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VI ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO F[SICA

Iniciamos, neste Boletim, a divulgação das conclusões do VI Encontro Nacional de
Professores de Educação Física, realizado em Tramandaí, Rio Grande do Sul, de 02 a 08
de abril de 1980, organizado pela Associação dos Especializados em Educação Física e
Desportos do Rio Grande do Sul:

VI ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO fíSICA
TRAMANDAí - 02 a 06 de abril de 1980
- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES -

1.8 CÂMARA - A Cargo da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar Secção
RGS.
COORDENADORA: Prof." Fandila Reginato
RELATORA: Prof.8 Jussara Schreiner

·A 1.8 Câmara do VI Encontro de Professores de Educação Física, realizado de 2 a
6 ~e abril de 1980 em Tramandaí/RS, considerando:

a) a importância da educação pré-escolar no desenvolvimento do indivíduo;

b) a importância da educação psicomotora nos 1.os anos da vida;

c) a necessidade de atender o pré-escolar nos aspectos perceptivo e motor;
d) a falta de professores de Educação Física habilitados para atender a clientela,

dessa faixa etário.f

faz as seguintes recomendações

1) Que a psicomotricidade seja incluída no currículo de formação dos professores de
Educação Física, com reforço nas cadeiras de Psicologia Aplicada e de Fisiologia;

2) Que o professor de Educação Física possa atuar . legalmente também nas classes
de pré-escolares: . ',.' , ...

3) Que sejam realizados, como solução transitória, cursos de treinamento para licen-
ciados em Educação Física, a fim de Ihes possibilitar atender adequadamente às classes:
pré-escolares:

4) Realização de seminários, mesas redondas, painéis, sessões de estudo e outros
que tratem especificamente da psicomotricidade na pré-escola, destinados a docente e
pessoal que trata com este tipo de clientela;

5) Divulgação entre os professores da pré-escola, e especialmente de Educação Fí-
sica, dos estudos relativos à psicomotricidade, realizados pelo Centro de Estudos de
Psicomotricidade Dr. Bryant Cratty da UFRGS/PA;

6) Elaboração e divulgação de bit>ILot.ecíil referente à psicomo.tricidade e Educação
Física Infantil nas escolas, especialmente as que m,antêm ,Jardirn..de.lnfância.

,. I .• • li •••••1.

2.a CÂMARA - A cargo do Laboratório de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação
da UFRGS e do Círculo de Estudos "Dr. Bryant Cratty".
COORDENADORA: prof.a Léa da Cruz Fagundes
ASSESSORA: Prot." Maria Aparecida Pabst
RELATORA: Prof." Margarida Oplinger Pinto



., Após a exposição oral realizada sobre as teorias que fundamentam a Psicomotricidade
e os trabalhos práticos apresentados pelo grupo de. professores acima citado, foram
aprovadas as seguintes proposições:

f, Que o professor de Educação Física busque fundamentar seus conhecimentos técni-
cos em teorias que expliquem o desenvolvimento psicomotor da criança.

2. Que a Educação Física oportunize, através de diferentes atividades, o desenvol-
vimento psicomotor, enfocando aspectos não só relativos à técnica, mas, principalmente,
que favoreça o descobrimento e a criatividade que existe em potencial na criança, em
suas diferentes etapas escolares.

, 3. Noções de lateralidade, sentido, direção, ordem e criatividade podem ser dadas
à criança, através de métodos tradicionais, porém adequadas à teoria desenvoMmentista
da Psicomotricidade, que prevê atividades .Iúdicas, naturais e jogos;

4. Propor que as Universidades, tanto na Formação do Magistério, quanto na de
Técnicos em Supervisão e em Orientação Escolar, enquanto não disponham de especia-
listas para a disciplina de Psicomotricidade, ela seja desenvolvida por professores de
Psicologia de Desenvolvimento em colaboração com professores especializados em Edu-
cação Física Infantil;

5. Recomendar aos órgãos competentes das Secretarias de Educaç.,o, estaduais
ou municipais, que organizem cursos de reciclagem para professores do currículo por
atividade, para pô-Ios ao par das modernas TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS da Psicomotri-
cidade, algumas ,demonstradas no VI Encontro Nacional de Professores de Educação Fí-
sica, principalmente as que visam "melhorar a performance intelectual através da parti-
cipação em atividades com movimento baseado em modelos cognitivos, como é preconi-
zado pelos mais modernos autores que tratam da Psicomotricidade;

_ 6, Recomendar às Escolas de Educação Física e às de Formação de Professores de
1.0 grau, que nas unidades didâtlcas da Ginástica e de JOGOS INFANTIS ou na disciplina
de Educação Física Infantil, sejam estudadas as técnicas e estratégias referidas na pro-
posição anterior, de modo que os professores de Educação Física colaborem, na medida
.do possível, com os professores de classe do currículo por atividades, na ministração
daquelas atividades, de forma a realizar a integração das atividades físicas com as
demais;

7. Recomendar às Delegacias de Educação e às Coordenadorias que se proponham
a fundar, nas cidades maiores, Centros de Estudos de Psicomotricidade com a finalidade
de apresentar, discutir técnicas e estratégias, as mais modernas; convidar autoridades
no assunto para palestras, cursos, etc., para que sejam aperfeiçoados seus conheci-
mentos nessa importante área da Educação.

3.a CÂMARA - A cargo do COMITE BRASILEIRO DA FÉDERATION INTERNATIONALE
D'EDUCATION PHYSIQUE (FIEP)
COORDENADORES:Prof. FRANCISCO CAMARGO NETTO
Prof. HERBERTDE ALMEIDA DUTRA
Prof.a lULA HERVÉ

APRESENTAÇÃO DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE CURRíCULO DE EDU-
CAÇÃO FíSICA DO ENSiNO SUPERIOR (Tema 111)
,Foi aprovado pela 3.a Câmara:



",.',.J.:; A.prpppelçao do ~Curso de ,Licenttatu~a "em ,Educação Físlca,' como formação
l>ªs!cfl ,do Magislér-io de 1.° 'e 2.0. grauJ::oonSéQuerltemente>com enfoque principal 'em
Educação e não em adestramento. ",:,'f·

2. Que a duração do curso deverá ter, no mínimo, 2.500 horas, e ser realizado em
quatro anos.

: 3.' Que a habilitação será somente após o preenchimento do
fessordeEducação Flslca, proplclando desta fOrmá que o mesmo
nàlizahdo 'sua tendência para a 'terminlilídade de seu int~res~e.'

,. :,

pré-requisito de Pro-
conclua o curso, ca-'

I

4, ' Oferecer habilitações prioritárias como: Administração e Orientação em Edu-
cação Fisica.

5. Que a formação pedagógica seja iniciada concomltantemente com, a formação
profissionalizanle. '

6. Que não seja Inclúída na reforma do currículo de Educação Física a Licenci'a-'I
tura de Curta Duração. ' , " J

, ,7. Que todas as conclusões desta Câmara sejam .divulqadas, a nivel nacional e
enviadas aos órqãos competentes,

,
P~OPOSIÇÕES E CONCLUSÕES, DA 3.a CÂMARA, SOBRE PSICOMOTRICIDADE

'''' ,1 . Propor a criação de cursos de treinamento de professores de' Escola de Edu-.
cação Flstca na área da Psicornotricidade.

2. Propor a criação no currículo das Escolas de Educação Hsica ou dé uma dis-
o • .!. . , .;:' 1

d;plina de Educação Física Infantil obrigatória,' com enfoque no desenvolvimento mo!tof,,,
e "pslcomotor.

(Continua no próximo Boletim)

NOTíCIAS

Informes especiais:

,j1 - A. Diretoria da APEF-RIO estará reunida nos dias 29 de outubro, 26 de novembro
e 17 de dezembro, em sua sede, às 16 horas, E, extraordinariamente, em 'qualquer diai";
sempre que necessário.

, i
2 - Atenção colegas. O telefone de ,APEF-RIO mudou. Agora o número é 220-3778.

3 - A APEF~RIO: corripesar, registra~ . .talêd~ei1tQ do~' ilustres .coleqas Professo-
ra Elza Lúcia de Castilhos Gonçalves" C'rU~'e Profes~or.Mário Ferreir~ de Souza, ambos
formados nas primeiras turmas de Professores de Edu~ação Física (a feminina em 1939
e a rnasculjna em 1929). São, eles mais doiajnoneiros' que detxam.o: nosso" .convívío..',
legarÍdo-'~~so exemplo de sua dedicação-e entusiasmo pela Educação Física: A· eles o'
nosso reconhecimento.



4· - A APEF-RIO também partlclpou ativamente da luta pela aposentadoria,ao&' 26,
anos, de serviço, para os membros do magistério. Cada um dos Srs. Deputados e Sena-
dores das Bancadas do Estado do Rio de Janeiro no Senado Federal e na Câmara:
dos Deputados, recebeu, por carta, o nosso apelo para que votasse favoravelmente à
Emenda Constitucional que foi votada na sessão do dia 17 de setembro. Vários desses.
Parlamentares responderam garantiri'do-nos, antecipadamente, os seus votos: Deputados
Marcelo Cerqueira, Álvaro Vale, Edson Khair, JorgeCwry, José Frejat, Jorge Gama,
Modesto da Silveira, Daniel Silva, José Maria de Carvalho e Senador Nelson Carneiro,
Infelizmente, perdemos esta batalha. Mas todo o magistério voltará à luta, pelo mesmo
objetivo e com empenho redobrado, no' próximo ano.

5 - Ainda na área legislativa: - estivemos atentos, e participantes, na campanha
brasileira nas Olímpfadas de Moscou, destacava a importância da Educação Ffsica
jeto de· Lei N.o 2.726/80, apresentado pelo Deputado Federal Salvador Julianelli e que
pretendia regulamentar várias profissões da área de saúde. No tal projeto, o Professor
de Educação Flsica era denominado Fisícultor e ficava quase que totalmente subordInado
ao Médico. Diante dos protestos gerais, o autor do projeto de lei teve o bom senso
de retlrá-Io da Câmara dos Deputados. Todavia, continuaremos atentos para que não
sejamos apanhados de surpresa numa nova investida do parlamentar em questão, pols
ao retirar o seu projeto, ele prometeu "reestudar" o assunto.

6 - Em resposta a expediente em que a APEF-RIO, a propósito da partlclpaçâc
brasileira nas Olimpíadas de Moscou, destacava a' lrnpotrância da Educação Fislca
na formação básica de futuros atletas, o limo. Sr. Secretário de Educação Fisica e Des-
portos do MEC - Cel. Péricles Cavalcanti - informou-nos que a Política Governa-
mental para o período de 1981/1985 enfatizará a Educação Ffsica Esc.olar, do Jardim
de Infância à 4.a série do primeiro grau. A noticia é muito boa, sem dúvida alguma;
esperamos, no entanto, que tal programação seja ditada a todas as séries do 1.° e do
2.° graus e que o Governo Federal cobre de todos os governos estaduais o cumprt-·
mento da legislação vigente: - o DECRETO FEDERAL N.o 69.450/71 (Sistemática da
Educação Ffslca).

7 .- RIO violenío: - a onda de violência que cobre todas as grandes cidades do '
pais, lá tem vitimado inúmeros colegas de magistério. Em nossa área, o colega Eurl-.
pldes Mattos Carmo é a mais recente vítima; foi ele baleado ao reagir a três. assaltantes,
às 8 horas da manhã e em uma rua movimentada. Felizmente ele reagiu bem à clrurçla .
a que. tol submetido e já está em casa repousando, sob os cuidados de. seus familiares
til cercado do pensamento positivo de seus colegas e amigos. Eurlpldes, nossa tcrcída..
é grande por você. Fique bom e volte rapidamente ao nosso convlvio!

8 - PARIDADE PARA OS APOSENTADOS - liderados pela Federação das Aseo-
ciações de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e por todas as entidades'
da classe .0 E.stadQ, inclusive a APEF-RIO, os servidores estaduais e rmrnlctpars apo- '
sentados estiveram reunidos em memorável assembléia, no Club Municipal, quando
aprovaram e assinaram um memorlal a ser entregue ao Sr. Governador do Estado exi-
gindo a paridade de seus proventos com os vencimentos do pessoal ativo. FIcou deci-
dido .que, por ocasião da entrega do memorlal ao Governador, far-se-é uma grande: con-
centração de servidores aposentados, com o apoio do pessoal ativo, nos JardIns do Fa~,



fá'ciõ:-Guârfallarã.-A~situãção -dó ápbselifaoõdo RJ~é'ufTi" ve'xámé~;Rá:""dé{{aé :n6SS0S, de
outras 'categodáâ: prolissiôíÚlis;qué :estãorecebeildo r5r<Íventósirifêrlóres~ ao salário': !rir:
r'ilr1'l6-::regionál. Assim;- colega aposerttadó, fique atento à convocação, pefàimprénsa;
parâ;a: .grande concentração. -Não 'falte; sua presença é importánte .Se neC(3ssãrii:i;-acám~
paremos: nb·Guartabài'a! .' . "'. '----:

" ;..

• ..,_: _.~. _:-... ,_ n.

, " ..~.'.' .-.:,,- ..•. '~" ...

~·.-·:1)-· l:iqfárit;):·.da·,APEF~RIQ:· ~ .1los~a.·,Associação. está tunclonando, normalmente;' .de
2;a a 6.a-feira, de 13 às 17:00 horas. ,para: atender-o: 'colega assoclador rcu :qualquer.
outro que nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso funcionário
ad.mJ.nistr,a,tivo,, ' "- ;
,,:;' ~2JIVI~nt~nha atualizado' o-seu endereço.' A ECT1em 'devolvido várlos -Boletlns pur:
nã.9:encoRú~r,.:pos:endereço$registrados,.os: se.us destinatários. . . ,~:: ..
': ~;3): ;Novo$as~ociaqos.: '-:-: 'RegistramOS; COm prazer';'o ingresso' ern nçssor 'quadro;'
s~.l<tl; -<io~seguintes: colegas: Nmênio. flAoura.da Silva, proposto -pela Prof..~: Fantlna:
~~\o: Gomes, .eMarifene: Casado Lima, .proposta pela Prof.;"·Mari.a~Peleirà de;Q!J:eirOi;;;
a!l!bps.como: ,sócios contribuintes; e. como sócios estagiários;:'~ Luiz ··Q~rlo~, dp.Am~ra!,·.
Marcua, Vinicius .Arnorlm. ..Lag.e, Sylvio',.de. AI rneida - Ferrelra ..e- Si lva Neto;· .Marciano, da-
s'iivá,LLidàriõ césar Viana :Mejo),,j9Sé:M.a.r~OS,de):9.~,za,pr~p~~q,s. ,p~I~~:-I?r~.~"M~.r9~;
rida Maria Ferreira da Cunha. A todos, as nossas boas-vlndas.

..._- :
.. .i". ,;' . ::.::,".'~

. ,: "1)-:- Pr~zadocolegi: associado::":"" toda' e qualquer providêncla, por tllâi1' sini.el.f7$"
que' seja, queasua- Associaçao dévàtomar no intere~se da ciasse:e 'de seu associado'
lrnpllca em despesa. Uma simples' carta expadlda custa-nos, em selçi,Cr$ 5,00'; a 1000-"
nióção;de nosso tunclorráriopara levar o expediente aã Associação fica, por ve:Zes,'eril'
o-s 20,00 a Cr$ 30,00' de condução;. a expedição, de nosso BoletirÍ1 . é cobrada peí~';
ECr.. a ·Cr$ 2,00 cada exemplar (-e nem' sempre os Correios fazem chêgaro "Sdlêtin'l li'
cása ';do'~'àssoc'jado~\éiúarido .éheg~;' :é:::1:bm~~~'(~s~)'a lnipressãc \:10 .BÓI~tlrn~e~tá~hO$-=
custando, atualmente, cerca de Cr$ 6.500,00 por número; para manter 'ii~'r;ÓSgi! ~~édé':
aberta diariamente, e atender a todos os que nos procuram, temos um funcionário, com
todÔs:'os'éncargos;"sociàis previstos' na' 'legislação .trabalhista: 1;'é' com:8. m~~~ãti~lade
dé'nossCis'assóe;adbs' que' contamos pará cobrir t9dasestás 'deSpesas,' àlém d~ c)l,Itrá'$,:.":
cdmô~contãs aê"luz," telefone, condomínio, impostos',qúe~ãiiás' i'õ rãrrf mÜité,'·á~rtiEmtadbs;"
ne'ste··a.no/-· ""'. ,." .. " ... ', ... ": ..<' ';-,.::

, ··potestá·razão; .cõle~aassociado, •é que' apelamos para' ~Li~~o:mpr~ensãó':: ~. rifári'.:
tehha 'êm'dia 'opag~mento :d~ ~~~5·. ~e.,ii~~i!da~eS;: .. ,.'.. ~..~":~:.~.: :"~.;<,:'.:.~~'.~':,~:-;~.::~':~,~.

2) Pelas razões acima assinaladas, e ainda por outras mais, a Diretoria da APEF-
RIO viu-Se '.obrl gàeh;i , ;a- propor· uinaumentoein" suas anuidades, o que foi .ãp'rov~dtr pelo
COÁselfló-'Fiscar,náfàrma: cõrno 'deterrnlna o: Estatuto' da.Assóé:iàgão.Óésta 'formá; '~a:':
taxadlOêrâ(-dévida "pelos àasoclàdosvdà. APEF:':Ri6,:"ã partti'de: [anélro" 'de·19á(l'"é: ái
segu i.rife:' .v.. ' " .: ., •

••••••• o"

.'. '-+ m:ensaLidade: Cr$ 50,00 (clnquentaoruzelrosj.v que poderá ser pagapor:trirries;;~
tre;(Cr$:150,op,par semestre (Cr$ 300,00) .ou por-anO' (Cr$ 600,00), pará' oef sÓêios,tóiltri;' ".
buinteS:'e ;CQ'rmpondentes; '. -- ...' '.: '''} '.' ,T. .. . :':;-



- Os sócios propnetários pagarão) Cr$ 25;QQ\ (vinte.ve l clnco cruzeiros) por mês,
sendo Cr$ 75,00 por trimestre, Cr$ 150,00 por semestre ou Cr$ 300,00 por ano.

- os sócios' estaqlárlos pagarã6' Cr$! 30,00' por ;mê~, ; 6'r$ s6,üd': p~~ i iri;~estre~

Cr$ 180,OOpor semestre ou Cr$ 360,00 por ano.

,,:, 3 - Você, colega, que é .do Rio e tem alquma dificuldade' em 'vir 'até a APEF-RIO
para fazer o pagamento de sua anuidade, telefone para .sua Associação e diga; quando'
e.ionde poderá ser procurado. A APEF-RIOmandará' uma pessoa credenciada ao seú
encontro. VOcê também poderá' pagar a sua anuidade' através de Ordem de PagamentO:
(de qualquer banco aqui no Rio) ou mesmo Vaie .Postal a favor da Associação dos Pro-
f~ssQres de :Educação Física do Rio. de ·Janeiroo .

. 4 - Também o sócio correspondente Poderá saldar sua contrlbulção social atravcs.
d~Vale Postal, Ordem de Pagamento ou .Cheque em nome de Asso!=!.:ção dos Pmfec-
~~fes d~. '~dulCaçãofisica do, Rio de Janelro <.

DEPARTAMENTO CULTURAL,

1 - CURSO DE FOLCLORE INTERNACIONAL -:- será realizado no período de 20
a 24 de .outubro, das 19 !às 22 horas, no 'salão paroquial da Missão Católica M'aronita,
do;Br~sil,' sito ria ROaCbride de Bonfirn, .n.o 638 {quase esquina da, Rua D. Delfina),.Ti~·
juca. O curso destina-se a P~ofessores ~ Universitários de' Eduç:ação Física .. Para os
associados da APEF-RIO e universitários a taxa única de inscrição é de Cr$ 600,00 e
para os não associados de c-s 800,00. Inscrições na sede' da APEF-RIO, que já enviou
abs associados uma 'circular com os' dados' sobre o curso, antecipando-se a este
bbletim.

.\

:', 2 ~ Seminário da Associação Internacional de Educação Física e Esportes para'
Jovens e Senhoras - será realizado no Rio de Janeiro, de 1.° a 4del' agosto de 1981',:
n,-\ma promoção da APEF-RIO 'e da Escola de Educação Física é Desportos da' u'FRJ,
s~p o patrocínio da Secretaria de Educação Física e Desportos do MEC. No próximo
boletim dflremos informações completas sobre este. evento.

3 - Ainda este ano, dentro de sua programação cultural de 1980, a APEF-RIO
realizará os seguintes cursos: "Atividades de Educação Física para turmas ~e Jardim
de Infância, CA e fa a 4a séries dó i.o grau" e "Proqramas de 'Ginástica para Aca-
dernias". '.

'.;.;

4 - CURSO Di: .MESTRADO EM EDUCAÇÃO FíSICA: ...,- a. Escola de. Educação
F~'~icà'~ 'ué~pbrtos da' LJFR/c6~unicaJÍdoas inscrições p'araa nova .turrna de: seu.,

," : I. . . I • • i J I. . ."'

Curso de Mestrado. Será do próximo de 03 de outubro a 14 de novembro de ~980, das
1à às 15 horas, na sala 206 da EEFD, no ~undão. A· taxa de lnscríção é d,e Cr$ .1.500,00 :
(hurn mil 'e quinhentos' cruzeiros) e serão oferecidas, para escolha dos candidatos, ouas

. . . I ., ., • .,.J . _ ~
áreas: - a de Didática e a Biomédica. A prova de seleção. também já está .rnarcada:
--" será no· dia 25 de novembro de 1980. ,. : '.:. : .. ! .'. ,

. ;

, 5 - Curso de Especialização .em Futebol: -:-. este curso também-é da. programação
da ,Escola de Educação Física e Desportos; da UFf!J, onde os: interessados 'poderão obter
maiores 'informaçÕes .~ respeito, Podemos! ~dianta~que as inscrições para esse -curso.:
estão abertas .até o dia 1.1 .de· outubro de ·1980., ., . . ,.



DEPARTAMENTO S O C BA 'L

DIA DO PROFESSORDE EDUCAÇÃOFíSICA - 27 de Selembvo

Transcorreu com um brilhantismo acima das expectativas a festa dos 25 anos de
comemoraçõesdo "Dia do Professor de Educação Física". As magníficas instalações do
"BUFFET CLASSEA" serviram de "decor" à nossa reunião que se caracterizou pelo es-
pírito de camaradagem de todos os participantes, todos alegres, descontraídos, comu-
nicativos. Este ano tivemos a participação dos jovens universitários de Educação FI-
sica que integram o Grupo Folclórico da Universidade Gama Filho que, sob a direção
das Professoras Margarida Maria Ferreira da Cunha e Cely Nascimento Telles da Con-
ceição, nos brindaram com um programa de danças do folclore brasileiro, numa per-
formance de alto nível e merecendo os mais calorosos aplausos da seleta platéia. Por
outro lado, o nosso colega Prof. Esteves, nosso anfitrião, ofereceu-nos um excelente
programa musical, sob a direção do Maestro Scarambone, proporcionando-nos momentos
de alegria e entretenimento. E todos cantaram e dançaram, dos mais velhos ao mais
novos, num ambiente que só nós, Professores de Educação Física, sabemos formar. Es-
tamos todos de parabéns.

A APEF-RIO agradece a presença, em nossa festa, do Vereador Diofrildo Trotta,
nosso associado, que representava, também, seus ilustres pais, o Deputado Frederico
Trotta e a Praf.a Laudimia Trotta (o Deputado Frederico Trotta compareceu a todas as
comemorações do Dia do Professor de Educação Física, e só não o fez neste ano por
moti.vo de doença). Também estiveram presentes: a Prof.a Lucy Munk, dirigente da As-
sociação dos Educadores de Música do RJ., a Prof.a Maria Pereira de Queiroz, Presi-
dente da Associação Brasileira de Recreação, e o nosso benemérito Professor lnezll
Penna Marinho, entusiasticamente saudado por seus antigos alunos. A destacar, ainda, a
presença do Prof. G. Hecker, da Alemanha Ocidental, que veio dar aulas no curso de
Mestrado da EEFD da UFRJ, e que caiu no samba.

A APEF-RIO agradece também ao colega Esteves pela magnífica recepção por ele
preparada, com a colaboração de sua esposa Marlene e de sua sócia Sra. Léa Scaram-
bone. E a todos os colegas presentes, gratíssimos: - a festa foi linda porque vocês
assim a fizeram!

2 - A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na sessão do dia 23 de setembro,
aprovou Moção de Congratulações, apresentada pelo Vereador Diofrildo Trotta pela co-
memoração do "Dia do Professor de Educação Física", destacando a importância de
nossa classe no processo educativo nacional. Nossos agradecimentos.

3 - Recebemos dos Professores Nize de S. Thiago R. tmbruglia e Cartos Alberto
Imbruglia, ela Titular de Recreação e Jogos e ele Vice-Diretor da Escola de Educação
Fisica de Volta Redonda, amável cartão de cumprimentos e saudações aos colegas pela
passagemdo "Dia do Professor de Educação Física" e do "Dia da Recreação". Nossos
agradecimentos aos simpáticos colegas.

4 - A APEF-RIOagradece ao estimado colega Ney Sodré os valorosos brindes por
ele ofertados para o sorteio do "Dia do Professor de Educação Física".

5 - Lazer da APEF-RIO:- marcado para o dia 7 de dezembro, domingo, a partir
das 10 horas, na Rua Rodolfo Dantas, n.o 6, apto. 202 - Copacabana, residência de
nosso colega Prota Ruth de Mello Bittencourt, Tesoureira da APEF-RIO.Venha participar
dessa tarde de convívio social; adquire o seu cartão do sorteio na sede da APEF-RIO.
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"Construa Um Mundo Melhor Através da Recreação"

1. ESTATUTO e REGIMENTO INTERNO da ABDR

No dia 31 de agosto p.p. foi realizada a Assembléia Geral, para a aprovação da
reforma do Estatuto e do Regimento interno. As inúmeras reuniões preparatórias foram
árduas, com discussões por vezes acirradas, mas com o fito único e exclusivo de atua-
lizar e elevar a finalidade e os objetivos da ABDR. Uma das grandes preocupações foi
a do Parágrafo Único: "Haverá em cada Estado e Território uma seção da ABDR".

O nosso Departamento de Seções Estaduais de há muito vem-se.comunicando com
os nossos sócios representantes estaduais. Assim sendo, os dos Estados de São Paulo,
Goiás, Rio Grande do Sul, Pará e Amazonas estavam, apenas, aguardando a referida
reforma, para a formação das suas Associações Estaduais.

Renovamos, pois, os nossos convites aos demais caros sócios representantes em
nosso País, para unirem-se conosco, a fim de batalharmos pela causa tão importante
no campo sócio-cultural, que é o do lazer-Recreação.

2 - COMEMORAÇÕES

'A A~DR, conforme convite feito no Boletim anterior, comemorou, no dia 12 de se-
tembro, os seus 23 anos de fundação, bem como a data do "Dia da Recreação, na Sede
da APEF-RIO. Como .s.empreacontece, foi uma tarde-noite muito- auspiciosa. Os-sócios
e amigos que nos deram a honra de comparecer, vieram imbuídos do espírito alegre
de participar! Bate-papo animado; muita descontração. Houve inovações como não
poderia deixar de ser. Todos fizeram um pequeno discurso, a seu modo, na hora do
brinde! Desde a oratória mais ou menos formal, aos versos, até as brincadeiras.

Queremos fazer um agradecimento especial as sócias: - Alzira Vianna Espinola
da Silva nossa representante da Paraíba, bem assim a nossa anfitriã Maria Luiza Ama-
ral - Presidente da APEF-RIO e o belíssimo ramalhete de rosas, representando a que-
rida Maria Rita Guimarães Duarte.

3'- iNTERNACIONAIS·

Conforme noticiamos no Boletim anterior, de acordo com -resoluções dos encon-
tros de Colômbia e Porto Rico no ano passado, promovidos peal WlRA (Associação
Mundial de Lazer e Recreação-New York), resultou a idéia de se compõr uma "Reunión
Constitutiva" para a criação da "Associação Latinoamericana de Recreación". Os pri-
meiros trabalhos foram no México. Já a reunião definitiva será em Santiago do Chile
no período de 22 a 27 de setembro.

Pela WLRA foram indicados os Delegados para os trabalhos. Dentre eles, a Prof."
Ethel Bauzer Medeiros que é um dos seus Vice-Presidentes e também nossa sócia fun-
dadora. Para representar a ABDR na referida "Reunión Constitutiva" - foi-lhe dado
uma autorização para discutir, deliberar e votar. Ela terá mais esse encargo, além dos
muitos que lhe esperam. Os nossos agradecimentos à querida Ethel.
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o SESC Regional de São Paulo promoveu o Curso acima referido, durante o pe-
ríodo de 8 a 12 de setembro, sob a direção do Prof. Francês - Joff.re Dumazedier.

A Presidente da ABDR, MariaPeréira de Queiroz, fez urna visi~a de cortesia e
agradecimentos aos Dirigentes do Setor Sócio-Cultural e Lazer do SESC, precisamente
naquela semana, no 3.° dia, onde foram desenvolvidos os temas: Cultura Popular e Ani-
madores Culturais, Caracterização dos Animadores, Níveis de atuação dos Animadores,
A exposição dos assuntos, seguida de debates, foi de alto sentido para os dias atuais"
principalmente para o processo educativo.

Aos prezados Professores Antônio Carlos Moraes Prado, José Antônio Bacchin e
a nossa sócia representante em S. Paulo - Zally Pinto Vasconcellos de Queiroz, os
agradeCimentos pela tão distinta e atenciosa acolhida à nossa pessoa.

Para,representar a ABDR nesse Curso, indicamos a nossa sócia, Prof.a Katia Bran-
dão Cavalcanti, que foi representando, também, a Universidade Gama Filho, Departa-
mento de Educação Física.

, ,
5 - Mensagens recebidas

Por ocasião do aniversário da ABIDRe do Dia da Recreação, agradecemos since-
ramente os votos de congratulações de: Prof.a Nize de S. Thiago R. Imbruglia, Titular
da Cadeira de Recreação e Jogos - Prof. Carlos Alberto Imbruglia, ViceK:>iretor,ambos
da Escola de Educação !Física de Volta Redonda; Prot. Antônio Carfos Moraes Prado'
- do SESC-Regional de São Paulo.

6 - Dia do Professor de Educação Física

"Vinte cinco anos de reunião e união". Já é tradicional a festa comemorativa e
promovida, com carinho e redobrada atenção, pela APEF-RIO.No amplo salão da acon-
chegante casa do "BUFFET CLASSE A", realizou-se o encontro social e artístico dos
Professores de Educação Física, seus familiares e pessoas amigas.

Um almoço requintadissimo e a apresentação do "Grupo Folclórico", também
Classe A, da UGF - Departamento de Educação Física, dirigido pelas nossas queridas
colegas ',- Protas. Margarida Maria Ferreira da Cunha e Cely Telles da Conceição.
Um recital de Música Brasileira, sob a direção do Maestro Scarambone, e foi-nos,
também, .oferecido.

À Presidente da APEF-RlO - Prof.a Maria Luiza Amaral, e aos seus compa-
nheiros de jornada, os nossos entustástlcos parabéns!


