10 Anos do CREF6/MG__
Para celebrar seu décimo aniversário, o CREF6/MG está
lançando um selo comemorativo que será utilizado nas
peças de divulgação da entidade. A marca traz o número
“10” ao lado de uma ilustração que faz uma releitura
moderna e futurista do clássico discóbolo, símbolo da
Educação Física.

II Simpósio de Esporte na Escola
O CREF6/MG e a Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais promoveram, nos dias 25 e 26 de Junho, na
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, um painel
que marcou o lançamento do II Simpósio de Esporte
na Escola, que acontecerá em Belo Horizonte no mês
de Outubro, e que terá como tema “Boas Práticas na
Educação Física Escolar”. Durante a realização do painel,
foram apresentados roteiros para captar boas práticas
desenvolvidas por professores de todo o Estado.

Palestras nas
Instituições de Ensino

II Seminário de Educação
Física e Ensino Superior

Com o objetivo de conscientizar e oferecer aos estudantes
informações sobre Ética e Regulamentação Profissional
de Educação Física, o CREF6/MG está firmando convênios
com as Instituições de Ensino Superior de Educação Física
de Minas Gerais. A iniciativa também objetiva estabelecer
mecanismos de facilitação para os formandos efetuarem
seus registros

O CREF6/MG promoverá, em Outubro deste ano, o II
Seminário de Educação Física e Ensino Superior, que
pretende discutir aspectos da formação inicial do
Profissional de Educação Física, bem como possibilidades
e necessidades de oportunidades para sua formação
continuada.

Plano Decenal de Educação___
A aprovação do Plano Decenal de Educação, no dia 15 de Maio, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, teve fundamental
participação do CREF6/MG, que conseguiu incluir no documento final itens importantes, dentre outros, a obrigatoriedade de
o Profissional de Educação Física possuir o registro no Conselho.
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