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ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇAO DOS ESPECIALIZADOS
EM EDUCAÇAO FIsICA

Na reuni~o de assembl~ia geral da Associaç~o dos
Especializados em Educaç~o Física e Desportos realizada
na ESEF no dia 27 de junho, foram aprovados o" balancete
e o relatório da Diretoria, bem como o aumento da anuida
de para dez cruzeiros e da mensalidade para um cruzeiro,
tudo depois da aprovaç~o do Conselho Delibetativo da
AEEFDe e respectivo parecer da Comiss~o Fiscal, Na oca-
si~o foi sorteada uma bôlsa de estudo entre os presentes
para participaç~o no XIV Curso de Aperfeiçoamento T~cni-
co-Pedagógico que se realizará em Santos, tendo sido con
templado o Prof. Joaber Pereira, atual presidente do Sin
dicato dos Professôres e como suplente a Profa. Mary Ivo
ne, A fim de proporcionar aos sócios aportunidade para
realizar "camping" foi designada uma comissão para. estu-
dar e providenciar em locais, coristituida pelos Professô
res Joaber Pereira, Ricardo Luber (Coordenador T~cnico
da DEF) e Maria Abrelina Penatieri. Foram deçlarados só-
cios benem~ritos os ex-presidentes da AEEFD Prof.F,G. Ga
elzer e Dr. MaurIcio Ackeelrud, como justa homenagem ao~
seus trabalhos. Foram eleitos na assembl~ia o Prof. J.F.
Targa como presidente (reconduzido) e o Prof. Alfredo Nu
nes como Vice-Presidente. O nôvo presidente convidou o~
professôres Sandra Gauer para Diretora do DepartamentoSo
cial, Ricardo Luber para Diretor do Departamento Cultu~
ral, Rubens Dias Marques para Diretor Esportivo e Zelira
Eichenberg para Diretora do Departamento de Divulgação
Jos~ Pinheiro e Tereza Galvão, para Secretários Cleomar
A. Pereira Lima para Tesoureiro, nomes que foram aprova-
dos pelo Conselho Deliberativo.Assim ficou constituído:
Presidente - Prof. Cela Adil Quites (Diretor do Departa-
mento de Esportes do Estado); Vice-presidente - Prof.Joa
ber Pereira (presidente do Sindicato de Prof.); Secretá~
ria - Profa. Marlene C. Koeche; Conselheiros - professo-
res Dr. Poli MoEspírito, Dr. Ney Serres Rodrigues, De-
rick O.Ely, Lenea Gaelzer, Fredolino Taube (Diretor da
ESEF), Tania Sirângelo, Milton Cunha e Maria Abrelina Pa



natieri. No Conselho Fiscal continuam os professôres Sil
vio S~ntos ( Diretor da DEF da SEC), Maria L~cia Lutero=
ti dos Santos (Coordenadora do Ensino Prim~rio d~ DEF) e
Edith Pezzi. Nessa oportunidade o Prof. Joaber Pereira
ofereceu uma sala para sede da AEEFD no Sindicato' dos
Prof~ssôres na Galeria Ros~rio 49 Andar, de modo que os
s6cioster~0 assim facilidade de acesso nem ponto muito
central. A sala de reuni~o do Sindicato ~ muito acolhedo ~
ra,prestando-se para palestras, projeç;oPde filmes etc:
O prof. Luber - Diretor Cultural pretendo iniciar uma s~
rie de projeç~o de filmes t~cnicos, que esperamos tenh~
receptividadeentre os nossos associados .
REVISTAS' ESPECIALIZADAS •. "Lembramos aos colegas que a APEF
de S.Paulo esta publlcando uma bela Revista "ESPORTE E
EDUCAÇÃO" q.ue já est~ no seu n9 7. A assinatura custa
Cr$ 20,00 por semestre. R.Cesário Motta Jr. 369-29 S.
Paulo. O Boletim da F.I.E.P. com muitos artigos em Portu
guês e outras llnguas pode ser encomendado para esta As~
sociação por Cr$ 10,00 (individual) e Cr$ 25,00 a assina
tura coletiva (para Escolas, Entidades, Clubes etc,) As
Revistas "L1 HOMME SAIN" por 28 francos francêses, ã
FFGEGV-4, rue Paul-Delaroche-Paris (16), EDUCM~ION PHSSI
QUE ET SPORT - ETABLISSEMENTSDE JOINVILLE, AVENUE DU
TREMBLAY, PÃRIS (12) por 33 francos francêses; L' EDUCA-
TION PHISIQUE da FFEP-2 rue de Ve Lei s . PARIS lE!']' por 18Fo
bEPORT 2.000 - Avenida Juan de Herrera s/n - Madri-Espa-
nha por 15 pesetas, REVISTA CHILENA DE EDUCACION FÍSICA.
AV, SANTA MARIA 983, CASILLA 2427-SANTIAGO DE CHILE por
4 dólares, EDUCACION FISICA-CENTRO DE ALUMNOS DE LA ES-
CUELA DE EDUCACION FISICA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE-AN h

TOF6GASTA-CHILE; po~ 2 d61ares. DIRETOR DA DEF DO MEC NA
UFSM. Soubemos "a posteriori" que a aulalnaugural da no
va Escola de Educaç~o Fisica da Universidade Federal de
Santa Maria foi dada po dia lU de maio pelo Coronel Ar-
thur Orlando'4a Costa Ferreira, Diretor da Divisâo de E-
ducaç~o Ffsica do Minist~rio de Educaç~o e Cultura. Para
rabens ao Reitor Mariano, a S. Maria e à nova Escola. -
PAGAMENTO DE ANUIDADE. Colabore com sua AssociaçâQ, para
que ela possa oferecer mais, l"emetendo dez cruzeiros por
qualquer Banco, a favor da conta da Associaç~o dos Espe-
cializados em Educação FlSiça e Desportos na Uni~o de
Bancos Brasileiros, Rua 7 de Setembro 1076-Pôrto Alegra 1

Não se esqueça que todo professor diplomado pela Escola .
automãticamente ~ s6cio da AEEFD. Reuna a anuidade de di
versos colegas e envie-nos ou pague na DEF ã Profa. Edi= ~
th Pezzi.
CURSO DE FERIAS EM JULHO, De 1 a 8 de Julho realizaram-o
se cursos de ferias para professôres n~o titulados, cêr-
ca de oitocentos, que foram grupados no Instituto Pôrto
Alegre e no Col~gio Americano, onde receberam aulas nos
turnos da manha e da t:arde, as quais foram mui 'toprej udi:.



cadas pelas chuvas. De 9 a 14 de julho teve lugar o cur-
so para 'licenciados "no IPA9 reunindo cêrca de 120 pr-o f es
sôres que tiveram aulas ministradas pelos professôres An
tonio Boaventura da Silva, da ESEF de S. Paulo, Erica
Saur do Rio de Janeiro, Manuel Tubino da Escola de Educa
ç~o FIsica de Volta Redonda, Geraldo Barbosa da Comiss~~
de Desportos da Aeronáutica e Jacintho F.Targa da nossa
ESEF. Foi pena que n~o se realizaram as aulas de Ioga e
Expressão Corporal, para as quais havia tanto interêsse.
De qualquer maneira foi uma promoç~o feliz da Divis~o da
SEC e esperamos em novos encontros que todos venham be-"
ber novos conhecimentos. N~o se esqueça que a Educaç~o,
FIsica está atravessando a sua fase cientIfico-social de
modo qtie n~6 há m~is lugar para práticas empIric~s. f.
precioso que os professores se convençam que n~o podem
continuar na rotina que entorpoce e mata o estImulo dos
educandos. Se o professor n~o se impuser pelos seus co-
nhecimentos atualizados e por uma atitude interessada pe
la sua profissã09 jamais poderá pretender que seu traba~
lho seja reconhecido e valorizado.
VISITA DE CARAVANA ARGENTINA. Conforme havIamos anuncia-
do no Boletim n.l/70,l4 alunos do Instituto Argentino de
Educação FIsica de Buenos Aires sob a chefia do prof, Ma
rio Barrios realizaram uma excursão de interc~mbio cult~
ral com as escolas de Educação Flsica do Estado, cumprin
do um extenso programa em S. Maria e Pôrto Alegre, ondi
realizaram belIssima demonstra~~o de ginástica moderna
com clavas, balanceamentos, alem de mostrarem excelentes
progress5es para aprendizagem de salt0s atletismo, rugby
etc. Realizaram tamb~m encontros de volibol com alunos
das Escolas de Ed. FIsica acima referidas, Esperamos que
êsse intercâ.mbio continue e que os nossos alunos tamb~m
se organizem nesses moldes e façam suas "giras" cultu-
rais, permutando conhecimentos e técnicas modernas de gi
nástica e esportes, realizando conferências etc. --
V CONGRESSO PANAMERICANO DE EDUCAÇAO FIsICA, DE 7 A 15 DE

NOVEMBRO EM BUENOS AIRES.
TEMA GERAL: POLÍTICAS E ESTRATEGIAS DO DESENVOLVIMENTO E

RENOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA AMÉRICA LATI
NA.

Secciõn I
I - Estado actual de 10s sistemas latinoamericano

de educaciõn flsica:
a) Conceptos y fundamentos teõricos,
b) Polltica educacional.
c) Realizaciones,



2 - Factores que condicionam la eficacia del siste
ma de educaciõn fisica. -

3 - Alternativas y estrategias para el desarrollo'
e innovaciõn del sistema de educaciõn fisfca.

Secciõn II

b)
c)

d)
e)
f)

Secciõn III
1.

2.

Núcleos criticos de la educaciõn fisica escolar
Estado ac!ual y alternativas para el desarrollo
e innovacon.
a) Objetivos y resultados minimos para cada n;-

ve 1 .
Curriculum. Tiempo asignado.
Metodos y tecnicas, Evaluzciõn del aprovech~
miento.
Instalaciones y material didãctico.
Financiamento.
Formaciôn de profesores.

Documentaciõn e informaciõn, Sistemas y ser-
vicios,
Investigaciõn.

t~te Bolet~m 6o~ ~mp~e~~o pela
CAMPANHA FEVERAL VE EVUCAÇÃO FrSlCA
do MINlSTtRI0 VE EVUCAÇÃO E CULTURA.
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