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3ª Jornada Catarinense
de Educação Física

1000

participantes

REÚNE APROXIMADAMENTE

A

proximadamente mil participantes passaram pelos cursos e eventos paralelos da 3ª Jornada Catarinense de Educação Física, realizada nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, na Unisul Pedra Branca,
em Palhoça/SC. Foram 12 cursos que trataram de temas relevantes
para a profissão, além da Cerimônia de Entrega da Medalha do Mérito da
Educação Física e do Seminário de apresentação do Livro de Boas Práticas
na Educação Física Catarinense. O evento fez parte das comemorações do
Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de Setembro.
Com aulas teóricas e práticas, a Jornada movimentou profissionais de Educação Física e acadêmicos, que compartilharam momentos e conhecimento durante o evento. Para a profissional Flavia Larissa da Silva de Aviz (CREF
020748-G/SC) foram dois dias de cursos com muito aprendizado. “Ao sair dos
cursos, percebo o quanto minha profissão é tão importante para as pessoas
e o quanto amo o que escolhi para a vida”, afirmou em publicação no Instagram pessoal, marcando o @cref3sc. Flavia participou dos cursos “O universo
do jogo: jogos cooperativos, competitivos e recreativos para a Educação Física Escolar” e “Fitness: avaliação, prescrição e controle do treinamento”.
Andrigo Mazzucco (CREF 020986-G/SC), de Urussanga, também usou as redes sociais para falar sobre a participação na Jornada. “Agradeço ao CREF3/
SC pela iniciativa na promoção de cursos gratuitos para os profissionais
buscarem aprimoramento profissional”, destacou Andrigo, que participou
do curso Análise Biomecânica e Cinesiológica de Exercícios.
O CREF Itinerante realizou 52 atendimentos durante os dois dias do evento.
Muitos profissionais aproveitaram os serviços do CREF3/SC para renovar a
Cédula de Identidade Profissional, fazer alteração de categoria, transferência de registro, entre outras ações.

confira mais fotos dos dois dias de
evento NO SITE CREF3/SC!
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Sem i n á r i o lanç a li vr o

“Boas Práticas na

Educação Física Catarinense 2018”
P

rofissionais de Educação Física de Santa Catarina contaram as experiências relatadas no livro
“Boas Práticas na Educação Física Catarinense 2018” durante o Seminário realizado pelo
CREF3/SC paralelamente à 3ª Jornada. O Seminário
fez parte das comemorações do dia do profissional
de Educação Física, celebrado em 1º de Setembro.
O livro teve como objetivo reconhecer o trabalho
desenvolvido para o aprimoramento da Educação Física no âmbito da sociedade catarinense. As
Boas Práticas relatadas na obra foram selecionadas para mostrar atividades idealizadas e desenvolvidas no Estado, em qualquer âmbito de atuação na
área, educação, saúde e esporte, por profissionais
de educação física registrados no CREF3/SC.
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CREF3/SC HOMENAGEIA

p r ofis s i ona is COM

MEDALHA DO

MÉRITO

PAULO LUIZ CANTANHEDE

TCHIBUM ESCOLA DE NATAÇÃO E ACADEMIA

LUIZ ANTONIO GRAD

DA E DU CAÇÃO F Í SI CA

O

s profissionais de Educação Física José Maria Nunes (CREF 001693-G/
SC), na área do Esporte, Luiz Antonio Grad (CREF 000026-G/SC), na área
da Educação, Paulo Luiz Cantanhede Orsini (CREF 003184-G/SC), na
área da Saúde, além da Pessoa Jurídica Tchibum Escola de Natação e
Academia (CREF 000089-PJ/SC), de Rio do Sul, receberam no dia 31 de agosto,
a Medalha do Mérito da Educação Física, outorgada pelo Conselho Regional de
Educação Física – CREF3/SC. A cerimônia ocorreu paralelamente à 3ª Jornada
Catarinense de Educação Física, realizada na Unisul Pedra Branca, em Palhoça, e
reuniu profissionais e acadêmicos de Educação Física, autoridades, familiares e
convidados para homenagear aqueles que tanto contribuíram para o engrandecimento e defesa da profissão.
A iniciativa reconhece o trabalho desenvolvido em prol da Educação Física no
Estado. “Homenagear aqueles que dedicaram seu tempo e trabalho para o crescimento da nossa profissão é fundamental, tanto para valorizar o que foi desenvolvido quanto para servir como exemplo para os próximos que ainda virão”,
destaca Hely de Freitas e Silva (CREF 000018-G/SC), presidente da Comissão Especial Medalha do Mérito da Educação Física professor Murillo Barreto de Azevedo. A outorga leva o nome do Professor Murillo Barreto de Azevedo, fundador e
diretor, em 1970, do primeiro curso de graduação em Educação Física em Santa
Catarina, atual Univille, em Joinville.
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JOSÉ MARIA NUNES

AVALIAÇÃO DOS CURSOS
Avalie os cursos realizados na Jornada! A opinião e sugestão dos participantes
servirá para melhorar a experiência em nossos eventos futuros
Empreendedorismo na Educação Física e no Esporte:
planejando o seu modelo de negócio.

Análise Biomecânica e Cinesiológica de exercícios

Beach Tennis: um esporte em ascensão e uma nova
oportunidade de atuação para o profissional de Educação Física

Atividades para alunos com deficiência: aspectos didáticos
pedagógicos

Escolinhas de Triathlon: possibilidades dentro da iniciação
esportiva

Dermatoglifia – Uma ferramenta de intervenção na promoção
da saúde e prescrição de exercícios

Ginástica Laboral: prerrogativas para o profissional de
Educação Física

Fitness: avaliação, prescrição e controle do treinamento

Treinamento Funcional de Alta Intensidade

Ritmos Total: Uma abordagem diferente

O universo do jogo: jogos cooperativos, competitivos e
recreativos para a Educação Física Escolar

Educação Física Escolar e a Base Nacional Comum Curricular.

CERTIFICADOS
Acesse o sistema de cursos, faça o login e imprima os certificados de participação nos cursos.
Estão disponíveis também para download, no link Apostilas, os materiais das aulas enviados
pelos professores para consulta.

O CREF3/SC agradece a todos que participaram do evento

www.crefsc.org.br
Rua Afonso Pena, 625 | Bairro Estreito - Florianópolis/SC | CEP: 88070-650
crefsc@crefsc.org.br

(48) 3348-7007

fb.com/cref3sc

instagr.am/cref3sc

