
- Cursos de Educaçãr!sica e Recreação a nLvel de- ,çse para professoro. do enslno de primeiro grau
la Normal de Port Alegre.

- Instltuciona11zaç,ão da. primeira. Colonias de rarla. Junto
~~~ NSecretaria de Educa;a e Cultura, para alunes da. esc las

de primeir gráu do en ine público, e. funcionamento até
pre.ente data, pel Pr'. r.G. CAElZER.

1925

1927

1928
a

19'9

19'9

EVOLUÇJt'OCRONOUiGICA Q!â. EXPERlfNCIAS, DOS ESTUDOS f Q8. INSTI
TUCION'ALIZAÇKo .Qi RECREAÇ~O 2 PORTO ALEGRE, RIO GRANDE.Q.Q I

- 2Mb, BRASIL-

-- Iniclaçae das atividade. recreativas organizadas em grupe. na
Prao Gal. Os'rie em Pert Alegre pelo profe.sor - rREOERICO
GUILHERME GAElZER

N .- Integraçao do. pr gramae recl'eativ • Junto ao Servi; de Pra-
ça. e Jardina na Prefeitura de Porto Alegre, admlni.traçi
OTAVI O ROCHA•

e.pecializ ,-
Junt a Esc_

a
de
a

- rundaç-o da Escela Superior de Educ ç·o rI iea, Instituição I
l10ada à Secretaria de Educação e Cultura do Ria Grande do
Sul.

1950 - Oecreto.L •• Munlclpal. NQ. SOO e 501 - Criação do Serviço de
Recreação Pública de Port Alegre.

1940

1954 - Primeiro Curso de Especialização em Recreação par profes8-1
rea de Educ ção rIsica na E.cola Superior de Educaç- rI ica.
(ConCluir li curso 6 profeesores de Educaç-o rIs1ca).

1960 - Inclusão do programa curr1cular de Recreação no Curso de Li-\
cenciatura em Eduê ç-o rísica da ESEr.

1961 - Implantação da Recreação Esc lar nae Escol s MuniCipais de
Porto Alegre Junto a Secretaria Municipal de Educação e Cu!
tu•••da Pre'81tul"a de Porta Ale9~e.

196' C nS81h rederal de Educação da inclueão
disciplina profls810nallzanto do Currlcu-
de Licenelatura em Educação rísica • nível

• Reconhecimento pel..,da Reer.aça come
le mínimo do Cursa
naei n 1.

196' - Segundo Curso de EspeCialização em Recteaç·o, a nIvel de pó••
graduação para prof.ssore, de Educação rísica junto a Escola
Sup8ri r de Educ ção r!sicaem P rta Alegre. Conclulram o cuz
80 22 prefessore •• (Carga hor'rla. 8'0 h ras).

1966 • C nvini. firmado pela Escola Superior de Educaç;o r!sica e
Prefeitura de P rto Ale,re com vista, a re lização de est~gi
remuneradGS de e.tuo ntes de educação fle1ca na. unidade da

N 11.. A-Recre çao Publica, ren vaçao de tre. em tre. anos'. em vigen-,cia ate a presente data.



=2.•••
1969 •. A Escola de Educação rIeloa .; l""tegl'ada ao •.1stema \.I01\18"81t..'-

1'10 do Pala; a níval tedaral Junto a Uni.tireid de rederal do
Rio Grande da Sul

197' .••A ESEr da UrRGS é representada em B,ux81.s no Primeira Congt •••
80 Mundial de T••p Li",,..eda rundação Veo Cle da Bélgica pela l'
Prorg Lanea Gaelzat.

1976 ....A ESEr da UrRGS 4 ,epresenta em Bru~.las no Segundo Congr ••••
.•• "" 1Mundial de Temp Livre da F'undaç8Q Veo ele da Belgica pe ..a

Ptot@ Lenea Gaelzet.
1976

1977

1977

1978
a

1980

1979

1'79

1979

1989

1980

- I.. '....Terceiro p~ograma de Recreaçao, a A vaI de po.
no Cutao de Especializaçã. am Educação r{s1ca
• Recraaç;o realizado na ESEr .•.UrRGS. (Carga
formad •• 18 e.pecial!ataa).

-...graauaçao n
• Sawde Eacol.'
horária' '60 hru·•.••)

•• Quarta pr g,ama d. Recreação" a n{vel de pó•.•. graduaçao
Curso da Eapecialização em tdUfiHlção r'8108, s Jde Escola,

;
hOla"a '60 horas -c,..eaç;g reaIS •• da na [SEr_a UrRCS (cafg8

t"ormada. U8.peClalfetae).

n.
e R.,!
I

• ConGurao de Habilitação à Livr. OOQ.nela em Recreação no qual
candJ.ctat.o..--aae fol aprlvada • prof'e•• ora Lanea Caalz.r, Tit!!- ~lar da disciplina de Racl'.açao do Oepattamanto de Ginaatica a
Rec,eação da UrRGS •

••• SEMINICRIOS INTERNACIONAIS DE LAZER E RECREAÇ~O e CURSO DE EXTE!i
S~O UNIVERSITItRIA NA Uf"RGS •. (Catga horária 40 • 60 hora. r8.p-.9.

tivame"'a)
• A ESEr da UrRGS • repr •• entaGSa m Bl'u)Cel •• no Ter-cei,l'oCongr •••..

ao Mundial de Tampe Livr. da rundaQão Ven ele da 8élg1c8 pela
pro,g L.naa Gaelzar •

•••..COAvan! firmado ent.re a Universidade r.daral do Rio Crande do
Sul a a F"undação Van Cle da Bélgica pata lntatcâmbio C,lent!fico
na ~Iea do Laz,r • da Rec,.açio •

.•D1vulga;; do relatório cte pe.qulsa, sobre e tempo L1v,. doa a
. -

luoQ* \I,.1""a1\â,108 da Uff~CSqUI fol tema da te.e do 1Q Copou.!.
80 de l1vr. Ooo.neia em Recu·.ação no pal.. em Qb~a PUbliçacta I

pela Edito •.a Sul1na. CAELZER;-L. Latel'beni_o .S!!!maldição.

·.!.Integ~.ndo '.'0190" 8nt,e a urRes. Hospital ·d. Clínica, ,atra.
v.. d • Oepa.t;al'8entosde Gln.ts'!..a e ReCt.aç:o e de Pediatria I
foi foi 'natalada a R'GZ'eação HQ,pll.a" naq"ele Hospit.al em P !.
, AlegJe.

R - -• aalll.;ao na UrRGS do Projeto Educaçao pata Tempo Llv.e em
em E8001a, Estaduala de Primeiro Gra" em Porto Alegra. trabalhe
, •• 1'lado em eq"i.p.. • .ootdenaclope.j.. proil I...n•• Caelze" em
at.."eU.•••Ato ao Convên! firmadl entre a UrRCS • runda9ão Van
Cl' da Bélgica, .



. ' - ;- R.,~11zac;aGna UrRGS de dol. Curaoa d. Extensao Unlvers1tarla
para • comunidad' e. geral. 8abre Lazer e Recr.ação. Carga I
ho,ó'ia 60 hor••• Pattlclpan;io de 100 p••• o.a •

• Quinta PJl'Gg~atDa de Rec ••ação a nível de p&. - gcaduaçio. eu!.
ao de Eepeclallza9ão a L••• r e Recreação na ESEr I urRes. I
Ca,ga ho á'la '90 h ". ('5 profissiQnal.) de dl".,.aa áHa.
cClIopl.ta,am • rpoQl:ema em equipe lIlul\ld18ciJfl1nar).

""A ESEr da urRCS é ,.p"u.ntada em a.uxela. na quatta Cong.,.!
,ao Mundial da r.mpa Llv"e.oJ,aniaadQ pila f"unda;ão Van tl'
da atClg1ca. A pro'.a.G~.'lene. G••1••, .p'.8e"t. t.~.b.lh.as,

, . - -b,. "A•• tlvJ.dad •• de Crvpo na R.o•••• ao. a '0''''8'80 d. CIS
b••".

198' .• SÓ'imo Programa da PN .• C,aduação _calu.1" • R.c•.••a;ão' •. ni
v81 d, EepeeialL.aQão paI'. p1'o,t •• 10n.'."e "&'1.. ',.ae,
1m equlp. mul'idiacipllnar. CSI,a h•• á,,'la )75 ha•••• Compl•.•
'efem o CUJTSO 34 eáp.U,alleta. na Unlv.,sldade f"ede,.1 do R!

1981

1981

1982

198J

1984

Grande do Sul •
.•fundação da Associação do Laze" e Reo",.ação do R.io ,Grande' ,do
Sul COM •• de em Porto Al~,gre •

• Indicação po, ele1ção da pro'. lenaa Gael••, paZ'a integra, a
OlfotGJ:La da AlsoQlavão L.a\1no Americana de r.mpe L1vfe •
Reel.ação em :c-eunlãoem são Paulo, Brasil em abril de 198J~

# '- A ESEr da UrReS • repre.entada em 6u_n08 Ai,•• no 19 Cong,_.!.
.0 Latino Americano d. Tempo Llv•• de B li 11 di novemb,ch A
pl'of•• ao,. Lene. C._laet ap••••nt. t,abalho lobr. tiA aduoa.l
çãc pata o tempo livre •• Consciência Social".

NOTA COMPLEMENTAR.
1'~JJ,('?U COf(4 Gadtl!f-I

Çh~" ~0 D.pkitlJllSnl,O d.
(:!f\1,:t':1::. Ç'",r .i.ç~a

t.SLf -l,ifOOS

t n.c.8sdrl0 ._ reconhece" qu. a Recreeç;o
era POl'to I\le91'., 81'8.'1, tem avoluido em um P&,GO"80 ln,."ade ao d.·
••nvolvimen\o da EfiluQ ção r!s1ca no qual pet\1$1p.ar •• lAwrnero. PiO'.!.
.ore. a pal'tir da d.fcada de 1920. En\l'e .1•• PQde-.. l"end." a ho•• n.!
gem • ~odo. 08 fundador" da Eacola Supeli.' de Educação fiei... da
Univ.fsidade rede,al do Rlo C,and. do Sul • dama!. prof'.5Q~'. que I
por ide.lis. • oap.ctdad. profl •• 1 nal con'rl~u'r.mpa~. 8studo e
• 'ormação doa prof'., aof". de Educ ção ris!ea n Eatado do Rio Cran-
de do Sul. No aetor da R.Ci'aafião" em um t.rabalho integrado, d•• tec•••.(
I'a •.••• come pioneira. 08 prof.ssor •• F'1'8dIU'1co Cu11h.,m. C.elze, I Ney
Sel'rl. Rodr1gUlaj, Ruy Ga.par Mal't1nl., Jaclntho f"ranC!àCOrar9~. Carl.
81ack e Joab.r Peta1,. que na :1". de en81n. na UrRGS • na in.tliucj,
na11zação a nível Municipal em Porto Alegt •• ptoeuta,.In de••"v lV.f I
nae e.p.t1.001,8. oo.munltá'i.a. as teoJtia. do tez." • da RICl'•• çâo qUI
attC a presente data são motivos de reflex;'o, estudos 1 pesQuie 8.


