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A Divisão de Educação Complementar do Departamento de Ensino Médio da
Secretaria de Educação e Cultura, fêz realizar pela sua Coordenação de Educação
Cívica, um Simpósio para debater Os problemas do civismo nas escolas secundá-
rias da Guanabara, durantes os dias 25, 26 e 27 de setembro último.

O Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação fêz-se representar
na sessão do dia 26, destinada a estudar a correlação da Educação Cívica com as
demais disciplinas e práticas educativas do eurrículo , Compareceram a esta reu-
nião cêrca de 25 professõres e técnicos de nossa especialidade. Os trabalhos foram
dirigidos pela Professõra Fernanda Barroso Beltrão, tendo como relatora a Pro-
fessôra Moema Toscano. Os debates de que participaram todos os presentes, ser-
viram para demonstrar claramente que ainda existe entre nós uma acentuada
falta de consenso, quanto à função da Educação Cívica nas escolas do Estado,
bem como quanto às técnicas de que se pode utilizar o professor para torná-Ia
uma realidade. Das conclusões finais que foram apresentadas pela relatora na
Assembléia Geral que encerrou o Simpósio, achamos oportuno destacar os se-
guintes pontos:



1) Das atividades que mais propiciam a correlação da Educação Cívica com
a Educação Física, podemos ressaltar as seguintes:

a) marchas e evoluções, feitas com caráter de atividade regular, visando de-
senvolver o espírito de disciplina e de ordem, incentivar o espírito de
grupo e OSprincípios do trabalho coletivo, evitando-se sua aplicação com
caráter militar ou meramente formal;

b) as atividades esportivas, pelos seus aspectos fundamentalmente sociais,
pela imposição de obediência às regras do jõgo, pelo sentimento de «fair-
play» e pelo exercício disciplinado da competição, processo básico da so-
ciedade contemporânea;

c) e, finalmente, as atividades folclóricas foram por todos consideradas como
um instrumento valioso de divulgação da cultura e da tradição do povo
brasileiro. Reconheceram, ainda, os professõres, que tais atividades têm
sido muito pouco prestigiadas pelos poderes públicos e que urge uma cam-
panha de divulgação em larga escala, a fim de que se possa constituir
uma base teórica e prática que permita o pleno desenvolvimento do fol-
clore nas escolas de nível médio do Estado.

2) Concordaram, ainda, os professõres quanto à necessidade de se promover,
com maior freqüência, grandes concentrações de alunos em locais apropriados,
onde as demonstrações de ginástica de conjunto, as danças e as competições,
fôssem associadas às comemorações de caráter cívico, que contariam com a par-
ticipação de todos os colégios e das instituições esportivo-culturais da comunidade,
bem como do próprio povo. que assim estaria prestigiando e participando das ati-
vidades promovidas pela escola

AS NOTíCIAS

DIRETORIA:

a) A Diretoria da APEFEG estará reunida, no mês de novembro, no dia 27
(quarta-feira), às 17 horas.

b) Recebemos: Boletim da União dos Educadores do Esta;do da Guanabara;
Notícias da Associação dos Empregados no Comércio; Boletim da Associação de
Difusão da Educação Física n.Q 9; Boletim Técnico Informativo do MEC. Gratos.

c) Benvindos à APEFEG: Ralmundo Faustino SObrinho e Manoel José Gomes
Tubino.

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 precisa aumentar o
número de seus colaboradores. Se cada associado, seja proprietário, contribuinte,
correspondente ou honorário, trouxer mais um 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 enderêço .
A APEFEG está aberta, de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 e de 14 às 17 horas.

DEPARTAMENTO SOCIAL:

a) Aníversartantes do mês: Manoel Monteiro Soares - Zaide Maciel de Cas-
tro - RacheI de Araujo - Miriam Coutinho de Almeida - Dirce Latari de Quei-



roz - Leda Vasconcellos - Maria Lúcia Saphira Ribeiro - Helena Fernando
Martins - Gilberto Monte de Campo - Adigina Angela Gonçalves Vieira - Nor-
ma Ingebcrg Gantert - Murillo de Carvalho - Ergon Omena Leite - Yesís
Llc.a Y. A. Passarinho - Jacy Dorigatti de Souza - Lys Pereira de Souza -
Iracema Souza de Oliveira - Helena Astuto - Ivanildes Morais Gontijo - Ma-
ria José Granato - Ana Margarida Silveira Reis - Paulo Garcia - Paulo Muri -
10 Alves Iracema - Yara Victoria da Silva - Paulo Gonçalves - Eileen Gue-
des de Paiva e Melo - Jorge Autran da Sil"j, Leite - Jane Valadão - Wilson
de Mattos - Gildo Rodr igues - Múcia Graça Mártyres. Parabéns.

b) Encontro de amigos: em homenagem aos aniversariantes do mês de no-
vembro, dia 27 (quarta-feira), às 18 horas. A APEFEG espera o comparecimento
de todos os aniversariantes do mês.

c) Encontro da Velha Guarda: será no dia 15 de novembro, sexta-feira, a
partir das 19 horas na casa da nossa colega Zaide Maciel Castro, à Rua Barata
Ribeiro, 686, apto. 402. .

d) XIX Olimpíadas: integraram a caravana da APEFEG os colegas: Maria
Luíza Amaral - Rosemary Hahn de Menezes - Ana Ma.ria Lacerda Lapera -
Maria Phílomena Carneiro da Cunha - Edyt Paes de Barros Curvo - Regina
Maria Galdi Ferreira - Eduardo Praça Filho - Leda Vasooncellos - Hamilton
Leão de Oliveira - Wanda Pinheiro da Silva.

e3 A APEFEG promoverá no dia 24 de novembro, uma excursão à Teresó-
poljs - Panorama Country Olub - Taxa NCr$ 17,00 (condução e almôço ) .
Inscrições na APEFEG ou Departamento de Educação Física, Esportes e Recrea-.
ção (telefone 22-2334).

f) 111 Festival de Ginástica Feminina Moderna: promovido pelo Grupo Uni-
do de Ginástas a realizar-se no dia 23 de novembro (sábado), às 20 horas 110
Gínás;o do 'I'íjuca Tênis Clube. ""ErfCraaa"""frIDfca.-pres'tlgiemo-GUG. -- ~

g) Colônia de Férias: para crianças de 6 a 14 anos no Forte do Leme e na
Escola de Instrução Especializada (Rua Marechal Abreu Lima - Realengo) , de
6 de janeiro a 6 de fevereiro, das 8 às 11 horas. Inscrições e exame méd.co nos
próprios locais, sendo que na Escola de Instrução Especializada o período é de
16 a 30 !le novembro e no Forte do Leme de 9 a 20 de dezembro.

h) Jubileu de Ouro. Parabéns da APEFEG à Turma de 1918 da antiga :ff:s-
cola Normal do Distrito Federal e em especial aos Professôres Laudimia Trota,
João Víana Barbosa de Castro e José de Oliveira Gomes.

DEPARTAMENTO DESPORTIVO:

A APEFEG voltou a armar, aos domingos, das 9 às 13 horas, a barraca
de praia e a rêde de volibol. :m na Praia de Copacabana, em frente à Rua
Rodolfo Dantas.

DEPARTAMENTO DE AS SISTÊNCIA:

a) Assístêncía jurídica - os colegas serão atendidos em nossa sede, às quartas-
feiras, de 15 às 17 horas;

b) ATENÇÃO: ainda à venda, na APEFEG, as bolas especiais para ginástica
importadas da Alemanha. Preço unitário: NCr$ 17,00 (dezessete cruzeiros novos).

c) A Divisão de Recreação do Departamento de Educação Física, Esportes
e Recreação informa que ainda há vagas para Professôres de Educação Física
trabalharem na Colônia de Fárias a realizar-se na Escola de Instrução Especiali-
zada (Realengo) de 6 de janeiro a 6 de fevereiro, de 8 às 11 horas. Informações
pelo telefone 22-2334.
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DEPARTAMENTO CULTURAL:

a) Boletim de Educação Física - Distribuição. - A Inspetoria Secional
de Educação Física da Guanabara solicita-nos seja informado aos Professôres que
.se inscreveram para o recebimento do Boletim Técnico Informativo editado pela
Divisão de Educação Física, .que o mesmo já está sendo distribuído no 11.° andar
do MEC.

b) Publicações da Escola de Educação Física do Exército: acham-se a venda
na APEFEG.

c) Tendo em vista possibilitar o intercâmbio, entre nossos associados, de públi-
cações especializadas em Educação Física, foi criada na APEFEG uma seção, no
Departamento de Vendas, que recebe livros ou coleção de revistas para venda a
terceiros. Os interessados deverão procurar maiores informações, pessoalmente, ou
pelo telefone da APEFEG 52-7845 das 9 às 17 horas, diàriamente.

d) Curso de Atualização: promovido pelo Departamento de Educação Física,
Esportes e Recreação a realizar-se na primeira quinzena de dezembro. Inscrições
abertas a todos os interessados à Rua do Riachuelo, 136 sobreloja.

A Campanha Nacional de Educação Física, da Divisão de Educação
--- Físíca do MEC, custeia a impressão dêste Boletim.


