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Destaque

Em atenção à legislação brasileira em vigor, todos os treinadores esportivos, de quaisquer que
sejam as modalidades esportivas, devem ser profissionais de Educação Física registrados no
Sistema CONFEF/CREFs. A Lei 9.696 de 1998, que regulamenta a Profissão de Educação
Física, estabelece que compete ao Profissional de Educação Física: coordenar, planejar,
programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e
elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e
do desporto.
Leia mais.
Fonte: CONFEF

EVENTO

CREF4/SP PARTICIPA DO ENCONTRO DAS FACULDADES
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO BRASIL
O CREF4/SP participou do Encontro das Faculdades de Educação Física do Brasil – 2017,
realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD no dia 28 de junho, no
Ministério do Esporte, em Brasília/DF. “Promoção do Jogo Limpo” foi o tema do Encontro 2017,
com a missão de inserir nas universidades a discussão sobre os malefícios do uso de
substâncias proibidas no esporte, a fim de ampliar o acesso às informações e propagar o jogo
limpo. Participaram do evento cerca de 200 pessoas, entre políticos, atletas, ex-atletas,
representantes de faculdades, confederações e Conselhos Regionais de Educação Física
(CREFs).
Leia mais

Ciclo do Conhecimento

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DO
CREF4/SP NA CIDADE DE LEME

Acontecerá nos dias 24 e 25 de julho na cidade de LEME/SP o 10º Seminário de Educação
Física Escolar do CREF4/SP. O evento, que acontecerá no Auditório da Faculdade
Anhanguera (Rua Waldemar Silenci, 340 – Cidade Jardim), terá início às 08h00 e término às
12h00. As inscrições podem ser feitas pelo site do CREF4/SP, dentro da programação do Ciclo
CREF4/SP do Conhecimento.
Entre os palestrantes teremos:
24 de julho - Profª Ms. Vânia Hernandes de Souza – CREF 016382-G/SP / Palestra: Bullyng
no Contexto Escolar
24 de julho - Prof. Esp. José Geraldo Goldoni Vestena – CREF 000361-G/SP / Palestra:
Brincar, importante ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem
25 de julho - Prof. Ms. Flávio Henrique Corrêa – CREF 006284-G/SP / Palestra: A Inclusão da
Pessoa com Deficiência na Educação Física Escolar

25 de julho - Prof. Esp. Márcio Tonelli Bernardes – CREF 047805-G/SP / Palestra: Educação
Física Lúdica: Brincando de Aprender na Escola
Conheça a programação completa do Ciclo CREF4/SP do Conhecimento clicando aqui.
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