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Itapecerica da Serra, 17 de fevereiro de 2022. 

 

MEMORANDO CIRCULAR Nº 06/2022 

“A cidade com a qual sonhamos passa pela escola.” 

 

Aos Diretores das Unidades Escolares 

 

Assunto: Capacitação para Educadores Físicos 

 

Em acordo firmado entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Prefeitura 

de Itapecerica da Serra, assumimos, através da Secretaria de Educação, o 

compromisso de divulgação do desporto paralímpico junto à Rede de Ensino, 

bem como em outros setores municipais onde atue o profissional de educação 

física. 

Além de disseminar o desporto, a parceria também visa a capacitação dos 

profissionais, através de cursos EAD ou presenciais, com o objetivo de tornar as 

atividades físicas e esportivas mais acessíveis às pessoas com deficiência. Com 

a divulgação do esporte paralímpico e a qualificação dos profissionais que 

atuam, de maneira direta ou indireta, na Rede Pública e Privada de Ensino, a 

presente ação visa oportunizar programas relacionados às modalidades 

paralímpicas no contexto escolar, no esporte e em programas de reabilitação. 

O curso “MOVIMENTO PARALÍMPICO: FUNDAMENTOS BÁSICOS DO 

ESPORTE” será a “porta de entrada” para os demais cursos oferecidos pelo 

programa, sendo pré-requisito a certificação deste para a continuidade e o 

acesso às formações subsequentes. A carga horária deste curso inicial é de 46 

horas, divididas em 6 módulos a serem cumpridos no prazo máximo de 60 dias. 

Acesse: www.educacaoparalimpica.org.br 

 

http://www.itapecerica.sp.gov.br/
http://www.educacaoparalimpica.org.br/
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Passo a passo: acesso aos cursos / criar uma conta / todos os cursos / 

categoria de cursos – EAD/ curso Movimento Paralímpico: Fundamentos 

Básicos. 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES:  

 

• Formação de Professores 4 – Educação Física: 18 de fevereiro, 08h00 às 

12h00, no Auditório da Prefeitura de Itapecerica da Serra. 

 

• E através do Departamento Pedagógico: 4668-9477 (Professor Dinho) 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Márcio Bezerra Carvalho 

Secretário Municipal de Educação 

http://www.itapecerica.sp.gov.br/

