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Sinpefesp 
envia carta 
à presidente 
Dilma
Documento pede maior atenção ao 
papel do Profissional de Educação 
Física para a garantia dos legados 
socioeducacionais dos megaeventos 
esportivos.

Reivindicações de políticas para os profissio-
nais de Educação Física estão a caminho do Palácio 
do Planalto. O presidente do Sindicato dos Profis-
sionais de Educação Física de São Paulo e Região 
(Sinpefesp), José Antonio Martins Fernandes, en-
tregou ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Gilberto Carvalho, uma 
carta-documento direcionada à presidente Dilma 
Rousseff com moções da categoria a respeito de 
legados dos megaeventos esportivos que contri-
buam para a valorização do Profissional de Educa-
ção Física. 

“Nosso temor é que nosso País não venha a 
aproveitar adequadamente tão precioso cenário 
para se alçar à condição de potência esportiva, o 
que acarretaria em significativa melhoria na quali-
dade de vida de seu povo”, diz o documento.

De acordo com o presidente do Sinpefesp, a 
carta-documento abrange assuntos de real inte-
resse dos profissionais de Educação Física e foi re-
digida em conjunto com os membros da categoria 
e com apoio de entidades ligadas à classe, entre 
elas, o CONFEF. “Os tópicos foram aprovados por 
unanimidade num evento que contou com a parti-
cipação de 3.400 delegados”, conta.

Confira as moções encaminhadas à presidente Dilma:

- Adoção de uma Política Nacional de Incentivo 
ao Esporte nas escolas

- Valorização da figura do Profissional de Educa-
ção Física

- Cumprimento, na íntegra, da Lei que instituiu o 
Profissional de Educação Física como categoria 
diferenciada (Lei 9696/98)

- Eliminação da informalidade que campeia o Es-
porte

- Harmonia de ações quanto a recursos materiais 
e humanos

- Profissionais de Educação Física nas escolas devi-
damente registrados no Sistema CONFEF/CREFs

- Atualização, no Ministério da Educação, dos Pa-
râmetros Curriculares Nacionais de Educação Fí-
sica

- Obrigatoriedade da matéria “atletismo” na gra-
de escolar relativa à Educação Física

- Representação dos profissionais de Educação 
Física no Conselho Nacional de Esporte 


