
ANALISTA SUPERIOR – EDUCADOR FÍSICO 

PERFIL 

Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no CREF. Experiência mínima de 6 meses na área 
de atuação. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Aprofundar, desenvolver e/ou implementar métodos e técnicas de trabalho objetivando 
proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria por meio de programas 
de vida saudável como lazer ativo, atividades físicas, jogos do SESI, formação esportiva de adultos e 
de inclusão, SESI corporativo, circuito do bem-estar e demais atividades constantes do portfólio de 
Vida Saudável do SESI. 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

Dedicar à preparação física de crianças, jovens e adultos, assim como a preparação física e mental 
(individual e coletiva) de atletas e desportistas; Encarregar-se da direção técnica de equipes 
desportistas; Realizar avaliação física para os usuários da Unidade do SESI; Interpretar e ensinar as 
técnicas desportivas; Assistir os atletas nas competições esportivas; Organizar, dirigir e promover 
esportes e lazer; Organizar e planejar associações desportivas, atléticas ou grêmios; Fazer pesquisas 
no campo do esporte; Desenvolver ações de orientação junto à população, sobre os benefícios de 
estilos de vida saudáveis, objetivando aumentar os níveis populacionais de atividade física e reduzir 
fatores de risco para doenças não transmissíveis; Mapear, apoiar, consolidar e criar ações de 
atividade física e de exercícios físicos nos serviços de Atenção Básica e estratégia de Saúde da 
Família; Avaliar, planejar, definir indicações e contraindicações, considerar fatores de risco para a 
prática e pela prática de atividades físicas, bem como estratégias e metodologias; Prescrever, 
organizar, adequar, dirigir, desenvolver e ministrar programas de atividades físicas e de exercícios 
físicos na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; Desenvolver pesquisa e investigação 
científica na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; Orientar atividades físicas por meio 
de ginástica laboral nas empresas; Realizar cursos e palestras com temas voltados para a vida 
saudável nas empresas; Realizar massagens express nas empresas e nas entidades do Sistema 
FIEMA; Participar nos eventos das empresas e comunidade (ações comunitárias) como orientadores 
na área de lazer; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade, e proteção ao meio 
ambiente; Ministrar palestras, atividades educativas e curso de Educação Continuada; Atuar como 
disseminador nas empresas maranhenses ofertando produtos e serviços da entidade; Apresentar os 
serviços de soluções em vida saudável nas empresas maranhenses objetivando estabelecimento de 
novos contratos; Realizar outras atividades correlatas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. 
Ordenamentos legais da educação física escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. A Constituição Federal: da 
Educação, da Cultura e do Desporto. A Educação Física como instrumento de comunicação, 
expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade cultural. Materiais e equipamentos 
indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação física - Jogos: Concepção de 
Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de 
Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de 
distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras; 
danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e 
coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: individuais – atletismo, natação. 
Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e 
raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos 
esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e 



musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para 
os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Elementos organizativos do ensino 
da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano 
de aula. Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação 
Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização 
de valores estéticos. Conceitos de Habilidades Motoras e Capacidade Física. 

 

 


