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1.IDENTIFICAÇÃO:
Instituiç5es- N~cleo Sindical de Curitiba

e Região Metropolitana/APP
Colégio Brasileiro de Ciên-
cias do Esporte/PR

Endereço- Pça. Ozório, 77/52 andar
80.020 - Curitiba - PR

Titulo- Seminário Paranaense de Educação'
Fisica Escolar

Tema- Conte~dos da Educação Fisica Esco-
lar

2.CLIENTELA:

Professores de Educação Fisica
Acadêmicos de Educação Física
Profissionais da área e áreas afins

3.PERÍODO E LOCAL:
De 02 a 04/julho/1992
N~cleo Sindical/APP (Pça. Ozório, 77-52a)

,

Curitiba-PR .

4,. OBJETIVO:
)~omover um espaço para uma ampla discus-
3ão acerca dos Conte~dos da Educação Fi-
sica no contexto escolar. ;

I

r
5. INSCRIÇÕES: I
Poderão ser realizadas até o dia 30/06/92"
às 18:00 hs, no N~cleo Sindical da APP de II

Curitiba e Região Metropolitana. Os valo-- -res para a inscriçao sao:
-C~$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) para os
sócios (CBCE-PR), filiados (APP) e estudan
tes;
-Cr$ 2Q~000,00 (vinte mil cruzeiros)outros
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6. DOCENTES CONVIDADOS:
-Prof. Dr. Valter Bracht- UEM
-Prof~ Ms. Luciane Martins Huppertz-UFSC
Profª Ms. Idelzi Massaneiro-UFPR

-Prof~ Valda Marcelino Talkmitt-SEED/PR
'-Prof. mestrando Fernando Mezzadri-CBCE/PR
~Prof. esp. Celso Sawaf-PMC
'-Prof. Miguel Angel A. Baez-Núcleo APP
-Prof. Donizetti P. do Vale-PMC
-Profª Cristiane S. Santos-PMC

'7· PROGRAMAÇÃO: I
dia 02.07.92/quinta-feira: I
noite 18:00 hs - entrega de material
\ 19:00 hs abertura i

19:15 hs - mesa redonda "Pollticas de- ,~açao para a:Ed. Fisica"
exp.: SEED!PR, DER/PMC'r'
deb.: Valter Bracht

dia 03.07.92/ sexta-feira: !, I'
[manhã 8:00 hs - painel "corrt eudoe l da Educa_, , I

çao Física Escolar"
exp.: Luciane Martins *uppertz

9:00 hs - 'trab~lh9 emigrupo!
tarde 14:~0 hs - plenaria! i

16:00 hs - relato de experiências
dia 04.07.92/sábado:
'manha 8:00 hs - painel "A ginástica na

Ed. Fisica Escolar"
9:00 hs - painel "A dança na Educ.§:

ção Fisica Escolarll
10:00 hs - painel "O jogo na Educ.§:

ç&o Fisica Escolar"
11:00 ha - painel 110esporte naEd.

Fisica Escolar"
I

Itarde
I '

I

14:00 hs
15:30 hs

- plenária: conclusão
trab~lhos da manhã

- plenaria final(
dos
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SEMINÁRIO PARANAENS~DE EDUCAÇÃO FÍSICA EeCOLAR

(Conteúdos da Educação Fisica Escolar)
02 a 04!julho!1992

Curitiba - PR
NOME :__~~ ~ _
INSTITUIÇÃO: -------------------------------------------------------------------------ENDEREÇO: CIDADE: _
FONE: ~-------------------------------

Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) para sbcios (CBCE) filiados, estudantes
VALOR:Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiro's) ou-tt',~s

Obs- Os professores do jnterior do Estado deverão ligar para o Núcleo Sindical
(224-2772) para confirmação de suas inscriç~es.

itEM DEFESA DA
ESCOLA, PUBLICAi
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"Quanto ao meu comprometimento e à mi-
nha parcialidade, meu único compromisso,
dos meus começos até hoje, e, :espero
certamente até a última linha;que venha

I
!a escrever, tem sido com o poro (...)

com o futuro. Minha parcialid~de tem si-
do pela liberdade contra o despotismo e

i

a prepotênciai pelo explorado: contra o
iexplorador i pelo fraco contraio forte
!

pela alegria contra a dor; pela esperan-
,

ça contra o desesperoi e orgulho-me des-
sa parcialidade. Jamais fui, ~em serei ,
imparcial, nessa luta do homem contra o
inimigo do homem, na luta entre o futuro
e o passado, entre o amanhã eo ontem."

Jorge Amado


