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V ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSOR,ES DE EDUCAÇÃO FíSICA

Conforme havíamos prometido, iniciamos neste Boletim a publicação das con-
clusões do V Encontro Nacional de Professores de 'Educação Física, realizado no ano
passado, em Tramandaí, Rio Grande do Sul, e encaminhadas recentemente à
APEF'-RIO:

Ia. C Ã M A R A

ORIENTAÇÃO DA EDUC.A!ÇAOFíSICA NO JARDIM DE INFÃNClA

A Profa. Regina de Rose, apresentou o trabalho sobre a importância de Educação
Física no Jardim de Infância.

A seguir a Profa. Jussara Srhreiner, apresentou o trabalho intitulado, "Uma
experiência de Educação Física, no Instituto de Educação General Flores da Cunha".

Sobre os dois trabalhos acima, chegou-se às seguintes conclusões: li: importante
a atuação do Prof. de Educação Física com o Prof. de classe, respeitando o aspecto
afetívo do aluno, neste nível de ensino; a atividade física deveria ser diária no Jardim
de Infância; a educação física é importantíssima no pré-escolar porque a criança
aprende através da prática, do manuseio e do contato concreto; há necessidade de
rerormas do currículo, nas escolas de educação física, cem vistas a melhor capacitar
'0 professor, no desempenho de suas funções junto ao pré-escolar ,

O grupo de trabalho, entendeu fazer às autoridades educacionais, as seguintes
recomendações: Que a professora deve ter a seu cargo, o dever de conscientízar os
país dos alunos, da importância da educação física, nessa faixa etária, esclarecendo
o tipo de trabalho desenvolvido e seus benefícios sobre o educando.

A educação física na pré-escola, deve ser ministrada por professor especializado,
sendo recomendada a continuação da experiência realizada na escola maternal e jardim
da infância do Jardim de Infância do Instituto de Educação General Flores da Cunha.

2a. CÃMARA

EDUCAÇÃO FíSICA NO 1.° E 2.· GRAUS

o Prof. Airton Negrini, apresentou trabalho sobre a Finalidade da Educação
,Física, nos Primeiros Anos IDscolarese a Atuação do Especializado em Educação Física,
tendo a Câmara aprovado as seguintes conclusões:

Primeiro - Sugerir às autoridades educacionais que analisem detalhadamente
os aspectos significativos do investimento qualitativo do ensino, a partir das primeiras
séries escolares, terminando assim com a unidocência;

Segundo - Que as Escolas Superiores de Educação Física reformulem seus
currículos, para atender a formação dos acadêmicos, quanto a esses aspectos ou então
que sejam criados cursos de especíahzação, nessa área;

Terceiro - Que os Professores de Educação Física devem tratar de atualizar-se,
nessa área de conhecimento, através de livros especializados em educação psico-motriz
ou procurar cursos que visem informar sobre esses aspectos;

Quarto - Que as Associações de Especializados em Educação Física e Desportos,
procurem, através de diálogo com as autoridades educacionais de nosso país, a regu-
lamentação da educação física infantil, ser ministrada por professor especializado.

O Prof. Jacin1J.to Francisco Targa, apresentou um trabalho sobre Educação
Física do Ciclo Fundamental, tendo a Câmara aprovado as seguinte conclusão:

Que o V Encontro Nacional de Professores de Educação Física com Diretores
de Ensino de 1.0 e 2.° Graus do Rio Grande do Sul, recomende aos sistemas Estaduais
e Municipais de todo o País, que sejam aproveítados desde as séries iniciais do Ciclo
Fundamental, os licenciados em educação física. no currículo por atividade, devendo
o professor de educação física, planejar o trabalho, com a colaboração do professor
de classe, que deverá assístír a aula, para poder depoís repeti-Ia o número de vezes que
:for necessário ..
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3a. CAMARA

ORIENTAÇÃO
DE

DA EDUCAÇÃO FiSICA NO 3.0 GRAU
ESCOLAS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO

E CURRíCULOS
FíSICA

o Prof , .Iacíritho Francisco Targa, apresentou o trabalho sobre áreas de Educa~
ção Física e Recreação, nos estabelecimentos de ensino, tendo sido aprovada a se-
guinte conclusão:

O V Encontro de Professores de Educação Física com os Direotres de Estabele-
cimento de Ensino de 1.0 e 2.0 Graus do RS, com o fim de melhorar a Educação
Física e a Recreação de seus alunos, resolveu:

Primeiro - recomendar aos Srs. Secretários de Educação dos Estados e Muní-:
cípíos, que tomem providências junto aos órgãos encarregados da construção de
escolas, que planejem amplas áreas para Recreação e a Educação Física, afastadas
(:a8 salas de aulas, de forma a evitar que as aulas sejam perturbadas pelas expansões
naturais de seus alunos, permítíndo-Ihes assim liberdade de movimentos, satisfazendo
sua! necessidade de afirmação e de catarse de suas tensões emocionais;

Segundo - Recomendar às direções de estabelecimentos de ensino e de Círculos
ele Pais e Mestres, que envidem todos os esforços possíveis para evitar que sejam
construídas salas de aulas nos já reduzidos páteos e nas instalações desportivas, ~>a-
crificando as áreas dos seus alunos para o recreio c a Educação Físíca.

Terceiro - recomendar à. imprensa falada, escrita e televísíonada que empreenda
uma campanha junto às suas comunidades, no sentido de conscíentízá-Ias da neces-
sidade de oferecer maior colaboração aos estabelecimentos de ensino em que estão
matriculados os seus filhos, ajudando as direções a resolverem os problemas de capina,
l<impeza e conservação dos páteos e das instalações desportívas, assim ccrno para am-
pliá-Ias, quando acanhadas ou ínsufícíentes para atender o número e as necessidades
dos alunos; e ainda, mobilizar todos os meios possíveis de promover os estabelecimen-
tos que oferecem boas instalações e alertar as autoridades para as deficiências das
mesmas, ainda sanáveis na maíoría dos estabelecimentos.

O Prof. .Iacíntho Francisco Targa também apresentou, anteprojeto de currículo
para licenciatura de L., e 2.0 graus em Educação Física! a ser desenvolvido em quatro
anos, permitindo preparar para a Iicsnciatura curta em três semestres e em outros
três, para licenciatura plena.

Depois de debates prolongados, resolveu a Câmara encaminhar à Sessão Plenária,
em razão do Autor não ter podido estar presente na sessão da Câmara.

Esclarecidas as dúvidas na sessão plenária pelo Autor, ficou resolvido:
Que o V Enco.ntro Nacional de Professores de 'Educação Física recomende, às

Escolas de Educação F'ísica, o estudo minucioso do anteprojeto apresentado, devendo
cada uma fazer as adaptações que julgar necessária de acordo com as peculiaridades
da região e dos interesses e necessidades dos órgãos governamentais ou instituições.

(Continua no próximo Boletim).

NOTICIAS

mrormes especiais:

1 - A Diretoria da APE>F-RIO estará reunida nos dias 27 de fevereiro e
19 de março, em sua sede, às 16 horas. E, extraordinariamente, em qualquer dia".
sempre que necessário.

2 - ASSEMBLiHA GERAL ORDINARIA - em cumprimento às disposições
estatutárías, a Presidência da APEF-RIO convoca os Associados para a Assembléia
Gera! Ordinária, no dia 19 de março, às 13 horas e 30 min., em primeira convocação,
e às 14 horas em segunda e última convocação, para apreciação e votação do Relatório
da Diretoria e o Balanço referentes ao exercício de 1979, e assuntos gerais.

3 - 29 de março de 1946 - data da fundação da nossa Associação - São 34
anos de hitas, de esforço constante pela Educação Física. Pelos professores de Edu-
cação Física. Vamos festejar juntos? Veja programação no noticiário do Departa-
mento Social.



4 - Nossos amigos e associados, Professores Dareymíres e Daísy Barros, brí-
ãhando no "Símpósío Latino-Americano de Educação não formal através da Recrea-
ção", realizado em Caracas, Venezuela. Eles apresentaram um trabalho sobre o tema
"Ginástica para País e Filhos", recebendo muitos aplausos e elogios. E já foram con-
vídados para se apresentarem no Chile. Parabéns amigos- e sigam em frente, cem
maiores sucessos, sempre.

5 - GRANDE mNCONTRO DO FUNCIONALISMO PúBLICO ESTADUAL
F MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - quando este boletim estiver
sendo distribuido entre nossos associados, terá sido realizada, nos dias 2,3 e 25 de
janeiro, no Club Municipal, a grande assembléia do funcionalismo estadual e muni-
cípas. Um movimento de união de todas as classes, uma demonstração de consciência
de sua força. Sob a direção da Federação das Associações dos Servidores do Estado do
Rio de Janeiro, estarão sendo tratados vários temas de interesse da classe, cem destaque
para a extensão imediata aos aposentados e pensionistas, dos efeitos financeiros dos
novos padrões de vencimentos já estabelecidos para os servidores ativos, a efetívacão
dos contratados, a elaboração de novos planos de cargos e vencimentos, com a parti-
cipação das entidades de classe, e formulação de nova política de pessoal. A imprensa
diária de nosso Estado dará ampla divulgação 9. este 'Encontro. Fique atento, colega,
e participe ativamente de todos os movimentos da classe que, por certo, decorrerão
do Grand'e Encontro. A APEF-RlO ESTARA PRESENTE. PARTICIPANTE E
.l\.TIVA.

6 - JUBILEU DE OURO DA ESCOLA DE EDUC.A!ÇAOFíSICA DO EXÉR-
OITO - Registramos, com os nossos efusívos cumprimentos ao seu ilustre Coman-i
dante, a grande efeméride - 11 de janeiro.

7 - Recebemos convite para a posse da nova Diretoria da Federação dos Es-
portes Universitários do Fdo de Janeiro - 14/1/80. Com simpatia e cumprimentos,
'desejamos aos novos dirigentes da FEURJ "grandes recordes" em favor do esporte
universitário.

8 - "TEOElA._ORGANIZACIONAL DAEDUCAÇAO FíSICA E DES:PQR-
'1'OS Administração: conceituação e princípios gerais." - Este é o título do novo
livro do Professor 'JOSÉ MAURíCIO CAPINUSSÚ, nosso estimado colega e associado.
Trata-se de um excelente trabalho d'e pesquisa, com informações precisas e valdosas,
importante material de estudo para professores c estudantes de Educação Física. Ao
colega Capinussú nossos cumprimentos pelo excelente trabalho' editado, cem os agra-
decimentos pela gentil oferta de um exemplar para a biblioteca da APEF-RIO.

9 - A Associação dos Especializados em Educação F'ísíca e Desportos do Rio
Grande do Sul, à frente o ilustre Prof . .Iacírrtho Targa, seu Presidente, já tem pro-
gramado para o perIodo de 2 a 5 de abril próximo, o VI ENCONTRO NACIONAL
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FíSICA. O tema geral do encontro é sobre
:Psicomotricidade (do Jardim de Infância e 1.0 e 2.° graus aos currículos das Escolas
Superiores de Educação Física e à Recuperação Física). Haverá, também, uma câmara
para temas livres. O Encontro será em Tramandai, RS. Maiores informações quanto
a inscrições, reservas de alojamentos, apresentação de temas: AEEFD/RS - Av,
Alberto Bíns, 482. sala 401 - Porto Alegre - RS. - Taxa de inscrição: Cr$ 500,00
para Professores de Educação Física e Cr$ 250,00para Universitários.

10 - E ATENÇÃO, COLEGAS: - filiem-se, também, à FIEP (FÉDÉRATION
INTERNATIONALLE D'EDUCATION PHYSIQUE). Procurem, para tal, seus re-
presentantes no Rio: - o Delegado Regional, Prof. Manoel José Gomes Tubino (na
Universidade Gama Filho) ou a Delegada-Adjunta, Profa. Maria Luiza Amaral (na
APEF-RIO). O custo da edição brasileira, do Boletim FTEP/1979 ating-iu a cifra de
Cr$ 312.000,00;por isso foram majorados os preços da assinatura anual que, embora
custando menos 13% do seu valor real, passam a ser os seguintes: - MembrQ indivi-
'doal: Cr$ 270,00- Membro coletivo: Cr$ 540,00.

SECRETARIA

1) Horário da APEF-RIO: - nossa Associação está funcionando, normalmente,
de 2a. a 6a.-fcira, de 13 às 17h. Para atender o colega associado, ou qualquer outro



«me nos honre com sua visita, há sempre um Diretor, além do nosso funcionário
.ãelininistrativo.

2) Mantenha atualizado o seu endereço. A ECT tem devolvido vários Boletins
por não encontrar, nos endereços registrados, os seus destinatários.

3) Novos assecíados - Com alegria, registramos, com as nossoas boas-vindas,
o ingresso em nosso quadro social dos colegas CARLOS HENRIQUE RAMOS ROCHA
- GUACffiA RIBEIRO ABREU - BARBARA CRISTINA BROCKI - LEA LA-
BORINHA - SOLANGE LIMA SALGUEIRO DA SILVA, propostos pela PÍ-ofa·
Maria. Luíza Amaral; FLODOALDO DINIZ MIGUEL, proposto pela Profa. Ondina
D'Arezzo Costa Velho; MARIA DO CARMO LAYTYNHER COSTA, proposta pela
Prefa, Fantina MeIo Gomes, todos na categoria de sócio contribuinte. ID o jovem
PAULO CESAR CARLOS BRAGA, proposto pela Prof'a, Maria Luíza Amaral, como
sócio estagiário.

4: - Recebemos e agradecemos as mensagens natalinas de: Deputado lta~o Bruno
- Vereador Carlos de Brito - Club Municipa~ - UECIRJ - Prof , Eurydice da Silva
Costa - Profa. Fany Lemos - Baptísta de Souza & Cia. - Gen. Jayr Jordão Ramos
- Prof. Auguste ListelIo - Profa. Anaíta Cardoso, da UPPE - Deputado e Sra.
F'rederico Trotta - Vereador e Sra. Diofrildo Trotta - Professores Nena e Gilberto
-Oíraldez - Federação das Associações de Servidores do RJ - CAl\1CIBRAS - Insti-
tuto de Professores Públicos e Particulares - Associação dos Servidores Civis do
Brasil - União dos Funcionários Estaduais do RJ - Associação dos Artífices do Es-
·tado do RJ - Revista ARTUS - Casa do Policial - Profa. Elisa Maria Rezende
- Escola de Educação Física de Volta Redonda - União dos Previdenciáríos \'10
Brasf - Imobiliária Pilotis - Prof. Paulo Ernesto Ribeiro - Prof. Jorge Steinhilber
'08 Senhora - Pro.f. Antonio Barbosa - Prof. Nisio Dourado - APEF da Bahia - Sr.
Fernando da Cunha Ribeiro - Associação dos Servidores Contratados do RJ.

5 - Publicações recebidas - Perspectiva Universitária nos. 131 e 132 - Revista
«Ensino", de nov/79 - Desportos n.v 28 - SíNTESE n.v 27, da. UPPE - Boletim
UERJ n-s, 156e 157- Informativo Social de Jan/80 do Social Ramos Clube - Correio
.Rosacruz n.> 69 - Revista APEF/São- Paulo- Boletim Bibliográfico n.v 21,~do
:SESC-Nacional. Gratos.

6 - Recebemos, ainda, com muita alegria, um símpátíco cartão de Boas Festas
de nosso colega e associado Américo Faria. Ele está no Kuwait, contratado como
'Técnico de Futebol, e não se esqueceu de seus amigos da APEF-RIO. Obrigado, amigo.

TESOURARIA

1) Prezado colega associado: - toda e qualquer providência, por mais simples
-que seja, que a sua Associação deva temar no interesse da classe e de seu associado
implica em despesas. Uma simples carta exped'ida custa-nos, em selo, Cr$ 3,20; a
locomoção de nosso funcionário para levar o expediente da Associação fica, por vezes,
-em Cr$ 10,00a Cr$ 15,00de condução; a expedição de nosso Boletim é cobrada pela
ECT a Cr$ 1,30 cada exemplar (e nem sempre os Correios fazem chegar o Boletim
-à casa do associado; quando chega, é com atraso); a impressão do Boletim está-nos
custando, atualmente. cerca de Cr$ 4.000,00 por número; para manter a nossa sede
aberta diariamente, para atender a todos os que nos procuram, temos um funcionário
-contratado (muito atencioso e educado, por sinal), com todos os encargos sociais pre-
vistos na legislação trabalhista. ID é COm a mensalidade de nossos asscoiados que
contamos para cobrir todas estas despesas, além de outras, como contas de luz, tele-
fone, condomínio, impostos etc.

Por esta razão, colega associado, é que apelamos para SUacompreensão: - man-
!tenha em dia o pagamento de suas mensalidades.

2) Pelas razões acima assinaladas, ainda por outras mais, a Diretoria "da
APEF-RIO viu-se obrigada a propor um aumento em suas anuidades, o que foi
.aprovado pelo Conselho Fiscal na forma como determina o 'IDstatuto da Associação.
Desta forma, a taxa social devida pelos associados da APEF-RIO, a partir de ja-
neiro de 1980,é a seguinte:

- mensalidade: Cr$ 50,00 (cínqüenta cruzeiros), que poderá ser paga por Mi-
'mestre (Cr$ 150,00),por semestre (Cr$ 300,00) ou por ano Cr$ 600,00), para os sócios
contríbuíntes e correspondentes; .
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- OS SOCIOS proprietários pagarão Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) por mês,
sendo Cr$ 75,00por trimestre, Cr$ 150,00por semestre ou crs 300,aOpor ano.

- os sócios estagiários pagarão Cr$ 30,00 por mês, Cr$ 90,00 por trimestre;
Cr$ 180,00por semestre ou Cr$ 360,00por ano.

. 3) Você, colega, que é do Rio e, tem alguma dittculdade de ,vir até a APEF-RIO'
para fazer o pagamento de sua anuidade. telefone para sua Associação e <figaquando
e onde poderá ser procurado. A APEF-tRIO mandará uma pessoa credenciada ao seu
encontro. Você também poderá pagar a sua anuidade através de Ordem de Pagament,o.
(de qualquer banco aqui do Rio) ou mesmo Vale Postal a favor da Associação dos pro-
fessores de Educação Física do Rio de Janeiro.

4 - Também o sócio correspondente poderá saldar sua contribuição social através.
de Vale Postal, Ordem de Pagamento ou Cheque em nome de Associação dos Profes-
sores de Educação Física do Rio de Janeiro.

DEPARTAMENTO CULTURAL

1 - CURSO DE ESPECIALIZA!ÇAO EM DANÇA, A NíVEL DE PóS-GRA-
DUA!ÇAO- Com a duração de um (1) ano e sob a competente direção da Professora.
Titular Helenita Sá Earp, a Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ progra-
mou para este ano o Curso de Especialização em Dança, a N\.'el de Pós-Gradua-
ção, onde serão dadas diferentes técnicas de Dança (Dança Contemporânea, .Iazz,
Ballet etc.), além de História eraDança, Cenografia, Coreografia, Música, Fundamen-
tos e Ritmo, Inscrições de 3 a 31 de março de IS80. Maiores informações na Escolro
de Educação Física e Desportos da UFRJ, Departamento de Artes.

2 - CURSO "FOLCLORE E OS FESTEJOS JUNINOS" - Sob a orientação
da Profa. Margarida Maria Ferreira da Cunha, nossa Diretora Cultural, a APEF-RIO'
realizará no período de 14 a 18 de abril próximo, o curso assinalado, retomando, assim.
os estudos que vimos realizando sobre Folclore. O curso será realizado, possivelmente,
no Club 'Munícípal (ainda por confirmar o local), das 19 às 22 horas, com carga.
horária de 15 horas. Taxas de inscrição: associados da APEF-RIO (em dia com sua.
contribuição social) e Universitários de Educação Física - Cr$ 300,00;não associados;
Cr$ 400,00. Inscrições: - de 3 a 31 de março, na, sede da APEF'-RIO. Número limi-
tado de vagas.

3 - Ainda na programação cultural da APEF-RIO, para 1980,em organízação-
e estudos de possibilidades de realização, os seguintes eventos:

a) - Curso de Atividades de Educação Física para as classes de Jardim de In-
fância e CCA e de Ia, a 4a. séries do 1.0 grau;

b) - ESTAGIO INTERNACIONAL DE IDDUCAÇÃOFíSICA E RECREA-
ÇÃO previsto para o período compreendido entre o final do mês de junho e prin-
cípio de julho próximos.

c) - Programas especiais de ginástica para academias.
d) - Programas de Recreação e Lazer.
Voltaremos ao assunto no próximo boletím. Aguardem.

DEPARTAMENTO SOCIAL

1 - Em comemoração ao 34.0Aniversário de fundação da APEF-RIO, já estão
programados os seguintes festejos, para os quaís convidamos os associados e amigos:

- Coquetel, na sede da APEF-RIO, às 18horas do dia 26 de março, quarta-feira;

_. 29 de março, sábado - data da fundação da APEF-RIO - tarde alegre de
convívio social, na residência de nossa Tesoureira Prof. Ruth de Mello Bittencourt, na.
Rua Rodolfo Danta, 6, apto. 202 - Copacabana, a partir de 15 horas, com um moví-
rnentado BINGO. Para esta reunião social, solicitamos aos colegas que confirmem.
com antecedência de três dias, na APEF-RIO, sua participação, a fim de facilitar-nos
na sua organização.

2 - Casaram-se no dia 27 de janeiro, às 19'11 e 30 mín. na Igreja de São iJ()sé
(Praça 15), os jovens professores Francisca Michel e Frederieo Castro Rogas, ele
nosso estimado colega e associado. Aos noivos as felicitações da APEF-F..10.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECREA:ÇÃO
\ABDR)

"Construa UIU mundo melhor através da Recreação"
I -
1- Notas de agradecimento:

a) ao Instituto de Professores Públicos e Particulares pela remessa, do Bole-
tim n.s 9 "O Ensino" e pelos cumprimentos apresentados pela posse da' nova
Diretoria da ABDR e pela passagem do Ano Novo. Destacou, ainda, a re-
condução, para um novo período, de sua Presidente, Profa , Laudimia Trotta,
pelo que enviamos as nossas felicitações;

b) A F'IEP, pela nota publicada em seu Boletim de junho/79, registrando a pcsse
da Profa. Maria Pereira de Queiroz na, presidência da ABDR.

c) ao Departamento Geral de Cultura pela remessa de seus boletins semanais.
com amplo noticiário do movimento sócio-cultural na Cidade do Rio de Ja-
neiro, programado, dirigido e orientado por aquele Departamento.

2 - Encontro 'I'radíeional

Foi realizado no dia 19 de dezembro p.p. o já tradicional encontro da APEF-RIO
para comemorar as festividades natalinas dos seus sócios e amigos. Tudo correu
em meio de agradável descontração, alegria e cordialidade! A ornamentação da
sala e da mesa, juntamente com os presentes davam um ar de verdadeiro espírito
de Natal! Na hora do "brinde", fez-se ouvir melodias pelo "coro" dos presentes,
tendo assumido a batuta a nossa consócia e amiga, a consagrada maestrina Lucy
Munk. Parabéns à APEF-RIO.

;3 --::..Cursos e

O SESC-RJ fez realizar dois importantes cursos no mês de dezembro findo, a
saber:

a) Semana Comunitária; b) Monítores de Recreação. A ABDRI fez-se represen-
tar, em ambos os cursos, pela. Presidente. Maria Pereira de Queiroz e pela
Diretora Social Dacyldes P. Si1veira Thomaz , Sensibilizada com o ídealdsmo
em prol do Lazer-Recreação, em que se Empenha o SESC-RJ, Ia ABDR feli-
cita os dirigentes daquela prestímosa entidade que, ma a dia, mais se atua-
lizam nesse mister.

4 - Internacional:

Nossa associada e representante õa ABDR no Estado de São Paulo - Zally
P. de Vasconcelos Queiroz, viajou para Paris onde fará o curso de especialização
"Gerontoíogta r situação dos aposentados e idosos". A Z.al.ly,que é Coordenadora
e Assistente Social do SESC-SP, desejamos pleno êxito em seus novos estudos e
aqui aguardaremos sua colaboração quando de seu regresso.

5 - Enviamos:

- Agradecimento pessoal de Boas Festas ao Sr. Deputado Federal Pedro de
Faria, ao Prof. Marcello de Mello Andrade, Subsecretário de Educação Fisica e
Desportos do Ministério de iEducaçã,oe Cultura, e à Sra. Iza Chevalier, Presiden-
te da Federação das Bandeirantes do Brasil (FBB).




