física.
A decisão ratifica o reconhecimento de que os
professores da rede municipal de ensino são
Profissionais de Educação Física. Para o sindicato, a
aprovação dos professores da Educação Básica em

para

concurso público asseguraria a eles o direito legal de
ministrar aula de Educação Física, sendo
desnecessário o registro no Sistema CONFEF/CREFs.
Além da capital, o CREF4/SP também obteve,
judicialmente, o reconhecimento da obrigatoriedade
do registro profissional dos professores da rede
estadual de ensino e de outros municípios, como
Santos e Jaú, consolidando o entendimento de que
todos os formados em cursos de graduação de
Educação Física, seja licenciatura ou bacharelado, são
profissionais de Educação Física. Clique aqui

Rio Claro realiza Seminário de Educação Física Escolar
A Secretaria Municipal de Rio Claro deu início ao 5º
Seminário de Educação Física e Esporte na Escola,
projeto desenvolvido em parceria com o CREF4/SP
para fortalecer a formação continuada dos
professores e promover maior sinergia entre os
pedagogos e profissionais.
A palestra inaugural, no Auditório do Núcleo
Administrativo Municipal, dia 1º deste mês, foi
proferida pelo professor William Urizzi, que falou
sobre um assunto importantíssimo, a motivação
nas aulas de Educação Física, desafio que não é
exclusivo dos Profissionais. Outros cinco
encontros serão realizados até junho, totalizando
30 horas de conteúdo.
Segundo a Secretária Municipal de Educação de
Rio Claro, Heloísa Maria Cunha do Carmo, que

participou da cerimônia de abertura com o
Presidente do CREF4/SP, Prof. Nelson Leme da Silva
Junior, a cidade é uma das poucas no país que
mantém profissionais à frente das aulas de
Educação Física, inclusive na Educação Infantil.
“Temos grande preocupação com a formação
continuada, que proporciona melhora na atuação
dos profissionais. Rio Claro investe não só nesse
aperfeiçoamento como também trabalha para que
os alunos tenham um especialista para ministrar as
aulas de Educação Física, pois eles têm só a ganhar
com isso”, disse ela.
A participação nas palestras é gratuita e as vagas
são limitadas. Os Profissionais registrados no
CREF4/SP podem se inscrever pro meio do site do
CREF4/SP. Clique aqui

ICSEMIS 2016
Congresso recebe resumos até o próximo dia 29
O Congresso Internacional de Ciência, Educação e
Medicina Esportiva (International Convention on
Science, Education and Medicine in Sport – ICSEMIS), o
maior e mais importante no campo da Educação Física,
recebe até o próximo dia 29 deste mês resumos para a
edição 2016, que ocorre entre os dias 31 de agosto e 4
de setembro, período de intervalo entre os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos, na cidade de Santos.
Este ano, cerca de 70 países deverão participar do
congresso. Serão nove palestrantes principais, dentre
os quais estão profissionais de várias nacionalidades,

reconhecidos mundialmente, além de 16 simpósios,
que abordarão diversos temas ligados ao esporte, como
genética, neurociência, elegibilidade e inclusão,
nutrição, reabilitação, sociologia, tecnologia e
psicologia, entre outros.
O presidente do CREF4/SP, Prof. Nelson Leme da Silva
Junior, participou da reunião na UNIFESP para
apresentação do ICSEMIS 2016, ao lado de outros
representantes de instituições relevantes na área de
Educação Física. Mais informações podem ser obtidas
no site.

Ciclo do Conhecimento
Sucesso profissional e financeiro será tema no próximo sábado no
CREF4/SP
No próximo sábado (19), o Prof. Esp. Cristiano
Parente, eleito o melhor personal trainer do
mundo em 2014, fecha a programação de março
do Ciclo do Conhecimento na sede do CREF4/SP,
com um tema que interessa a todos os
Profissionais – o conteúdo da Educação Física
que pode levar ao sucesso profissional e
financeiro. No início do mês, dia 3, ele esteve em
Indaiatuba, onde palestrou para os alunos do
curso de Educação Física da Faculdade Max
Planck, no auditório da Prefeitura.
Em função do feriado prolongado da Páscoa, as
palestras no auditório do CREF4/SP serão
retomadas em 2 de abril, com o Prof. Me. Ednei
Fernando dos Santos, que falará sobre primeiros
socorros na Educação Física e no esporte. Em sua
exposição,
ele
destacará
questões
e
procedimentos que devem ser observados

durante as ocorrências de emergência, para que
eventuais responsabilidades não venham a recair
sobre o profissional.
No último sábado (12), o convidado do Ciclo do
Conhecimento foi Prof. Me. Luiz Antônio
Domingues Filho, com o tema “Exercícios
Abdominais: Estratégias x Resultados”. Já na
semana anterior, a Profa. Valquíria de Lima expôs
sobre o universo da ginástica laboral, um mercado
com grande potencial de trabalho, principalmente
para quem deseja empreender, segundo ela.
As inscrições para o Ciclo do Conhecimento são
gratuitas e os interessados nas palestras
realizadas na sede do CREF4/SP devem contribuir
com dois quilos de alimentos não perecíveis. Os
produtos arrecadados são doados a uma entidade
filantrópica. Acesse aqui e confira a programação
completa das palestras.

Notificações às Prefeituras
CREF4/SP intensifica as ações em Prefeituras
Desde o início do ano de 2016 até a presente data
foram notificadas 54 Prefeituras de municípios do
Estado de São Paulo, em relação aos seus Editais
de Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos,
por não exigirem o registro no Sistema
CONFEF/CREFs e/ou não especificarem a formação
em Educação Física necessária e compatível ao
cargo e/ou emprego público relacionado à área da
Educação Física.
Destas, 23 retificaram seus certames como
requerido pelo CREF4/SP ou responderam
formalmente comprometendo-se a solicitar o
devido registro no ato da posse, bem como dar
provimento somente aos Profissionais de
Educação Física com área de atuação compatível
ao cargo.
Por outro lado, o CREF4/SP tem dado publicidade
aos certames que se encontram regulares nos
requisitos para cargos e/ou empregos públicos na

área da Educação Física através de seu Portal,
clique aqui, sendo que já foram divulgados 42
desde janeiro.
As ações do CREF4/SP também buscam a
regularização
das
Prefeituras
quanto
à
insuficiência e/ou inexistência de profissionais de
Educação Física atuando no componente curricular
obrigatório Educação Física na Educação Básica,
bem como a substituição do profissional de
Educação Física por profissionais não habilitados.
Ao todo, 10 já foram notificadas nesse sentido.
Tanto nas notificações para tratar dos editais de
concursos públicos e/ou processos seletivos,
quanto para requerer esclarecimentos sobre o
cumprimento da oferta do componente curricular
obrigatório Educação Física na Educação Básica, a
ausência de manifestação e regularização pelas
autoridades do município enseja a tomada de
outras medidas pelo CREF4/SP.

O CREF4/SP deseja a você e a seus
familiares uma excelente Páscoa.

Feliz Páscoa!
Benefícios

Conheça os benefícios que o CREF4/SP oferece para você
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Para mais informações, clique aqui.
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