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A realização do seminário do GTT Educação.
Física/Ciênciás do Esporte e Escola do CaCE
surge da necessidade, cada vez mais urgente, de
problernatlzar a especificidade do ensino da'
Educ~~ão Física no interior do mais importante '
tocus educatlvo da sociedade moderna: aescola.
Este seminário busca, desta forma, se constituir
como um espaço de formação para professores
da Educação Física escolar, assim como, contríb~ir,
a partir das questões afetas à área, na construção
de uma escola produtora de novos saberes,
símbolos, . sociabilidades. e artefatos culturais
capazes de dinamizar e humanizar a sociedade.
Compreendendo a vrgência do alargamento e
aprotundamente teórico/prático acerca desta
temática, o CBCE através da Secretaria de Mines
Gerais e do GrT Escola, compromete-se.' na
prática, com a democratização deste importante
debate. '

I

COMII!iSAO OR6AI\IIZADORA

Secretaria EstaduaJ do CaCE em >MG.
Comitê Cientrfico do GTT Escola do caCE.

PÚBLICO ALVO

Professores de' Educação Flslca do ensino
fundamental e médio das redes municipais,
estaduais, federais e privadas, alunos do curso de
Educação Ffsica e dernafs interessados na área.



-Mesa Redonda: 9:00 às 12:00 horas
COl1tripuições da Educação Física na constitui~o
dos, saberes e'Scolares .

-Prof. Ms. FranciscoCapãrrõ?:(ÚFES) e PrOfa.
Ora. Ludola Santos(UFMG)

-Oflclnas: 14:00 às 17:0() horas

-Apresentação de Tral)alhos: 11:30 às 18:30 horas

PROGRAMAÇÃO

. ,
-Conterêncía de Abertura: 19:00 às 21:30 horas
A Edu~ção Física, a cultura e o currículo na prátICa
da escola \

-Prof. Dr. Miguel Arroyo (FAE-UFMG)
(aconfirtnar)
Dia 16/03/200~ (Sexta-feira):

-Dabate com os autores dos
'a~re$entados: 18:30,às 19:30 horas.

-Me sa Redonda: 9:00 às 12:00 horas
A formação de professores de Educação tísica:
quais saberes e quais habilidades?

. -Profa. Ora. Eustá,quia S. de Souza (ME-
. UFMG) e F'rofa. Ora, Ana Maria Salgueito

(PUC/MG)

-Conferência Final: 18~DO às 20:00 horas
Contribuições do I S~minário do GIT·Esõolà

à Edúcação Física ESGOtar.
-Prof. Dr. Valter 8raCht { UfES}



, -Confratermzaçâc: 21 :00 horas.

-Encerrarnento do Seminário: 20:00 horas .
...Avaliação do Seminário.
-Apresentação de um documento síntese a ser'
aprovado pelos participantes e depois enviado.às

, Escolas de Educação Física de Minas Gerais, à
f Direção Nacional do CBCE e às suas SeCretarias, '~ .' . , \ .
Estaduais bérn como às Secretarias de Educa~ó,'
do Munlçíplo de Belo Horizonte e da Estado de
Minas Gerais.

OFICII\IAS

A Ginástica no ~ntéxto escolar
Prof" Ora. El'tana Ayoub .- FEF I UNICAMP
A Ginástica corno um dos conhecimentos da cultura
corporal a ser estudo no contexto da Educação Física
Escolar.

A Educação Ffsica como componente cUrriçular,
Prot. Ms. Marcílio Souza Júnior -"IiSEF ....UPE
Analisedos8$pectct teóriccrmetodolOgicosda EduCíação
Física, corno componente curricular, reconhecendo,
diante do tratamento de seus conteúdos de ensino,
antagonismos, conflitos, indefintÇõese possibilidades
de qualifi~o da prática pedagógica.

Gênero e sexualidade, na Educação F=ísica'
Prof3 Ms. Helena Albnann - PUCRIO
RelaçõesdeGêneroe Sexualid,adenocotidianoescolar
e nas aulas de Educação Física. O tratamento dado
pelos PCN's,as relações de gênero construídas por
meninas e meninos no dia-a-dia ilaescola. e as
possibllidades de intervenção docente.



A Educação Física Escolar e a Cultura Corporal:
uma perspectiva critica.
Prof. Esp. Guilherme Silveira e rof. Esp. Joelcio
Fernandes - Colégio Santo Antônio - BH.
Educação Física, educação e transformação: a
produção de uma cultura corporal escolar;
princípios, conteúdos e conhecimentos. Currículo
de Educação Física em uma perspectiva crítica,
possibilidades didáticas no ensino da Educação
Física.

o Esporte como conteúdo na Educação Física
Escolar
Prof" Ms. Neyse Luz Muniz -. DEFD - UFF
Discutir o esporte como conteúdo da Educação
Física no âmbito escolar tendo como base a teoria
crrtico-superadora. Refletir acerca dos desafios de
sua implementação no cotidiano escolar.

A Dança como componé,nte currteular
Prof" Gislene A Amaral - SME - Uberlândia
Apresentação da experiência pedagógica
relacionada ao Plano Bá?j,co Curncular de Ensino
da Dança, que se encontra ~11')desenvolvimento
nas escolas da Rede Municipal de Ensino de
Uberlândia.
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r. CRITÉRIOS PARA Il\I§CRlçAO E ,', '.
. APRE~EI\ITAÇÃO DE TRABALHOS, ";

a} ínscrlção

Para o processo de seleção os trabalhos deverão
ser encaminhados em texto de até 03 laudas,
digitadas em espaço simples, formato de página
A4, margens: esquerda e direita de 2,5 cm e
superior e inferior de 2,0 em, fonte Arial, tamanho
12. O material deverá ser fornecido em disquete
3 '1/2,gravado no Word for Windows 6.0 ou superior,
acompanhado de duas versões impressas, sendo
uma sem os dados de identificação' dos autores.
O título do trabalho deverá estar em neqrito, caixa
alta e centralizado. O(~) nome(s) do(s) autor(es)
e a instituição deverão vir abaixo do título, alinhado
à direita. Ao final do texto, incluir e-mail, telefone
e endereço.



A inscrição de trabalhá deverá ser encaminhada até
23/02/2001, para o seguinte endereço:
Secretaria Estadual do CBCE em Minas Gerais. Av.
Presídente CarlosLuz,4664. Pampulha,CEPo31.310-
250, BH/MG.

b) Apresentação

Os trabalhos deverão ser apresentados no formato
Pôster (tm x 1m)
O pôster deve conter: o título do trabalho, o nome
do(s) autor(es), a(s) instituição(ões) à(s) qual(is)
pertence, o resumo, o órgão de fomento (se houver)
e o corpo do trabalho (introdução, metodologia,
resultados (se houver) e conclusão).

II\ISCRIÇftES ,

As inscrições deverão ser feitas no CENEX da EEF
-UFMG

R$ 30,00 para profissionais
R$ 15,00 para proflssícoals associados e em dia
com o CBCE .
R$ 15,00 para estudantes
R$ 10,00 para estudantes associados e em dia com
o CBCE.

" LOCAL

Auditório da Escola de Educação Física da UFMG
em Belo Horizonte/MG.
Período: de 15 a 17' de março de 2001.
Carga Horária Total: 20 horas.
-Número de vagas ofertadas: 200 vagas.

PER(ODO DE II\ISCRIÇÕES

01 dê fevereiro a 15 de março de 2001.
Período de Seleção dos Trabalhos: 1° a 5 de
março/2001
Período de divulgação dQstrabalhos .seleclonados
via Internet: 6/3/01


