
Descrição das Capacidades: RECREADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS 
O Profissional de Educação Física deve ser capaz de: 

CAPACIDADES A T I VI DA DE S 

A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Planejar serviços 

de atividades 

físicas recreativas 

Identificar a 

cultura do 

beneficiário  
nas atividades 

de recreação  

Consultar  

referencial 

teórico-
cultural   

Implementar 

diferencial 

metodológico 
em atividades 

de recreação  

Identificar 

equipamentos 

e materiais 
necessários 

Quantificar e 

qualificar as 

atividades  

Identificar 

tipos de 

atividades  

Determinar 

referencial 

teórico e 
métodos de 

trabalho 

B B1 B2 B3 B4 B5   

Programar e 
Organizar serviços 

de atividades 

físicas recreativas  

Definir 
objetivos e 

metas 

Definir cada 
uma das 

atividades 

propostas 

Compor 
equipe técnica 

e ser seu 

interlocutor 

Marcar  o 
horário e local 

das atividades 

Organizar o 
material 

necessário para 

as atividades 

  

C C1 C2 C3 C4    

Dirigir serviços de 

atividades físicas 

recreativas 

Promover 

eventos 

Autorizar 

início e fim 

das atividades 

Organizar a 

equipe técnica 

de apoio 

Utilizar e 

controlar o 

material 
necessário 

   

D D1 D2 D3 D4    

Coordenar / 

supervisionar 
serviços de 

atividades físicas 

recreativas 

Acompanhar 

os grupos 
técnicos na 

forma da 

execução do 
trabalho 

Inspecionar os 

locais e os 
equipamentos 

Identificar e 

eliminar os 
possíveis 

riscos na 

execução das 
atividades 

Promover 

reuniões e 
sessões de 

atividades 

   

E E1 E2 E3 E4 E5   

Avaliar serviços 

de atividades 
físicas recreativas 

Coletar dados 

técnicos e 
físicos dos 

beneficiários 

Fazer 

avaliação 
qualitativa e 

quantitativa 

Analisar os 

dados físicos e 
técnicos dos 

beneficiários 

Avaliar 

relatórios 
técnicos de 

trabalho 

Relatar 

avaliações de 
trabalhos 

realizados pela 

equipe técnica 

  

F F1 F2 F3 F4    

Prestar serviços de 

atividades físicas 

recreativas 

Ministrar 

cursos e 

palestras 

Integrar 

equipes de 

execução 
técnica de 

serviços 

Elaborar 

informes 

técnicos 
referentes aos 

serviços 

prestados 

Auxiliar no 

planejamento e 

desenvolvimen
to de pesquisa 

científica 

   

Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6  

Comunicação Utilizar meios 

de 

comunicação 

Utilizar 

recursos de 

informática 

Utilizar 

gestos/sinais 

Utilizar 

recursos 

audiovisuais 

Utilizar 

comunicação 

oral e escrita 

Utilizar 

desenhos e 

gráficos 

 

Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5   

Qualidades 

pessoais 

Demonstrar 

controle 

emocional 

Manter postura 

ética/moral 

Possuir 

formação 

superior  em 
Educação 

Física 

Demonstrar 

capacidade de 

expressão 

Manter-se 

atualizado 

  

 
 

 

 


