PLANILHA ORIENTATIVA/REFERENCIAL PARA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SERVIÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
FISICA ATUANTES NA REGIÃO DO CREF20/SE

Base R$ 1.212,00

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

INTRODUÇÃO
A presente planilha orientativa/referencial serve apenas como auxílio aos profissionais
que tem dúvidas na hora de fixar o valor de remuneração pela prestação de serviços,
sendo que as tratativas são de livre negociação entre os particulares, visto que o
CREF20 não impõe um piso mínimo ou máximo.
Assim, o profissional de educação física possui liberalidade quanto à determinação dos
valores dos honorários dos serviços da área de educação e atividade física, podendo
utilizar o presente referencial como parâmetro.

O que é a tabela de honorários CREF20?
Nem sempre é fácil estabelecer o valor cobrado pelo serviço, não é mesmo?
Principalmente se você é um profissional novo no mercado de trabalho. Pensando nisto,
o CREF20 disponibiliza a tabela de honorários CREF20 - Ano 2022.

QUADRO I
O honorário é de livre negociação para cada estabelecimento, cliente e aluno, a ser
fixado pelo profissional em tratativas com o contratante, dependendo de sua atividade e
dos serviços prestados.
A presente planilha deve ser utilizada como mero parâmetro/orientativo, apenas de
forma referencial, para evitar o aviltamento entre os próprios profissionais e tem como
objetivo principal, informar aos profissionais, os custos mínimos decorrentes da
atividade física, e propor desta forma, uma sugestão de honorários, a qual não é
compulsória.
Lembrando que cada profissional, na hora de fixar os seus honorários, deverá levar em
conta alguns fatores básicos da atividade.

Para chegar ao valor da tabela, o CREF20 levou em consideração alguns fatores. O
profissional tem outros aspectos que influenciam no valor a ser cobrado, como por
exemplo:
•

Prestígio profissional;

•

Nível de especialização;

•

Horas trabalhadas;

•

Preço médio cobrado pela concorrência;

•

Local onde o serviço irá realizar o serviço;

•

Condições do cliente.

QUADRO I
MODALIDADE DE
ATUAÇÃO

PÓSGRADUADO

MESTRADO

DOUTORADO

VALOR
MENSAL

OBSERVAÇÃO

PROVISIONADO

------

--------

---------

R$1.212,00

06 horas

ESCOLA

R$ 15,50 a R$
17,50

R$ 17,50 a R$
20,00

R$ 20,00 + 25%

Valor hora aula

PERSONAL

R$ 35,00 a R$
50,00

R$ 50,00 a R$
65,00

R$ 65,00 + 20%

Valor hora aula

GINASTICA

R$ 30,00 à R$
40,00

R$ 40,00
+10%

R$ 40,00 + 20%

Valor hora aula

MUSCULAÇÃO

R$ 30,00 à R$
40,00

R$ 40,00 a
+10%

R$ 40,00 + 20%

Valor hora aula

RESPONSÁVEL
TÉCNICO

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00
+10%

R$ 1.500,00 +
20%

Por turno

