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COMUNICADO 

 
Senhores Gestores/Coordenadores:  

 
Conforme parceria estabelecida com a Secretária de Esportes Paralímpicos, 

solicitamos aos Gestores, que divulguem aos Professores de Educação Física, 

sobre Curso de Capacitação Esportiva Paralímpica, que será realizada entre 15 a 18 

de fevereiro de 2022, das 8h às 18h, no Centro Cívico de Americana, destinada a 

esta Diretoria de Ensino Região de Americana e Secretaria de Esporte de Americana, 

presencial, com vagas limitadas, seguem informações e links: 

 

Público-Alvo: Professores de Educação Física da Diretoria de Ensino de Americana. 

Data: 15 a 18 de fevereiro. 

Horário: 8h as 12h, das 14h às 18h. 

Local: Centro Cívico de Americana. 

Modalidades:  Atletismo, parabadminton, goalball, tênis de mesa, natação, bocha, 

ciclismo e basquete em cadeira de rodas. 
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Divididas em duas grades a serem escolhidas pelo participante no momento da 

inscrição: 

• Grade 1: atletismo, parabadminton, goalball, tênis de mesa 

• Grade 2: natação, bocha, ciclismo e basquete em cadeira de rodas 

 

Inscrição: https://capacitacao.paralimpico.com.br/ até 04 de fevereiro. 

Pré-requisitos: 

• Ser professor de Educação Física com comprovação por meio do CREF ou 

Diploma. 

• Ser estudante de Educação Física do último ano de graduação apresentando 

comprovante de matrícula. 

• Ser professor das redes pública ou privada de ensino não formado em 

Educação Física, mas que atua em aulas com conteúdo esportivo com 

comprovação das aulas ministradas. 

Observações:   

• A realização do curso é opcional para professores da Diretoria de Ensino, EAD 

EDUCAÇÃO PARALÍMPICA - Comitê Paralímpico Brasileiro. 

• Para a seleção dos participantes, além dos pré-requisitos acima, também será 

considerada a ordem de chegada de inscrições. O curso tem 50 vagas 

disponíveis para cada grade. 

Convocação: A escola pode enviar um ou mais professores respeitando a 

convocação, no máximo, de dois (02) dias por 8 horas de Efetivo Exercício, por 

exemplo, caso a escola tenha apenas um professor ele poderá ir em dois dias ou, 

caso a escola tenha mais professores, divide-se o número de professores por dias de 

curso, não ultrapassando dois dias. 

 

Maiores informações, estamos à disposição no telefone: (19) 98244-4793. 

 

Atenciosamente, 

 

 

RESPONSÁVEL: 

https://capacitacao.paralimpico.com.br/
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 LUCIANA DE CARVALHO FREITAS 
PCNP 
 NPE    

 
 

De acordo: 
 

Haroldo Ramos Teixeira 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
  GABINETE DO DIRIGENTE 


