
LIVRE-DOCt!NCIA
Está de parabéns o Departamento Gimno-Ritmico da

ESEF/UFRGS: os professores Lenea Gaelzer, Francisco
Camargo Netto e L,uiz Irineu Cibils Settineri .acabem
de ser aprovados no concurso de !ivre-docência na·Uhi
versidade Federal do RGS. Parabens a esses distintos
colegas pelo esforço em prol da elevação da ..classe,

VI JUGUEEF
A ESEF/UFRGSipatrocina, de 17 a 21 do corrente,

a sexta edição dos Jogos Universitários Gaúchos de Es
tudantes de Educação Ffsica. Este Boletim dá as boas
vindas a todas as delegações, especialmente aos·fu~

ros coleqas, desejando que sejam estes Jogos um labo-
ratório de pesquisas, estudos e confraternizaç~o,para
maior fortalecimento da classe. Tudo o mais e secun-
dário. Se não for para fazer a coisa muito certinha;
se não for para fazer do esporte um instrumento de e-
ducação e desenvolvimento, ~aia fora e dê lugar. Qara
o seu colega que deseja engrandecer a Educaçao Física.

PÓS EM SANTA MARIA ?
Segundo noticia o Correio do Povo, estiveram . em

Santa Maria, na UFSM, a serviço da CAPES~ as doutoras
Janet Teeple e Ana Maria Pelegrini, a fim de trat~r
da implantação naquela Universidade do Curso de 'Més -
trado em Educação frsica. A Associação rejubila-se' ri
O EVENTO e"convocatt todos os colegas para subirem éS
te novo degrau em sua formação profissional -

GINÁSTICA DE JAZZ
Sob os ausplcios da AEEFO e da FIEPH, epatrocf-

oio da Pró-Reitoria da Extensão da UFRGS, realizou -
se na ESEF/UFRGS, em agosto, um CursQ de Ginástica
de Jazz, ministrado pela profa. ale!!)aGERBUD OHDE,a-
companhada eelo percursionista alemao ~~x WUlFF, ec./
a colaboraçao da profa. CECY FRANCK. Fizemos amplà
divulgação do Curso e graças a isso tivemos um sele-
cionado qr-up ocde colegas participando do Curso quE}foi realmente excelente. Esperamos que aqueles pr~
vilegiados colegas divulguem o que aprenderam entre
os demais colegas~
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ANUIDADE
Nossa anuidade de 1"77 tem o mesmo valor df;l,de 1976:

Cr$120,OO. e pode ser paga na agênCia do Banco B"andei -
rantes S/A, sito à rua Uruguai, 306, das 9h30 às 16h30,
ininterruptamente, ou remeter por qualquer Banco em or-
dem de pagamento a favor do mesmo, na conta nO 11668/9
desta Associação.

PRESTIGIE A AEEFU
Apelamos a todos os dolegas que prestigiem nossa A~

Isociação. Você que já é associado, participe dos Cur -
1505, Congressos e Encontros de Confraternização; leia ,
Icolabore e divulgue este Boletim; acompanhe o noticiá -
:rio que mantem9s nas páginas de ensino dos jornais da
Fapita1 e na Radio da UFRGS; e estimule o ingresso de
outros colegas na Associação.



Um bom Diretor de educ andâr-í o ..pode ajudar ao !)eo
to de Educação Fisica de sua instituição de muitas ma
neiras. O Cel. Targa, nosso Presidente, traduzindo ~
livro de C. Eric Pearson "A classroom t.e ache r t s guide
to Physical Education", pinçou estas possibilidades ::
I.Determinar e facilitar o emprego de recursos f{sioos

e humanos;
2.Relaclonar os Serviços -Especiais com a Educação Ff-

aica (exemplo: enfermaria, zeladoria, ete);
3.Enviar ao profe~sor as publicac~es especializadas;
4.Estimular e ajudar na elaboraçio dos programas;
5.Promover demonstrações e :em alguns casos até assis-

tir o trabalho do p rof es sor;;~
6.Por à disposição do professor o material de -avalia-

ção que for necessário; .
7.Promover reuniões para discussão em grupo, assim co

mo encaminhar para entrevistas individuais com o õ-
rient~dor ou c~ordenador de Educação F{sica;

8.Dar oportunidade para uma distribuição horária fle-x{vel; .
9.Proporcionar as instalações t equipamentos .eelemen-

tos necessários; .; , ..
IO.Providenciar, de acordo com as tecnicas d~ avalia -

ção, na aquisição dos instrumêhtos necessarios para
diagnosticar as necessidades do aluno e seu progrej!
so;

II.Orientar os professores sobre as medidas administra
tivas (por exemplo: distribuição dos meios. delimi~
tação de espaçcis para ,as'atividades ete);

12.Nas reuniões, e stabe l.ece.ro tempo neces s àr í,o paz-a
as discussões dos preblemas de Educação F{sica;

13.Quando for preciso, ajudar a planejar as unidades
de trabalho; .

14.Ajudar 8,organizar as excursões de classe, sempre
que poas Ive l t

l5.Ajudar a compreender o sentido do programa de Edu-
cação Fisica (por exemplo: comunicações t reun í.ôes
com os pais ete);
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I PAPEL DE UM BOM DIRETOR 16.Proporcionar oo..ortunidades de obsa:rva~ ou~ os o.L • l<T , r,9fassares e outras classes em ação;

17.0bservar e avaliar o programa de Educação Ffsica
do professor e ajudá-Io a mudar a orientação sefor preciso. .
Alô, professores e diretores: ai estão algumas

~'dicas"., Vamos estudar, ver o que se aplica a suasescolas, e aproveitá-Ias? '
OHEROI8MQ 00 SILVIO OELMAR

O Brasil todo comoveu-se com o jovem sargento
que, num gesto heroico, deu sua vida para salvar u-

.:ma criança das garras das terrl veis ariranhas t fato'
recentemente ocorrido em Brasflia. O que nem todos
sabem! que· sll vio Delmar Holenbach era professor de
Educaçao FíSica, formado pela JiSEF/UFRGS n.turma
. de. 1969. Àquele valoroso colega,! a sentida homena-
gem dos especializados em edticaçao ffsica.· .

RETALHOS
•••Este Boletim foi impresso no .Serviço de Âudio-Vj

sual do IPA. Muito, muito gratos •••
•••Recebemos o Boletim nO ~ da APEF/São Paulo. Agra

decemos e fazemos votos oelo maior ~nqrandecimen, f __ _

to daquela ja~poderosa entidade.""
.••• C~ntenas de colegas se encontraram nos Cursos de

Fe~ias da ESEF/IPA. E voltaram,enriqüecido~ pa-
. r-a, ,eus campos de trabalho: Ginastiea com Musics,
Ginasticà 2a~ Excepcionais., Arbitragem de Hande
boI, Nataçao Sincronizada, e Ginásti.ca de Preven
ção .e Recuperação de Cardiopatias... -

•••DIA 27/9, às ~ hora~, na Churrascaria Sacy: tr2
dicional churrasco do DIA 00 PROFESSOR DE !DUCA-
çÃO FíSICA; Vai lá:muitos brindes, alegria,vidaJ

•..•• 1'105S0 Presidente foi ao Conqresso em Madri. No
-. , li! , -., ,.proxímo numero ele vai contar. Ate Ia •••
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