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EVENTOS
CREF6/MG promove discussões referentes à Educação Física 

na Escola e também no Ensino Superior ps.5 e 6

Coordenador do Departamento de 
Orientação e Fiscalização dá dicas para 
manter Pessoa Jurídica em dia

DESTAQUE

p.6

SUPERAÇÃO
Conheça o Professor que usa a 
criatividade para ensinar tanto crianças 
quanto detentos p.7

Conse lho  Reg iona l  de  Educação  F í s ica  da  6 ª  Reg ião   /   MG -  Ano  14  -  n º  21  -  Outubro  de  2014
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Prezado colega, 

nos últimos anos, temos aproveitado 

a ocasião do 1º de Setembro, Dia do 

Profissional de Educação Física, para 

homenagear todos Vocês, companheiros de 

Profissão, e, muito além disto, conscientizar 

a sociedade acerca da relevância de nossa 

área e de seus benefícios para o aumento 

da qualidade de vida das pessoas. 

Como entidade representativa de uma Profissão regulamentada 

por Lei, é nosso dever fiscalizar seu exercício. Porém, entendemos 

também que a orientação se faz necessária, tanto dos Profissionais 

quanto da população em geral, no sentido de sempre alertar sobre a 

importância não só de se praticar atividade física, mas orientada por 

Profissionais qualificados para tal.

Assim, este ano nossa campanha trouxe o lema “Movimentar 

é melhor que remediar”, reforçando que o movimento orientado por 

Profissional qualificado é instrumento de transformação corpórea, 

mental e comportamental do indivíduo. Também fizemos referência à 

importância da Educação Física Escolar, como você poderá conferir 

com mais detalhes em matéria na página 5. As ações foram realizadas 

em BH e em diversas cidades do Interior. O Dia do Profissional de 

Educação Física foi, ainda, tema de reportagem veiculada na rádio 

Band News FM, com destaque para o CREF6/MG.

Faz-se necessário também destacar a realização nos dias 17 e 

18 de Setembro do IV Simpósio de Esporte na Escola, cujo tema foi 

“O Ensino do Futebol na Escola”. Foram dois dias de debates muito 

interessantes e que, com certeza, contribuirão para a difusão de boas 

práticas no ensino da Educação Física no Estado. Paralelamente ao 

evento, foi promovido nos dias 18 e 19 de Setembro o VI Seminário 

Educação Física e Ensino Superior, que tanto tem nos aproximado 

das Instituições de Ensino Superior e se traduzido em um importante 

legado para os estudantes e formandos de Educação Física. Na página 

4, você encontra matéria sobre os dois eventos. 

Ainda nesta edição, confira um importante Comunicado conjunto 

da Comissão de Ética do CREF6/MG e da Comissão de Orientação e 

Fiscalização do CREF6/MG, direcionado aos Profissionais Provisionados.

A Você, que é formado ou está se formando em Educação 

Física, os nossos parabéns e o desejo de que sejam cada vez mais 

felizes na Profissão. À sociedade, aproveitamos para reforçar sempre 

a importância da Educação Física e do Desporto para uma melhor 

qualidade de vida.

Boa leitura!

Claudio Augusto Boschi

Presidente do CREF6/MG



Jornal do CREF6/MG • Ano 14 • nº 21

3

PROFESSOR LAMARTINE RECEBE HOMENAGEM

CARTA AOS PROVISIONADOS

EM FOCO

Titular de uma das mais antigas e 

permanentes Pesquisas Científicas do mundo 

sobre Meio Ambiente - Olimpismo, o Professor 

Lamartine Pereira da Costa foi homenageado, 

este mês, em um Simpósio sobre os Jogos 

Olímpicos realizado na Universidade Johannes 

Gutenberg, em Mainz, na Alemanha. O CREF6/

MG foi a única representação oficial do Brasil no 

evento, por meio da presença da Conselheira 

Kátia Borges. “Foi destacada toda a história de 

contribuição do Professor para o entendimento 

dos valores relacionados aos Jogos e aos 

movimentos olímpicos”, relata Kátia.

“Conheci o Professor Lamartine nos 

idos anos 80 do século passado. Mais 

tarde, conjuntamente com a Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto, ele 

editou um livro onde se aborda a relação 

do esporte com o Meio Ambiente. À época 

era uma visão inovadora. Também é da 

sua responsabilidade uma das obras mais 

importantes da Educação Física brasileira, 

Provisionados são os Profissionais que, 
anteriormente à regulamentação da Profissão, 
em 1º de Setembro de 1998, exerciam as 
atividades de Educador Físico e, a partir do 
advento da Lei 9696/98, passaram a compor 
- juntamente com os Graduados - o quadro 
de  inscritos no CREF6/MG, porém, na 
categoria de não-Graduado/Provisionado, com 
participação nos programas de capacitação 
legalmente definidos, que legitimaram 
uma intervenção segura por parte destes 
Profissionais junto à sociedade.

No decorrer destes  15 anos de 

Carta concebida na Plenária do CREF6/MG, nos dias 15 e 16 de Agosto de 2014, em Belo Horizonte.

TIRA-DÚVIDAS 
Quem estabelece o piso salarial e jornada de trabalho?

A competência legal para o estabelecimento de valores 

relativos ao piso salarial e ao valor de hora/trabalho é dos Sindicatos 

dos Profissionais, que podem, através de dissídio coletivo ou de 

acordo com o Sindicato Patronal, estabelecer tais valores. 

A Declaração de Registro tem valor como comprovação de Registro 
Profissional?

Desde que a Declaração de Registro esteja dentro do prazo 

de validade, ela comprova a situação de Registro Profissional 

junto ao CREF6/MG. Caso ainda não tenha recebido a Cédula de 

Identidade Profissional, apresente a via original da declaração, 

com holograma oficial e um documento com foto. 

o Atlas do Esporte no Brasil, documento 

com uma dimensão extraordinária. Não 

me custa afirmar que é uma das principais 

obras sobre Desporto a nível mundial. Enfim, 

a serenidade, a competência, a visão e o 

compromisso filosófico com o Desporto 

fazem do Professor Lamartine Pereira da 

Costa um verdadeiro amigo do saber”, afirma 

o Professor Rui Garcia, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto - FADEUP.

Para o Professor Willian Peres, do 

Instituto Casa da Educação Física, “o 

Professor Doutor Lamartine Pereira da Costa 

é um ícone da Educação Física Brasileira, 

sendo, justamente, conhecido e respeitado 

internacionalmente. Ele se tornou um dos 

maiores pesquisadores da área no país. 

Atualmente, é pesquisador visitante da 

UERJ, Professor Visitante da University of 

East London e Membro Consultivo da Rússia 

International Olympic University, tendo sido 

Membro do Conselho de Pesquisas do COB 

em Lausanne – Suíça, da WADA – Montreal, 

Professor Visitante das Universidades de 

Lisboa, Porto e Barcelona e Membro da 

Academia Internacional na Grécia. Essas são 

apenas algumas das provas que atestam sua 

inteligência e competência”, conclui.

existência do CREF6/MG, várias foram as 
ações realizadas para contemplar as exigências 
legais à altura das responsabilidades inerentes 
à Profissão de Educador Físico, objetivando a 
valorização Profissional. 

Assim, solicitamos a todos que ainda 
apresentam pendências que regularizem sua 
situação junto ao CREF6/MG. Ressaltando 
que, caso isso não ocorra, haverá a suspensão 
do Registro Profissional e conseqüente 
cancelamento do mesmo, não isentando ainda 
estes Profissionais das sanções financeiras e 
legais cabíveis.

Neste sentido, mais uma vez o CREF6/
MG reafirma o seu compromisso com a Ética 
Profissional, através da Fiscalização efetiva 
e conjunta com outros órgãos, visando uma 
sociedade mais coesa, e da prestação de 
serviços de qualidade e com segurança, 
sobretudo, nas ações de Educação Física 
voltadas para prevenção e agravos à saúde.

Prof. Edson Vieira da Fonseca Faria, Conselheiro 

Presidente da Comissão de Ética do CREF6/MG.

 Prof. Dr. Felipe José Aidar Martins, Conselheiro 

Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização 

do CREF6/MG.
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EVENTOS DO CREF6/MG ABORDAM A EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA ESCOLA E NO ENSINO SUPERIOR

O CREF6/MG promoveu, nos dias 17, 
18 e 19 de Setembro, no Hotel Boulevard 
Plaza, em Belo Horizonte, o IV Simpósio de 
Esporte na Escola: O Ensino de Futebol na 
Escola e o VI Seminário Educação Física e 
Ensino Superior. A programação contou com 
palestras simultâneas para os dois eventos e 
também discussões específicas para cada. 

“O Conselho tem feito o trabalho 
de procurar o cerne da Educação Física 
Escolar, e o Simpósio tem demonstrado isso 
ao longo dessas quatro edições”, disse o 
Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi, 
na abertura do Simpósio. Na quarta-feira, 
dia 17, foram feitas as apresentações Orais 
e dos Pôsteres das boas práticas dos 
professores das Superintendências Regionais 
de Ensino presentes. “É um orgulho chegar 
neste evento e ver todos esses trabalhos 
maravilhosos que foram feitos com os alunos. 
Nosso dever, como Professores, é cuidar e 
educar, e, nesse ponto, a Educação Física 
exerce um papel importantíssimo”, afirmou a 
Coordenadora Geral do Plano de Intervenção 
Pedagógica - PIP da Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais - SEE/MG, Maria 
das Graças Bittencourt. O evento é uma 
parceria entre o CREF6/MG e a Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais.

Na quinta-feira, dia 18, pela manhã, o 
Professor Doutor Rui Garcia, da Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto - FADEUP 
proferiu palestra com o tema “Como os 
alunos veem a Educação Física na Escola?”. 
Ele abordou, entre outros aspectos, a 
necessidade da formação continuada entre 
os Profissionais da área.

Já na abertura do VI Seminário Educação 
Física e Ensino Superior, o Presidente do 

CREF6/MG reforçou a importância da 
realização do encontro. “Setenta e oito por 
cento dos Cursos de Educação Física de 
Ensino Superior estão aqui presentes. É um 
dado muito significativo. Que nós, como órgão 
regulador, e vocês, como IES, formadoras, 
possamos fazer com que essa Profissão 
continue avançando”, afirmou.  

Numa Conferência Magna aos dois 
eventos, o Professor Doutor Go Tani, da 
Universidade de São Paulo - USP, falou sobre 
os desafios e perspectivas da preparação 
Profissional em Educação Física. “Precisamos 
produzir mais conhecimento para formar 
melhores profissionais e, conseqüentemente, 
ter uma sociedade melhor atendida”, defendeu. 

A Analista em Educação Física da 
Secretaria de Estado de Educação de Minas 
Gerais - SEE/MG, Celina Gontijo, avalia o evento 
como muito importante para a Educação 
Física. “É uma oportunidade enorme para os 
Professores, tanto no sentido de participarem 
com pôsteres e apresentações orais quanto de 
assistirem às palestras, que tanto contribuem 
para a formação. O Simpósio agrega muito 
ao CREF6/MG - que vai além de sua função 
fiscalizadora -, para a Secretaria de Educação 
e para os Professores”, afirma. 

Por fim, antes do anúncio dos trabalhos 
vencedores do Simpósio, as Superintendências 
de Ensino assistiram à palestra do Professor 

Doutor Adroaldo César Gaya, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 
que, na ocasião, também lançou seu livro 
“Educação Física: Ordem, Caos e Utopia”, 
editado pelo Instituto Casa da Educação 
Física. Essa programação foi simultânea para 
os dois eventos.

No final do dia, o CREF6/MG realizou 
Painel com os representantes das Instituições 
de Ensino Superior - IES. Foram debatidos 
temas pertinentes à atuação do Conselho 
juntamente aos Cursos de Educação Física. Na 
sexta-feira, dia 19, o VI Seminário continuou, 
com palestra do Professor Doutor Marco Túlio 
de Melo, da Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG, sobre as Competências e 
Habilidades do Profissional de Educação 
Física para atuar na área da Saúde. Ele 
relatou a história do Curso de Educação 
Física na Universidade de Santos, no qual foi 
totalmente desenvolvido, desde o início, com 
interdisciplinaridade com a saúde.

Na seqüência, foi realizada uma 
mesa redonda que abordou a atuação dos 
Profissionais nas academias. Para finalizar 
o Seminário, o Professor Doutor Rui Garcia 
proferiu palestra com o tema “Profissional de 
Educação Física e sua formação: Reflexões”. 

Para a Coordenadora do Curso de 
Educação Física do Centro Universitário de Sete 
Lagoas, Dalva Rosa dos Santos, o Seminário 
trouxe discussões importantes para as IES. 
“Ele traz pontos que precisam ser discutidos. 
As palestras foram muito informativas, mas o 
Painel do CREF6/MG discutiu a questão do 
estágio, a iniciação precoce do nosso aluno 
no mercado de trabalho, e este é um assunto 
muito relevante”, disse.
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CREF6/MG HOMENAGEIA PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSORES PREMIADOS NO IV SIMPÓSIO DE ESPORTE NA ESCOLA

Com o lema “Movimentar é melhor que 

remediar”, o CREF6/MG comemorou o 1º de 

Setembro, Dia do Profissional de Educação 

Física, reforçando uma de suas principais 

diretrizes de trabalho: o movimento orientado 

corretamente, por Profissional qualificado, 

é instrumento de transformação corpórea, 

mental e comportamental do indivíduo. A 

campanha deste ano também fez referência à 

importância da Educação Física Escolar, com a 

utilização da imagem de uma criança no layout. 

No domingo, dia 31 de Agosto, 

promotores uniformizados com a camisa da 

campanha estiveram em diversos pontos 

de Belo Horizonte distribuindo postais 

temáticos e squeezes comemorativos. As 

ações foram realizadas na Praça JK, na 

VENCEDORES - APRESENTAÇÃO ORAL

Anos finais
1º lugar - Celma de Fátima Amorim Gouveia 

(SRE - Poços de Caldas)

2º lugar - Ana Paula Lima, Gilson Freitas e 

Rodrigo Mendes Costa 

(SRE - Muriaé)

3º lugar - Sidnei de Jesus Cunha

(SRE - Varginha)

Ensino Médio
1º lugar - Marcela de Melo Fernandes

(SRE - Passos)

2º lugar - Sarah Duarte Matos

(SRE - Guanhães)

3º lugar - José Maria Borges

(SRE - Campo Belo)

PROETI
1º lugar - Jander Ferreira de Sá

(SRE - Juiz de Fora)

2º lugar - Rodrigo Márcio de Oliveira e Silva 

(SRE - Monte Carmelo)

3º lugar - Luiz Fernando Francisco de Oliveira 

(SRE - Divinopólis)

O CREF6/MG parabeniza todos os 

participantes e os premiados no IV Simpósio 

de Esporte na Escola: O Ensino do Futebol na 

Escola. Sucesso!

VENCEDORES - PÔSTERES

Anos finais

1º lugar - Mauro Emílio Resende

(SRE - Juiz de Fora)

2º lugar - Ana Maria Ribeiro

(SRE - Pouso Alegre)

3º lugar - Edmilson Rocha Vitório

(SRE - Metropolitana C)

Ensino Médio

1º lugar - Samuel dos Santos 

(SRE - Varginha)

2º lugar - Alexandre Antunes Martins 

(SRE - São Sebastião do Paraíso)

3º lugar - Paulo Henrique Gonçalves 

(SRE - Uberlândia)

PROETI

1º lugar - Salete Inês do Couto 

(SRE - Poços de Caldas)

2º lugar - Geisa Luma Batista 

(SRE - Caxambú)

3º lugar - Rodrigo Mendes Costa

(SRE - Muriaé)

Av. José Cândido da Silveira, na Praça da 

Liberdade e na Lagoa da Pampulha. No 

Interior do Estado, as cidades de Governador 

Valadares, Ipatinga, Itaúna, Montes Claros, Ouro 

Preto, Passos, Poços de Caldas e Uberlândia 

também tiveram distribuição dos materiais. 

 “No dia 1º de Setembro, cabe a nós 

não só parabenizar o Profissional de Educação 

Física, mas cumprir um de nossos principais 

papéis, que é justamente o de conscientizar 

a sociedade sobre os benefícios da prática 

de atividade física, sempre orientada por 

Profissional devidamente registrado no 

Conselho, o que atesta sua formação na área 

e resguarda o cidadão”, reiterou o Presidente 

do Conselho Regional de Educação Física de 

Minas Gerais, Claudio Boschi.



Jornal do CREF6/MG • Ano 14 • nº 21

6FISCALIZAÇÃO 

PESSOA JURÍDICA EM DIA COM O CREF6/MG

FOI ASSIM - ATENDIMENTO QUE GERA DIFERENCIAÇÃO

NOVOS AGENTES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

É sempre reforçada pelo CREF6/MG a 

importância de estar em dia e regularizado 

junto ao Conselho. Porém, estar com 

os documentos sempre organizados e à 

disposição, tanto para apresentação aos 

clientes quanto no caso de uma visita de 

Fiscalização, facilita muito o processo. 

“É necessário estar sempre com a 

Cédula de Identidade Profissional, que deve 

estar em dia, ter o Certificado de Registro de 

Pessoa Jurídica exposto e manter em local 

visível a relação dos Profissionais que atuam 

no estabelecimento”, explica o Coordenador 

do Departamento de Orientação e Fiscalização 

Atualmente, o mercado fitness vem 

apresentando um crescimento significativo 

no Brasil: o número de estabelecimentos 

que oferecem atividade física dobrou entre 

2007 e 2010, contando atualmente com 

aproximadamente 19 mil  academias no 

território nacional. O setor nunca esteve tão 

aquecido, mas, será que possuímos locais 

Foram preenchidas três vagas de Agente de Orientação e Fiscalização, dando seqüência ao Concurso Público aberto em Janeiro pelo Conselho. 

Após o curso de capacitação, os três novos agentes assumiram suas funções em Agosto. O CREF6/MG dá as boas-vindas e deseja sucesso! 

do CREF6/MG, Willian Pimentel. Além disso, 

é importante manter em local acessível o 

contrato de estágio dos estudantes que 

compõem o quadro da empresa e afixar 

em local visível os alvarás, de acordo com a 

legislação vigente. Outrossim, os prestadores 

de serviço nas academias (personal trainers) 

também devem estar em situação legal, para 

não haver responsabilização da Pessoa Jurídica. 

Willian Pimentel complementa que “o 

Profissional que assume a Responsabilidade 

Técnica da empresa deve zelar pelo 

cumprimento do Código de Ética Profissional, 

solicitar que todos os colegas assinem os 

programas de treinos feitos por eles e coloquem 

o número de Registro junto ao Conselho, 

observar a segurança e higiene do local, estar 

atento à vestimenta dos clientes e não permitir 

a atuação de pessoas que contrariem a Lei 

9696/98, pois ele é quem responde por tudo 

que acontece dentro do estabelecimento em 

todo horário de funcionamento”.

 De Janeiro a Agosto de 2014, mais 

de 180 estabelecimentos foram pegos sem 

registro durante as ações de Fiscalização do 

CREF6/MG, e mais de 130 pessoas atuavam 

em situação ilegal. Além disso, mais de 60 

empresas foram autuadas por permitirem a 

atuação de pessoas sem registro. 

Por Rafael Tinoco - CREF 014174-G/MG

adequados e Profissionais qualificados para 

atuar nesta área tão promissora? 

Acredito que ainda existam muitos 

estabelecimentos inadequados para a prática 

da atividades física, mas também vejo uma 

melhora significativa com o passar dos anos. 

Como gestor, minha maior preocupação 

diz respeito  aos Profissionais que atuam 

na área, vejo uma dificuldade generalizada 

dos empresários em encontrar mão de 

obra qualificada e que se enquadre dentro 

das propostas das academias modernas, 

que almejam um atendimento diferenciado 

aliado a um conhecimento técnico aguçado. 

Profissionais com este perfil são cada vez mais 

raros e, com certeza, diante do cenário atual 

serão mais valorizados Profissionalmente.

O Profissional de Educação Física 

moderno deve ter conhecimento e prática 

de pelo menos duas modalidades para se 

enquadrar nas academias. Porém, diante da 

concorrência acirrada, duas qualidades são 

cada vez mais exigidas: o bom atendimento 

e o relacionamento interpessoal, já que uma 

das maiores preocupações dos empresários 

e/ou investidores da área fitness é a retenção 

de clientes, fator que está diretamente 

relacionado à qualidade de atendimento da 

sua equipe. 

Fica então uma sugestão aos 

Profissionais, invistam pesado em 

conhecimento técnico, mas, para destacar-

se neste setor, nunca se esqueçam que 

um atendimento aprimorado e atencioso 

será sempre um diferencial e tornará seu 

crescimento na empresa natural. Afinal, 

um pouco de simpatia e gentileza nunca 

fez mal a ninguém!
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CRIATIVIDADE EM SALA DE AULA

MUNDOS DIVERSOS

O Professor de Educação Física Rodrigo 

Moreira Pinto (CREF 22698-G/MG) é a prova 

viva de que, com criatividade, é sempre 

possível desenvolver um bom trabalho. Ele foi 

um dos premiados no III Simpósio de Esporte 

na Escola: Boas Práticas de Educação 

Olímpica, realizado em 2012, com o trabalho 

“Oficina de Jogos Olímpicos na Escola de 

Tempo Integral”. Mas, ele não parou por aí. 

Desde o começo de sua carreira, a palavra de 

ordem de Rodrigo é inovar. “Sempre procurei 

coisas novas, ver na prática o que posso 

melhorar. Este ano participei de novo do 

Simpósio com mais dois projetos, e, por mim, 

podia ter o evento todo ano, para mobilizar 

sempre o Profissional”, diz.

 Rodrigo começou a atuar na área ao 

ser indicado por um amigo para dar aulas de 

futebol em uma escola infantil. Como tinha 

muita afinidade com crianças e também 

Se, por um lado, Rodrigo dá aulas no 

EJA para detentos, de outro, trabalha com 

crianças de sete meses a cinco anos de 

idade. São dois extremos, dois trabalhos 

totalmente diferentes. Os desafios são 

muitos, mas Rodrigo afirma que a 

recompensa é muito maior. “Quando, por 

exemplo, chego em sala e recebo vários 

bilhetinhos de crianças de quatro, cinco 

com os esportes, resolveu largar a faculdade 

de administração e começar o Curso de 

Educação Física na Sociedade de Ensino 

Superior de Patos de Minas - SESPA, onde se 

formou em 2006. Hoje, ele dá aulas em cinco 

escolas, cujos nomes faz questão de destacar: 

“Leciono na Anjinhos do Saber, na Nova 

Geração, na Escola Estadual Deiró Eunápio 

Borges, na Escola Municipal Alzira Borges, 

que fica no município de Lagoa Formosa, e, 

por fim, na Educação de Jovens e Adultos - 

EJA do Presídio Sebastião Satiro”. 

 Um dos projetos também inscritos 

por Rodrigo no III Simpósio foi o “Inclusão do 

Esporte Olímpico ‘Tênis de Mesa’ na escola do 

Sistema Penitenciário”, realizado com a turma 

de detentos do presídio Sebastião Satiro, 

onde dá aulas desde 2009. “Sempre foi um 

desafio enorme, porque dou aula dentro de 

uma ‘cela de aula’, com 20 metros quadrados. 

Não podemos sair para o pátio, então tive que 

usar a criatividade e abusar das dinâmicas de 

grupo para aproveitar ao máximo as aulas”, 

explica. Foi assim que surgiu a ideia do tênis 

de mesa, que é todo adaptado: Rodrigo utiliza 

as mesas da sala, juntas, para formar a mesa 

principal, e leva a rede de casa. A turma tem 

média de 10 alunos, e, além do tênis de mesa, 

Rodrigo trabalha jogos em cadeiras, toque de 

bola, técnicas de futebol com garrafas pet 

improvisando o gol, entre outras. “A ideia é 

resgatar essas brincadeiras, essas atividades 

que trazem lembranças boas nos detentos, de 

uma época melhor, e, claro, praticar atividade 

física”, diz. 

 Porém, seu projeto que ganhou 

destaque e garantiu a ele o terceiro lugar em 

todo o Estado de Minas Gerais foi o realizado 

em 2011 na escola de tempo integral. Na 

época, o currículo da disciplina incluía só 

esportes, e Rodrigo sugeriu dividir a carga 

horária, incluindo oficinas de jogos olímpicos 

para as crianças. “Fiz uma parceria com o 

Clube da Copasa, que era próximo à escola, 

e podíamos utilizar o espaço. Então, os alunos 

faziam oficinas de ginástica artística, natação, 

atletismo, tênis, entre outras. Foi muito 

enriquecedor”, conta.

aninhos, que gritam quando apareço e 

fazem fila para começar a aula, me sinto 

extremamente gratificado. É como se eu 

fosse um pop star pra elas, sem ser cantor, 

ator ou qualquer coisa do tipo. E essa foi 

a forma que eu escolhi para trabalhar a 

Educação Física: como um momento de 

lazer, uma hora agradável para todos se 

socializarem e se divertirem, mas sem 

deixar de lado a importância dos seus 

conceitos”, relata, orgulhoso. 

Para Rodrigo, iniciativas como o 

Simpósio de Esporte na Escola fazem toda 

a diferença. “Sou fã deste evento, que te 

permite não só fazer um networking com 

outros Profissionais, como se inspirar 

em suas ideias e boas práticas. Estou 

muito feliz em ter inscrito projetos pela 

segunda vez e espero que cada vez mais 

os Professores vejam a importância de 

participar”, finaliza.
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