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de Divulgação

<<.lllPRECISO HAVER PRATICA SISTEMATICA DA EDUC.A!ÇAOFíSICA»
lo Presidente Médici, em sua entrevista à imprensa - a primeira em sua gestão

não se furtou em falar do esporte.. Como conhecedor da matéria, salienta
pontos que são básicos para o seu desenvolvimento: «Sou apaixonado pelo esporte,
Por isso é com alegria que vou responder, a sua pergunta. Para haver atletismo
6 preciso haver prática sistemática de Educação Física. No momento, os nossos
estabelecimentos de ensino não dispõem, em geral, de organização adequada para
tanto. A prova maior disso está em que nossos atletas são formados quase que
exclusivamente em clubes atléticos e desporttvos, em contraste com outros países,
onde 09 campeões saem, em grande parte, principalmente dos colégios e uníver-
sidades ,

Há poucos dias, eu tive a grata satisfação de receber em meu gabinete, no
Palácio do Planalto, a delegação brasileira que fo: a Lima em disputa do Campeo-
nato Sul-americano de Natação e trouxe de lá o honroso título de trícampeã ,
Verifiquei, no interrogatório feito a cada um e a quase todos os componentes da
delegação, suas origens e constatei essa verdade: todos são oriundos de clubes
atléticos e desportivos.

Impõe-se, diante disso, estimular, especialmente na área colegial e uníversí-
táría, as competições esportivas para selecionar e amparar tôdas as revelações
que surgirem no atletismo, Essa tarefa, já equacionada, deverá ser confiada ao
Departamento de Desportos e Educação Física, cuja criação espero se dará em
breve».

Pct-tant«. cabe, agora, as autoridades federais, estaduais e municipais, Senhores
Reitores de' Universidades, Diretores de estabelecimentos de ensino, Protessôrcs
de Educação Física cumprirem, fielmente a legislação vigente: a obrigatoriedade
da Educação Física Escolar. O problema é antigo, a obrigatoriedade data de mais
de 25 anos, mas a Educação Física tem tido sempre atenção secundária das auto.
ridades. Não há locais e instalações para a prática da Educação Física e dor
Despertou. Os estabelecmentos novos de ensino, o problema é sala de aula e número



de alunos a ser atendido, e não fazem instalações para a Educação Física; nas
unidades de ensino já construidas, as áreas reservadas à Educação F'ísica são
transformadas em novas salas. Os Parques de Recreação destinados à Educaçã:J
Física e à Recreação da infância' e da juventude são extintos e nas suas áreas são
construi das mais salas de aulas, mais atendimento· déalunos, mais estatísticas,
mais números; os 'ginásios de Educação Física são transformados em auditórios
e a Educação Física marcha para a estaca zero.

A prática da Educação Física é um problema da Escola, tão importante como
os demais e cabe às autoridades do ensino resolver.

:El necessário, portanto, construir os novos estabelecimentos de ensino com ins-
talações para Educação Física, e ainda mais, que em hipótese alguma as insta-
lações de Educação Física tenham outro destino; que os poucos estabelecimentos
que possuem, ainda, ginásios, campos de desportos, áreas livres para a Educação
Física e 'Recreaçãc; os mesmos sejam íntocáveís: impõe-se const.ruir=Centroa d'e"
Edl1cação Física, que vem sendo falado há longos anos e até hoje não existe um
sequer, para atender os escolares dos estabelecimentos de ensino onde não haja
ínstalaçõea próprias; e finalmente é necessár.o acabar com a maneira vesga de
cumprir a lei, por parte de numerosos estabelecimentos de ensino: aula uma, vez
vez por semana e turmas de mais de cinqüenta alunos.

Há necessidade da prática sitemática da Educação Física, no mínimo três
vêzes por semana, em dias alternados em horários apropriados primeiras horas
da. manhã e últimas da tarde.

Chegou a hora da Educação Física; não é possível mais transigir e acomodar:
assim, dê Educação F'Isica e Recreação à infância, à juventude e ao povo em
geral e os problemas sociais serão resolvidos.

Solicitamos, finalmente, ao Exm.o Sr. Presidente da República, o fiel cumpri-
mento de Dec.-Lei 705/69 e aprovação da sua regulamentação, atualmente, em estu-.
de, no Conselho Federal de Educação e aguardamos ansiosamente a ação do De'
parta~ento de Desportos e Educação F'ísíca (DDEF), recém-criado no MEC.

DIRETOlUA:
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- -" a) Diretoria da APEFEG estará. reunida no dia 22, quarta-feira, às '17 noras
p) Recebemos: Boletim da Associação dos Servidores Civis do Brasil - mar-

ço de. 7.0; Jornal Aceleração do Automóvel Clube da Guanabara ; Regras de Bas-
quetebol - 1968--72, oferta da Engesport: Esportes e Educação - março 70;
S"p:orte Internacíonal, oferta da Comissão Desportívas das Fôrças Armadas; 'Edu-
cação 'Física, Desportos, Saúde Escolar do Ministério da Educação Nacional -'-
Lisboa -;- abril de 1 969; Fôlha do Professor - abril 70 - Gratos.

c) Novas associadas: Vilma Greco Chapuís, Marluce de Macedo, sócias pi'o-
postas pelo Prof Manoel Monteiro Soares; Natercia dos Santos, sócia proposta pela:'
p,rof;a .Marcí B.onfim de Azevedo, Sejam benvlndos ,

,d) N'2, sessão solene comemorativa do 24,0 aniversário da APEFEG, compare.
ceram o Exm. o Sr. General Frederico Trotta, nosso sócio honorário, o Professor
Renato Miguel Gaia Brito Cunha, Diretor do Departamento de Educação Física,
Esportes e Recreação, Prof.v Ondina d'Arezzo da Costa Velho, diretora da Divisão
do_Recreação, Prof , Alfredo Colombo e grandes número de associados. Na opcr-
turúdade falou o nosso Presidente - Prof , Manoel Monteiro Soares, qus f'êz um
estudo retrospectivo das atividades da Associação durante seus 24 anos de exis-
têncía, foi um relatório de tudo que foi feito em ben-efício da Educação F'lsica e
do Professor de Educação F'ísíca .

Usaram, também, da palavra o General Frederico Trotta e o Prof. Renato
Bríto. Cunha, trazendo ambos mensagens de congratulações,

e) Nossa Associação foi cumprimentada pela passagem do seu 24.0 Aníver,
sárt« pela Associação 'dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro e pelo
Clube Municipal, Nossos agradecimentos,

f) Na última. sessão de Diretoria fOi sugerída o estabelecimento de uma taxa
de manutenção a ser paga por todos os sócios proprretáros . Será realizada uma
Assembléia Geral onde será discutido o assunto e modificados artigos do Regi.-
mento Interno da APEFEG; .

g) Falecimentos: Marechal Ignácio de Freitas Rolírn - faleceu no dia :1O
de março o ilustre Marechal, fundador da E~cola de Educação Física do Exército
e da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, uma escola militar e outra
civil. Nossos sentimentos,



Dr. João "Ribeiro dos Santos - nosso amigo e colega de trabalho faleceu no
dia 19 de março. Sua morte foi muito sentida. A presidência compareceu ao' s=u
entêrro e missa ao sétimo dia.

SECRETARIA

Em face da devolução de numerosos Boletins, solicitamos que nos comunique
a' mudança do seu enderêço.

DEPARTAMENTO SOCIAL:

a) Aniversariantes do mês: Francisca Edéa Patrony - Celso Dias da Costa
Odete Costa - Hirton Mattos de Souza - F'any Levín de Lemos - Anna

Maria Barreto - Frida M. Albagli - Ida Antonieta Bossellí - Benedito José
Rodrigues - Léa Ferreira Millward - Levy Gonçalves - Maria Adelaide Mattoso
- Heidi .Iohnson de Assis - Margarida Pereira Nunes - Terezinha Augusta 'ie
Moraes - Murillo Villela Fajardo - Ruy Carvalho de Souza ~ Elza de Souza
Pinto Moreira - Glaudir de Castro Silva - Maria José de Azevedo Esteves -
Agnaldo Silva Lima - Jorge Meirelles - Luiz Augusto de Castro Silva - Roberto
Musiello - Paulo dos Santos - Maria do Carmo Alves - Ephigênia Paes' Cáceres
_. Crisca Helena Cotton - Magi Portínho - Nilda Maria' Carvalho Martins -
Willam Albuquerque - Ary Façanha de Sá - Ivan Carvalho - Janice Ciganer
- 'I'hereza Mar.a V. Costa - Lindaura Cardoso da Graça - Darcy Alves F'er-
nandes Guimarães - Luiz Fellipe Avellar Saldanha - Marei Bonfim de Azevedo
-. Maria Amélia Sylvest re - F'írson Almír Nascimento - Alzíra Almeida lIO
Amara! - Renan Augusto Cavalcante Coelho - Sonía Guardía - Antonio de
Araujo Borges - Aleth Carneiro Leão. Parabens ,"

a) A nossa prezada colega Prof,a Aleth Carneiro Leão, diretora do Depar-
tamento de Assistência aniversaria no dia 3. Sinceros parabéns.

b) O colega EJ amigo Prot . Hirton Mat.tos de Souza, membro do Conselho
Fiscal, aniversaria no dia 17. Nossos parabéns.

------.e~6ntlo de amigos No dia 18 de malço-festeja.nros-mais-um-BneontrG----
de Amigos dedicado aos aniversariantes do mês. Compareceram as Profas. Angé-
lica Barroso Beltrão e Ondina d'Arezzo da Costa Velho,

Em homenagem aos aniversariantes de abril o próximo Encontro de antigos
será dia 22, quarta-feira, às 18h e 30 min., na sede da APEFEG;

'e) EncontrO' da Velha Guarda - Será realizado na casa de campo do casal
Drs , F'rancisca e Francisco Baker, em Pedras Ruivas, no domingo, 26. Todos de
automóvel. Inscrições com o Prof. Manoel' até o dia 22.

f) Realizou-se no dia 22 o nosso almôço de confraternização na Churrascaria
Jardim, em Copacabana. Como sempre a Velha, Guarda fOi que compareceu.
, Destacamos' a presença constante do alegre e sempre jovem e dinâmico Pref.
Tito Pádua.; do distinto colega e amigo Prof. Hirlon Matt.os de Souza, sempre
colaborador, prestigiando nossas atividades e do casal Ivone e Givaldo Pilar e
filho que muitos nos alegrou.

DEPARTAMENTO CULTURAL

a) Está à venda na Associação, entre outros;

«Gimnásia-Recreación en Ia Escuela Primária»
de Alfredo Wood N'Cr$ 25,00

«Gimnasia Desportiva Feminina»
F'ederacion Francesa de Gimnasia (texto oficial)
Ma:drid - 1966 NCr$ 15,00

b) Curso de ExtenSão, Aperfeiçoamento e Atualização: a realizar-se de 25 a
29 de maio próximo, sob o tema: «O Hedonismo - A filosofia do prazer através
uo tempo .o do espaço», a cargo do ilustre e renomado Prof. Inezil Penna Marinho,

Os prezados colegas receberão comunicado sôbre o curso que se destina a
proressôres de Educação F'ísíca, proressôres primários, alunos das Escolas de, Edu-
cação Física e das Escolas Normais.



c), o Departamento Cultural está estudando a nova edição da Publicação
n.o 5 APEFEG - Organização de Competição de Desportos Coletivos do Prof.
Renato Cunha, a publicação virá revista e aumentada. Aguardemos.

DEPARTAMENTO DESPORTIVO:

Com o alargamento da praia de Copacabana, nossa rêde de volíbol e barraca
foram mudadas para mais próximo do mar, mas bem em frente ao Copacabana
Palace Hotel. Procure o Prof. Manoel ou nosso amigo Sr. Cid. Funcionamento,
aos domingos de 9 às 13 horas.

DEPARTAMENTO DE ASSISTfJNCIA:

a) Oportunidade - Academia de Ginástica, recentemente instalada, no melhor
ponto de Copacabana, com amplas perspectivas "de desenvolvimento, aceita prores,
sõres que tenham possibilidades de criar turmas. Condições excepcíonaís . Av.
Nossa Senhora de Copacabana, 1 003 3.0 andar. Tels.: 236-7008 e 234-0429.

b) Concurso para o Colégio Pedro 11 - estão abertas as inscrições, para
proressôres de Educação Física. Inscrições no Campo de São Cristóvão, 177 - até
16 de abríl . As provas serão escritas e de títulos.

c) A dispensa do Professor sem motivo justo no fim do ano letivo, obriga ao
estabelecimento de ensino ao pagamento dos salários integrais no período das férias
escolares (Art. 322 do CLT).

SUGERIMOS AOS COLEGAS

GINASTICA INFANTIL

Plano de aula

(Adaptável a todo's os níveis)

Prof. Darcymíres do Rego Barros

Volta à calma

Jôgo - Orelhinha

Formação - Crianças sentadas em' círculo, uma no centro. Esta, de olhos
fechados, sem vendas, assim permanece durante a brincadeira.

Desenvolvimento - Um aluno se levanta e toca a orelha do que está sentado
no centro, de olhos fechados. Feito isso, volta ao seu lugar.
O professor, então, pergunta: «Quem puxou sua orelha?». Se o aluno

acerta, troca simplesmente de lugar com o colega. Se erra, o colega apontado
leva-o de nôvo para o centro puxando-lhe a orelha.

O jôgo recomeça, mas desta vez o professor manda três eu quatro puxa-
rem a orelha do aluno do centro, a fim de lhe facilitar o trabalho de encontrar
um dos culpados .
Observação - Evitar que as crianças exagerem ao puxar a orelha uma das

outras.

o P'l'OfeSSQl'ManceI Monteiro Soares, Presidente da APEFEG, custeia a im-
pressão dêste Boletim.


