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II Congresso Mundial de Educação 'Física
em Strabourg (França)

De 517/,6'9 a 14/7/69, patrociando pe-
la: F.LE.P., terá lugar na França mn con-
gresso mundial que constará. clleltrês par-
tes diferentes: Um Encontro Mundial de
Educação Física Escolar. Um Congresso
de Educação Físioa-te uma Exposição de
Literatura, Material e Instalações de Edu-
caçã o Fí si ca-Desportiva.

T- J1:.NCONTRO MUNDIAL DE EDU-
CAÇf\O FíSICA. Êste terá por objetivo: 1)
favorecer e dlesenvolver a prática da Edu-
cação' Física de base para os escolares e
estudantes dle todos os países; 2) Dar a
conhecer e comparar os 'conceitos funda-
mentais, as téenicaa e a Pedagogia da
Educação Física nos diferentes ~1aisles,
levando em conta a necessidade geral die'
excl'citwrcoletivanllente um certo nú-
mero de alunos, em função das idades e
sexos, dentro de um tempo c do UU) espa-
ço r'elat ivarnants r-eduzidos, por meio de
atividades que possam ~~er executadas
por todos ,e em benefício de todos, a fim
de assegurar a adaptação às necessidades
essenciais da vida, em uma sociedade
determinada, permitindo a cada um
a expressão completa Id/e''Sua personali-
dade; 3) Mostrar e comparar as instala-
ções, os s irelhos I emprtegados para
atingi]' os .ibjetívos gerais e. especiais
próprios da Educação Fisica Escolar. O

Brasil sendo í'iliado à FIEP poderá par-
ticipar dêsse certame, devendo sua dele-
gação ser formada sob a nesponsahilidade
do 'Comité Nacional. Os grupos deverão
ser constituídos de 12 a 20 executantes,
podendo ser de rapazes, moças ou mistos,
dentro dasseguintes idades: 1.0) 10 a 12
anos; 2.°) 13 a 15 anos; 3.°) 15 a 18 anos;
4·.° acima de 18 anos (facultativo). Cada
equi p e d everri coml11'r1eend er obrigatoria-
mente ao menos 2 grupos,; !escolhidos
dentre 0'S 3 primeiros acima referidos,
seja masculino, seja feminino ou os dois.

A ajp.resentação deverá traduzir tão
fielmenta quanto possível a 'realidade
das concepções da! Educação Fíaica Es-
colar nos países representados e não as
fwientações particulares de determinadas
escolas. Sua duração não deverá ultra-
passar ele 30 minutos, 'rigorosamente, do
começo ao fim dos exíercícios executados,
podendo ser 'completada por uma apre-
sentação cinematográfica quíe não dure
mais que uma: hora. A comparação será
fpita soh 3 asneotos : a) efeitos fisiológi-
cos dos leexl'cíI2;lOS; b ) efeitos psico-se-
ciológicos dos exercícios; :c) técnica da
Ec!nca(,óiío Fisica Escolar,' em relação aos
objetivos fisiológicos e psico-fisiológicos.
As inscrições deverão 'ser feitas até
31/5/68, custando a mesma 1.000 francos



francêsos. Os participantes ficarão alo-
jados em estabelecimento de ensino de
Strasbourg. As línguas oficiais serão o
francês, o inglês e o espanhol,

Ir ~ ,·CONGRESSOMUN'DIAL DE
EDUCA!ÇÃO FíSICA. Paralelamente ao
Encontro acima reflerido, 'realizar-se-li' o
Congresso Mundial, cujo tema principal
será a LIÇÃO HE EDUOAÇÃ:O FíSICA
ESOOLAR, constituindo-se de 3 seminá-
rios que têm por objetivo os seguintes
aspetos da lição: a) Biologia aplicada à
Ed. Ffsica-Escolar ; h)' Psicologia, Sócio-
logia e Pedagogia Alplicada à Educação
Física Escolar; c) Técnicas em Educação
Física Escolar.

As conferências de verão 5\e'1'inscritas
antes de 1/6/68 e o texto completo das
mesmas até 1/1/69, íern duas línguas,
sendo uma em francês, e cada conferen-
cista disporáde 45 mino para a exposição.

IJI - EXPOSIÇÃO i\lUl\'IDIA,LDE LI-
LrrERATUHA, MATERIAL E INSTALA-
ÇõES DE EDUCAÇÃO FíSICO-DESPOR-
TIVA.

As modalidades quer pri\t,tlC"as,quíer
financeiras serão tratadas diretamente
entre expositores e organizadores. .

OBSERVAÇ.~O: Maiores detalhes po-
derão S81' dados pelo Pr of. 'I'arga, De-
Ji.:p:acloda Fécl,'.ration Internatinale d'Edu-
cacãou Phvsique do Sul elo Brasil, R.
Oe1. André Belo, 603, fone 3-3726.

A Associação dos Especializados em
Educação Física e Desportoa do Rio
Grande do Sul, em colaboração com a Di-
visão de Educação Física e a Escola Su-
pcr ior -eleEducação Física e sob o patro-
cínio da Inspetoria Federal Siet'cional de
Ed. Física, promoverá para início de Maio
um concurso ao qual Ip,oderão se insere-
víer os estabelecimentos de ensino que es-
tiverem em condições de realizar, as de-

monstrações acima '1ieferidas, dentro da-
quelas normas.

VISITA' DE
PROFESSônES ALEMÃES

Pôrto Alegre acaba de receber a hon-
rosa visita dos prof'essôres Peííer- 'I'eaen
e Huedigíer Dohrmann da Escola de Co-
lônia, da Alemanha.

Em nossa cidade, aqueles destacados
mestres pronunciaram diversas confe-
rências, acompanhadas de excelentes fil-
mes e debates, sob os seguintes tttulos .
"Exp!eriências sôbre uma fundamenta-
cão pedagógica e sociológica; da Educação
Fisica na sociedade moderna", "Saúde
Pública e o Esporte", "Problemas da Me-
todologia do Treinamento do esporte de
competição com vistas à Olimpíada de'
1968". ,

,'PROF. COLO~rnO NA ENEFD

o ilwof. Alfredo Oolombo, destacado
l íder brasileu-o no. campo da Educação
Física, assumiu a Diríeção da Estcola Na-
cional de [Educação Física e Desportos
ela Universidade do BrasiL Ao grande
mestre e amigo, a saudação da gente
gaúcha, com votos de muito êxito,

NOVA DIRETORIA DO G'EPESEF

Em dezembro de 1967 foi eleita a
nova Diríetor-ia do GEPESEF !para o cor-
rente. Os eleitos foram os seguintes:
Presidente Pr of. Jacintho F. Targa (11e-
eleito) ; 'Více-Presidenta Prof. DI'. Poli
M, Espírito; l.a Se'Oretária Prof. Yula
Hern\ 2.° Secr; Pr of', Fernando Lopes ; 1.°
r"eso ProL Bugr-o Lucena ; 20° rres. p~·of.
C~eomal' Lima; D'epartamenrn Social, Cul-
tural e Desportivo - Pr oí. Tania Siran-
gelo e Prof'. l\~ea,solllSaul; D'eparta-
mente de Divulgação - Prof', Washing-
ton Gutierríez ; Bibliotecária - Prof. Mar-
lene R,! Koeehe, '



NOVOS MEMUH.OS DA DIH.ETORiIA
DA AEEFD

, Foi designada 'como 2.a Secretaria
da Associação a Prof'." Maria Gladis Die-
tr-ich. Como Diretor Social e Desportivo
o prof'. Saul.

GINASTRADA NA '~ENEZUELA

o ilustre proí. Vera está organizan-
do, 'a Ginastrada americana, a realizar
e1111968 na Venezuela. Parabens pela
Vitória. Esperamos comparecer.

Mande-nos logo a reguãarolenração
para divulgarmos no, Inosso Boletim.

RECREAÇÃO SOFRE CORTE

'Conforme divulgação no último Bo-
letim de 1967, a Direção da ESEF, .havia
designado pst.e Redator para Coordena-
dor do Centro de Recreação da ESEF.
Acontece! que, (em 15 de janeiro, o Go-
vô rno do Estado publicou o Decr-eto Ipelo
qual todos os prof'essôres íestaduais que
não estivessem exclusivamente no (e'xer-
cicio ela icúredra devier iam retornar às
unidades escolares em que estavam lota-
elos. O Dlecretc atingiu a 7 de nossos co-
Iahoradores no Centro. Assim, com êsse
r-orte, nosso Centro ~e' esvasiou e não
poderá levar a efeito' o 'plano estabeleci-
do em, 1967. Mas 'vamos lutar para f'a-
zer alguma coisa.

CALE~DÁRIO DEF

Em artística apríe sentação recebernos,
em fins de 67, o Calendário para 19618da
Divisão de Educação Física da Secretaria
de Educação. Para os colegas que não l.,e-
ceberem aquele Iivreto, damos aqui um
~~sumo: Março - Dia da Natação; Maio
- Dia elo Voleibol; Junho - Dia da Gi-
nástica; Agôsto - Dia doi Basquete; Ou-
tubro - Dia do Altetismo. Êstes" Dias"

têm caráter local, enquanto os "Campeo .•
natos" 'tem caráter estadual e são os se"
guintes: Março - Campeonato Estudan-
til de Natação; Maio - Idem de Voleibol,
em Ijui ; Junho I~ Idem de Ginástica, em
Santa Cruz do Sul; Setembro - Idem de
Basquete, em P/elotas; Outubro ~,idem;
de Atletismo, em Pôrto Aílegr e. Além
dessas atividades, a DEF promovera ou
apoiará mais as 'seguintes: Olimpíadas,
elos Colégios Estaduais, Olimpíada Estu-
dantil Huralj Olímpiaela Estudantil Evan-
gélica, Jogos Estudantis do Ensino Primá-
rio, Encontros para Difusão. da' Educação
Física, Recreação e Desportos" "Estágio.
para Atualização de Conhecimentos, Cam-
panha de Natação. É um grunde.plano l
Vamos colaborar, gente!

ESEF EM GRANDE RíTMO!

Os vestibulares na ESEF atraíram,
neste ano, quasi 200 candidatos ao Curso
Super-ior. os quais disputaram àrduamen-
te as fiO vagas existentes. Como prêmio
ao. esfôrço dos 81 jalunos apro-vados, o
Cl'A r-esolveu aumentar o. número de va-i
gas para 81, para p/mdio de todo o mun-
do. Agora é trabalhar, turma!

FUGE EM AÇÃO

O Presidente' 'da FUGl~, colega Wal-
ter Jone dos Anjos, teve a gentileza de
nos enviar um ofício acompanhado dê
um exemplar das edições n.? 112 2 do jor-
nal daquela entidade, "O Esnorte Univer-
siM rio, e da programação da FUGE para
1968 que, em resumo, é a seguinte: Ja-
neiro - Assembléia Geral da CBDU; F\e-
vereiro - Assembléia Geral da FUGE,
eleição te posse da Diretoria para o Biênio
68/69; Março - Reunião do Depto. da Ca-
pital, . Insrições 'p-ara os XIV JUM e IX
JUG, Apresentação de índices para nata"
ção e atletismo, Reunião do 'I'J'D, Rea~
lização dos II~ Jogos Metropolitanos dle:
Calouros e 'I'orneios internos. nas Uni:'
versidades e Isoladas, Competições .de



natação nos XIV JUM (aberto !para o in-
terior ) ; Abril - XIV JUM, 'I'r einos pa-
pa os XIX JUB danatação e polo aquá-
tico; Maio - 'I'neinos para as demais n10-
dalidades elos XIX JUB, IX JUG; Julho
'-- X:IX JUB, na Badia; Agôsto - Treinos
para a São Silvestre Universitária e Cam-
peonato Mundial Universitário de Judô;
Setembro - Campeonato Mundial Uni-
versitário ele Judô, Quadrangular em Vi-
tória entre FUEC, FUME, FUPE e FUGE
{vôlei, basquete le' futebol de salão), Eli-
minatória a São Silvestre; Outubro - V
São Silvestre Universitária.

Agradecemos a gentileza do colega.
e, com satisfação, fazemos a divulgação
do programa anual da FUGE com nos-
sos votos de muito êxito em Lôdas as
atividades do esporte universitário que,
como vemos, está muito bem organizado.

PROGRAMA DA ASSOCIAÇÃO
PARA O ANO DE 1968

No corr-ente ano a nossa Associação
pretende realizar o seguiníle : Curso de

Preparação para o Concurso; Curso de
Yoga (Prof. Herrnógemes) ; Curso de Re-
cuperação (Pu-of'. DI'. Silvio Raso) ; Curso
ele Atletismo (Prof. .
Curso ele Dança Moderna (ProL Gladys) ;
Cursos de Férias tem Julho (Prof. Boa-
ventura, prof. Ignês N. Romeu etc.); Se-
minúrio de Diretores de Estabelecimen-
tos de' ensino médio; Concurso ele Cama
Elástica; Concurso ele Ginástica Escolar
(ar.ima regulamentado) em maio.

REUNIÃO DOS PROFESSôR:ES
DE ENSINO MÉDIO

'Ü Prol'. Quites) Diretor da nEF comu-
nicou que reunirá no 1.0 sábado de cada
mês os pr of'essõres {~e,Educação Písioa
elo ensino médio para fins ele, orientação
do seus trabalhos nas escolas. Parabéns!

A .palavra agora testá com você caro
colega. 'I'rate ele aparecer na ESEF para
confraternizar com os outros colegas.
Depois da reunião haverá um bate-bola
etc. ENTAO' NJ'É O DIA, 6 DE ABRIL!. ..

1l:steBoletim foi impresso por gentileza da Campanha Nacional de Educação Física
através da Inspetoria Federal de Educação do Rio Grande do Sul. Por isso, êle está sendo en-
viado gratuitamente, a todos os prof'essõres de Educação Física de nosso Estado, tôdas as Esco-
las de Educação Física do Brasil e do mundo, e a tôdas as autoridades educacionais do Brasil '6

!1{)S países amigos. Solicita-se intercãmbio.
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