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O C O M E N,T Á R I O

Concluímos, neste comentário, a transcrição do Decreto n , 58,130, de :n de
março de 1966, do Sr. Presidente da' República:

A:rt. 1.0 - A Elduoação Física, prática educativa tornada obrígatóría pelo
art , 22 da , Léí de Diretrizes 'de Bases, para os alunos dos cursos primário e
médio até a idade de 18 aNOS,tem por objetivo aproveitar e dirigir as fôrças' do -'
indivíduo - físicas, morais, intelectuais e sociais - de maneira a utilizá-Ias na
sua totalidade e neutralizar, na medida do possível, as condições negativas do
educando e .do meio. '

§ 1.° - Para se alcançar êsse amplo objetivo cumpre aos estabelecimentos
de ensino organizar adequado programa de atividades, dístríbuíndo-as pelos dias
da semana, de modo que os educandos se exercitem convenientemente em quafití-'
dado e por tempo que não venha a neutralizar a continuidade e ,interligação dos
efeitos das práticas parceladas.

§ "2.~,- C~a estabelecimento fará constar de seu regimento a prática sema-
nal do atividades físlco-despot-tívas, fixando o número mínimo de sessões que
garantam a continuidade dos efeitos educatívos dos exercccíos e seja capaz de
assegarar o cumprimento do preceito legal sem ferir seu espírito, que. é propor-
cional' aos alunos formação de acôrdo com os principíos gerais da educação .

Art. 2.0 - As aulas ou sessões de educação física serão sempre ministra-
das e as atividades físico-desportiv.as sempre dirigidas por proressóres devida-
mente qualificados.

Art. 3.° - A prática da' Educação Física só se fará sob assistência médica,
sempre qUe possível especializada.



§ 1.9 -C.. Os efeitos dos exercicios serão apreciados anualmente' e os resulta-
dos consignados em livro ou em fichas bíométrtcas, de acôrdo com o modêlo
fornecido pela Pivisão de Educação Físlca~

§ 2.0 - Incumbe à Divisão de Educação Física baixar as instruções indis-
pensáveis ao pleno cumprimento dêsfe .dispositivo.

Ar1.. 4.° ~ Ficam os estabelecimentos de ensino obrigados ainda a ínserír
no respectivo regimento a frequência minima de 75%, em Educação Física, ne-
cessãría à prestação do exame final das outras disciplinas.

A:tt. 5.9 - Não será autorizado a funcionar nem será reconhecido o edu,
candário do sistema f'ederal de ensino ,que não atender às recomendações constantes
dos Pareceres n.os 16-62, 16-A-52, 29-65 e 145-66, do Conselho Federal de Educa-
ção, no qu:e concerne à distribuição horária dassessõés e demais preceitos de
organização. '

Art. 6.° - As instalações e o material utilizados nessas atividades serão
restaurados, quando estragados, ou substit~ídos, tôda vez que seu uso expuser os
,alunos a perigo, pelo mau estado em que se acham, bem como melhorados ee
ampliados progressivamente, fi. medida que o desenvolvimento da Escola o exigir.

Art. 7.9 ----:-A Divisão de Educação Física incentivará ao máximo, pelos'
meios a seu alcance, e mediante sugestões inovadoras e adequadas, a prática
gínãstico.desporttva e recreativa, escolar e extra-escolar, facilitando aos estabe-
lecimentos de ensino, na medida do possível,. a execução do programa a que se
refere o art , 1.0,' § 1.°, dêstie decreto.

Art. 8.9 -, O presente decreto entrará. em vigor na data de ·sua.pl.\bli·cação.
revogadas as disposições' em contrário. /

Brasília, 31 de março dc 1966; 145.0'da Independência e 78.° da República.
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H. CastelIo Branco
Pedro Aleixo. '

"E AS NOTiCIAS:

DIltETORIA

A Diretoria da APEFEG estará reunida, no mês de junho, a partir das
17,30 horas, dos dias 8 e 22 (quartas-relras) .

SECRETARIA:

a) Campanha para aumento do quadro social da APEFEG: convidamos todos
os associados a participarem desta campanha; a APEFEG é o único
órgão que não esmorece na luta por nossas reivindicações, mas ela pre-
cisa aumentar o número de seus colaboradores. Se cada associado, seja
proprietário, contribuinte, correspondente ou honorário, trouxer mais 11m
colega, teremos duplicado o nosso quadro social.

b)A fim de manter atualizado o nosso fichário, solicitamos, do prezado
consócio a gentileza de nos comunicar qualquer modificação de seu .en-
derêço. A APEFEG está aberta, de segunda a sexta-feira, de 9 às 11
horas e de 14 às 17 horas.

T E SOU R A R I A,:

a) Aumento de anuidade: em decorrência dos contínuos aumentos 'das' uttlí-
.r dades, a A. P .E. F .E. G. vê-se obrigada a elevar o valor ias mensalidades

dos sócios contribuintes e correspondentes. Assim. a partir do mês. de
janeiro de 1966, a mensalidade será de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).
O pagamento poderá ser feito por trimestre (Cr$ 900,00), semestre (Cr$ ...
1.800,00) ou anualmente (Cr$ 3.600,00). O sócio correspondente' pode
enviar cheque em nome da «ASSOCiação dos Professôres de I<Jducação
Física do Estado da Guanabara», no valor de sua contribuição. Apelamos
a todos os associados em débito para que regularizem o pagamento de
suas mensalidades. Utilizem, para isso, os serviços de nosso cobrador.
Peçam sua visita pelo telefone 52-7845.



b) Movimento financeiro do mês de maio:

Saldo do mês anterior :- :............. Cr$ 541. 002

Receita , , '
Despesas .
Saldo credor .

Cr$
Cr$
c-s

264.700
121.930
683.772,

"
DEPARTAMENTO SOCML:

a) Aniversariantes do mês de junho:

Iris A. Menezes -' Ingeborg .I. Crause' - Ivone S. Pilar' - Elza S.
Machado ~ João José Machado Jr. - Nilza M. Muniz - Flugenia C.
Pondó ,-' Maria Estella M. Lemos - Zuleika, M: Conceição Ribeiro
Maria' Pereira Queiroz - Elza Lúcia G. cruz - Lidia M. Santos
João B. Ourique de Oliveira ----.:Marta Pastora de Araujo' - Esther G.
Abuid -- Arrtonío Boaventura da S'ílva - Yêda M. Pereira da Silva --
Cely ' N. 'I'elles da Conceição - Neyde G. Argolo - :Myriam de Mat.tos
Diogo - IdiartM. Freire - João B. da Sifva -- Maria Am:élia B. da Silva
- ~ntonreta Ramos - Vanda Trigueiro,do Vale - Regina B. Galdl Ferrei-
ra - Newton F. de Assumpção - Osmar ' Pereira - Antonio P. dos
Santos - Nílza M. Santos -'- EnyR. Silva - Judith da A. Bastos Aran-
teso - PARABJr:NS.

b) Eneontro de amigos: dia 22 de junho, quarta-feira, às 19 horas, Home..
nagem aos aniversariantes do mês.

DEPARTAMENTO DE DIVlJ"L-GA-Ç.-iO:

t----"'=~",.,,,.---:_-""J---""<~"""' •."-'da....Elillru::a.ção~--<!.c.iQna e du~ção Eisi.Ça-=-.pllblic.aç.ão-~=-.~
mestral, indispensável ao esp-ecializado para se manter atualizado. Assi-
natura (4 números anuais): Cr$ 4.500, com o Prof. Manoel Monteír., Soa-
.res, na APEFEG.

b) Precisamos consolidar nossa vitória: - O Departamento Estadual de Edu-
cação Física e Recreação precisa ser conhecido, explicado, compreendido.'
Vamos promover o nosso Departamento? Venha, pois,' colega, trazer seu
apóio; há muito o que fazer, aindá. • '

c) Colabore com a APEFEG na divulgação dos assuntos de nossa especiali-
zação. Se você tem elementos para isso,' facilite nosso contato com a
imprensa falada, escrita e televtsíonada ,

d) A APEFEG está interessada em manter intercâmbio com as entidades co-
irmãs, órgãos oficiais e particulares especializados em Educação Física,
Esportes e Recreação, associações culturais, de classes, sociais e recreati-
vas. Solicitamos nos sejam remetidos boletins informativos, revistas, [or-
naís, livros, etc., bem como seus enderêços para que possamos enviar nossas
publicações. '.

DEPARTAl\1ENTO DE ASSIST1l:NCIA:-,
ASsistência jurídica: os colegas serão atendidos na sede, no horário de 15
às 17 horas, às quartas-reíras.

OUTRAS NOTAS:

a) . ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO FíSICA LTDA.: é uma so-
ciedade que visa difundir e atualizar conhecimentos especialízados . em
EducaçãO Física e Recreação; prestigie, pois, a Organização com pesquisas
folclóricas, danças e músicas, estudos especializados, métodos e processos:
ela. 'prazerosamente, p.ublicará seus trabalhos.
Organização TécniCa de 'E(lucação Física Ltda.: livros, revistas, materíal
de ginástica e desportos (depósito e correspondência:. Av. Rio Branco,
18 -- sala 16(3).
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b) Venda de material e publicações r a APEFEG mantém uma seção de venda
de material de ginástica e publicações especializadas. Horário: de 9 às
11 e de 14 às 17 horas, diàriamente, exceto aos. sábados.

c) Auxilie sua' Associação adquirindo chaveiros, bolsas e flãrnulas com o dís-
o tintivo da APEFEG. Material <de primeira .qualídade, ótírna confecção e
muito bom gôsto.

d) Compre, e venda também aos amigos, o plástico da AFEFEG, Você estará,
assim, colaborando ,para a compra de nossa nova sede.

SUGERIMOS AO COLEGA:

HAN'DEBOL - Continuação do' artigo publicado 'no número anterior:

No Brasil alguns Estados já praticam o Handebol; o mais popular é o Han-
debol a 7 ou de Salão, sendo mais difundido no Estado de São Paulo (pioneiro
dêste despôrto no Brasil) e que conta com uma Federação muito· bem organiza-
da (Federação Paulista de Handebol). No Pará foi criada a 2.a Federação de
Handebol no Brasil. Minas Gerais, Brasília, Estado do Rio é Guanabara, já
possuem várias equipes colegiais. Convém salientar .que no Estado do Rio é mais
popular entre as moças. ,

Por ocasião dos li Jogos Luso-Brasileiros, o Brasil demonstrou sua grande ver-
satilidade na prática do despôrto, ào vencer todos os três jogos com Pórtugal (onde
se pratica há mais tempo! (11 x 10, 17 x 7 e 15 x 7).

Como despôrto coletivo na Escola, o Handebol pode constituir um «fim» para
a criança ou adolescente. Entretanto, 'não deve constituir mais do que um meio
de aprendizagem dentre outros meios .da Educação F'isícà moderna, tanto sob o
plano da 'motricidade, quanto sob o plano de lazer e de educação social. Como atíví,
.dade física representa um melo de educação completa, porque seus efeitos interessam,'
stmultãneamente a. todos os níveis da personalidade. .

--0--

::m de importância capital ao praticante do handebol possuir uma boa dose de
condição física. As qualidades físicas essenciais são: resistência, fôrça, destreza,
velocidade, etc.'-. A essas .qualidades essenciais, poderemos ainda acrescentar as
QUalidades virís e morais que tornam o praticante do handebol um jogador enérgico,
voluntarioso, corajoso e destemido, sabendo sair sempre das situações difíceis e
que encarem a vitória ou a derrota côrn o mesmo sorriso nos lábios.

Os meios para adqunir estas qualidades, conservá-Ias e aperfeiçoá-Ias são inú-
meros. Todo professor de E~ucação Física conhece os diferentes métodos e sís-
temas em Educação Física. que lhe permitam um plano racional de trabalho.

Sem' entrar em detalhes, apenas achamos que dentro de uma aula de Iniciação
de Handebol, símultãneamente, com a aprendízagem dos gestos e movimentos é
necessário que o aluno 'seja preparado muscularmente, isto é, aplicação de elementos
ginásticas visando sua formação corporal. (Exercícios de flexibilidade, destreza,
fôrça, coordenação, ritmo, etc ... ). Os exercícios podem ser dados não Só em
forma individual, de trabalho como também, e de preferência, em pequenos grupos:
2 a 2, 3 a 3, etc. Também, devem ser introduzidos numa aula formas jogadas
onde são incluídos jogos variados de regras simples tendo por finalidade o aqueci"
mento muscular no início (Motivação), bem como, o estudo dos gestos.e movi-
'mentes do handebol. As forinas coletivas de trabalho que permitam: a um grande
número de alunos dentro de um espaço restrito e com material reduzido movi-
mentar-se e executar as mais variadas formas de· trabalho físico e sítuações. en-
contradas realmente no jôgo também podem ser incluídas.

(Contínua no próximo Boletim)

A'.rENiÇÃO COLEGAS: ·participem das atividades de sua Associação; façam de
sua sede o ponto de reunião com os colegas. COLABOREM com a APEFEG
apresentando sugestões e propondo um' nôvo sócio. Aplaudindo ou não.
PARTICIPEM sempre!


