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IV ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇAO FIsICA
Patrocinado pela Federação Internacional de Educação Flsica

(FIEPl e ~ela Federação de Associaç~es de Professores de Educa-
ção Flsica. Promovido pela Associaçao dos Especial.izados em Ed.
Flsica do R.S.

Porto Alegre de 19 a 4 de dezembro de 1976

P R O G R A M A
DIA 19 - ( QUARTA-FEIRA ):
- 9,00 - INSTALAÇAO ( AUDITORIO 00 IPE ).

Constituição da Mesa
Abertura dos Trabalhos.

- Exposição do Plano Nacional de Educação FlsicaeDespor-
tos ( PNED ) - 1976 - 1979

- ENCERRAMENTO ,
-11 ,00 - Constituição das Câmaras de Estudo Reunião Prel í m i.na r no

Auditõrio do IPE.
-14,00 - Trabalho das Câmaras

a)- No Au d i t ó r io do IPE: Temas n9s i,2 e .3
b)- No Auditório do DAER - Temas n9s 4,5 ~ ~

- NOITE - LIVRE
DIA 2 - ( QUINTA-FEIRA ~
- 9,00 - TRABALHO DAS C MARAS

a) No Auditório do IPE: Temas 1,2 e J
b) No Auditório do DAER: Temas -4,5 e 6

-14,00 - TRABALHO DAS CÂMARAS
a)- No Auditório do IPE Temas 1,2 e 3
b)- No Auditório do DAER - Temas n9s 4,5,6 ~ 7

- NOITE - LIVRE
DIA 3 - ( SEXTA-FEIRA t: .~O - la REONIAO pL NARIA AUDITORIO DO IPE ).
-14,00 - 2a REUNIAO PLENARIA AUDITORIO DO IPE ).
- NOITE - LIVRE



2 AEEfD

DIA 4 - (S A B A D O ~:
- 9,00 - 3a REUNIAOLENARIA PARA APRECIAÇAO DAS CONCLUSOES (AUDl.

TORIO DO IPE ).
-14,00 - 4a REUNIAO PLENARIA PAR.II,APRECIAÇAO DAS CONCLUSOES (AUDl.

TORIO DO lPE ).
-17,00 - SESSAO DE ENCERRAMENTO:

- CONSTITUIÇAO DA MESA
- ENTREGA DOS CERTIFICADOS
- E N C E R R A M E N T O

E N D E R ~ ç º ~:
Auditório do IPE - Av. Bo rqes de Medeiros 1945
Auditório do DAER - Av. Borges de Medeiros 1555

As inscrições estão abertas na sede da AEEFD, na ESEF/UFRGS.
Taxa de inscrição; Associados - Cr$ 150,00; Não associados - Cr$
200,00; Estudantes Cr$ 100,00. Abertura, no Auditório do IPE.Ses-
sões no IPE e no DAER.

GOVERNO LIBERA PARA O ENCONTRO
O Governo Estadual, a t rav es da SEC, 1 iberou os professores da

rede estadual a fim de que possam assistir ao IV Encontro Nacio-
nal de Professores de ~ducação Fisica. Não esqueçam de retirar o
Certificado de Frequência, após a realização do Encontro, a fim
de comprovar a efetividade. A AEEFD agradece e cumprimenta ao Go-
verno por essa colaboração.

Sr. Prefeito: ponha um professor de Educação Fisica na vida
de sua cidade em 77. Procure logo uma das 10 ESEFs ga~chas e re-
volucione a sa~de e o esporte em sua cidade.

"Não fume, alqu ém pode estar respirando; não respire, a1quém
pode estar fumando".

"Não se pode meditar, amar ou respeitar com hora marcada".

ANUIDADE, SOCIO~
Todos os egressos de ESEFs que atuam no Estado são considera

dos automaticamente sócios da AEEFD (menos os que oficiarem ã As-::
socia~ão declarando que não desejam essa condição). A anuidade
1976 e de Cr$ 120,00 e pode ser depositada em nossa conta n9
101316/2 da União de Bancos (qualquer agência).

Colega, prestigia tua Associação fazendo logo o teu depósito.
JANTAR ANUAL

Como ocorre hã muitos anos, no dia 20 de dezembro estaremos
todos reunidos na Churrascaria Sacy, às 20 horas, para o tradi-
cional JantarAnua1 de Confraternização. Como sempre, com aquela
farta distribuição de brindes. Comparece, co leqa : Vai ser uma fes
tança ...

FESTIVAL DO ESPORTE CAUCHO
No Gigantinho, realizou-se na noite de 5/11 o 29 Festival do

Esporte Ga~cho. Altas autoridades prestigiaram o acontecimento
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que contou com a presença total das Federações desportivas do Es-
tado, todas elas dando um mini-show de suas modalidades coma par
ticipação de seus maiores astros. -

Duas sugestões: diminuir a duração do espetáculo de tres pa-
ra duas horas (nem que tenham de puxar as orelhas de certas Fe-
derações que tentam se adonar do espetáculo ultrapassando os 4
minutos concedidos a cada uma) e incluir o futebol profissional
com seus grandes e queridos craques. Parabens ao governo Vilela
que já oficializou a 3a. edição em 1977.

PREMEN, DE NOVO?
Noticiam os jornais que o PREMEN estã convocando nova turma

para licenciatura curta em Educação Flsica. Sou contra. Espero
que seja um engano dos jornais, pois jã temos 10 Escolas de Edu-
cação Flsica em nosso Estado e em 77 teremos 11 com o surgimento
da ESEF da Universidade de Caxias do Sul. Para evitar a prolife-
ração de cursos e Escolas, o Governo baixou normas estabelecendo
que somente possuindo todo um vasto parque desportivo, laboratô-
rios e qualificadas bibliotecas, poderiam surgir novas ESEFs; e
agora, por outro lado, um ôrgão do governo vem abrir cursos des-
necessãriamente?

Não dá para entender ... Alõ, meu amigo Fachin, alô.

EXPRESSAO E COMUNICAÇAO
Jã que somos dessa área, estejamos de olho vivo para orien-

tar nossos alunos que têm o costume de dizer:
" ... dá para mim jogar bola? quando o certo seria dizer:"dã (li-
cença) para eu jogar bola?";
" onde está o Juca do vestuário?"; quando procuram o encarre-
gado do vestiário;
" ... professor, se o senhor nos emprestar essa quadra, o senhuM

virá de encontro ao nosso desejo"; quando o que eles querem dizer
e que o professor "virá ao encontro de nosso desejo".

NOSSOS REPRESENTANTES
Representam a AEEFD na Delegacias de Educação, os seguintes

colegas:
3a. DE:Adilson Fauth, rua Marechal Floriano, 23 - apt9 307, Es-
trela; 8a. DE: Dilmar Jose Marin, rua Vale Machado, sln,Santa Ma
ria, 9a. DE. Maria Lucia Olschowsky, rua Coronel Mello, 488.Cruz Alta;
19a. DE: Rosali Rodrigues Leistner, rua Duque de Caxias, Livra-
mento; 26a. DE: Rubem Ubiratan da Nova Pozo, rua Bento Gonçalves,
sln, Santiago; 29a. DE: Gustavo Iserhard, rua Andradas, 925,apt9
2, Alegrete. Brevemente divulgaremos os nomes dos represent~ntes
em outras Delegacias de Educação.

VOTA COM AMOR

Dia 15 de novembro, eleições. Não dês as costas para o voto.
Lembra-te que ao longo da Histôria, milh~r~s de.vida~ _fo~am

imoladas, sangue generoso foi derramado, e lucldas lntellgenclas
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lutaram pelo direito ao voto. Por isso c~lega, qualquer que se-
j~ ~ teu partido pollti~o, ou mesmo qu~ nao tenhas cores parti-
darlas, vota com gratldao, vota com amor. E transmite a teu alu-
no esse sentimento com relação ã causa clvica.

Tu, pr~fessor de Educação Flsica, serãs uma grande benção,ca
paz de modlfl~ar em muito, para melhor, este nosso mundo, se co~
locares em açao todo_o teu conhecimento, toda a tua capacidade de
servir. Tens estado a altura de tua missão e de teu c6digo de e-
tica?

POUCAS E BOAS

*Notãvel a realização em Novo Hamburgo, de 5 a 11/10, do 39
C am p eo n a to r~u nd ia 1 d e Pu n ho bo 1 (F a u s t ba 1 1 ) .

*Nunca penses nesta maldade "que Deus te de em dobro
que me desejas"; mas nesta generosidade: "que Deus te de
bro todo o bem que me desejas".

*0 Serviço Educativo Argentino realiza, de 12 a 27 de Janei-
ro 1977, a sua IX Jornada Internacional de Educação Flsica.Serão
21 Cursos ã escol ha dos p a r t i c i pantes. Informações na AEEFD ou di-
retamente ao SEA, casilla postal de Correo Central 4.506, Buenos
Aires, Argentina.

tudo o
em do-

*Am~ muito mais a Educação; gasta mais em livros; gasta ( a-
plica, e o termo melhor) mais em educação

*Assina o Bulletin de la FIEP, Cr$ 64,00 anuais; assina a Re-
vista Brasileira de Educação Flsica: 2 anos· Cr$ 84,00; 3 anos=
125,00; 4 anos= 168,00.

*A Cllnica de Natação, com a presença do famoso Bob Stele, foi
a grande promoção de outubro da FGN com a colaboração das ESEFs
IPA, URGS, FEEVALE e dos clubes União e SOGIPA.

* Os associados da AEEFD que participarem do IV Encontro Na-
cional de Professores de Edu~a~ão Flsica receberão t amb em um Cer-
tificado especial da FIEP (Federation Internacional de Education
Physique) se se filiarem ã mesma pagando a anuidade de Cr$64,OO.

*No Boletim anterior dissemos que "os artigos não assinados
são de inteira responsabilidade deste redator".

E, por um erro de impressão, não apareceu o nome do autor do
excelente artigo "Impressões do Curso de Metodologia dos Despor-
tos", Prof. Jac intho F. Targa. Ao Col ega Targa os nossos cumpri-
mentos pelo artigo e nossas excusas pelo lapso.

*Alô, Universidade de Caxias: ouvi dizer que v o c e s querem ser
federalizados. Puxa, vida, logo voces, a maior potencialidade e-
conômica do Rio Grande, desejam se amarrar a Brasllia, trocando
sua liberdade por alguns cruzeiros a mais? Pensem bem, voces têm
uma tremenda criatividade, rapidez de ação, potencialidade huma-
na e material aI em Caxias. E para vo c é s de Brasllia, este p e n- ~§~
samento-sugestão: mais vale tocar um dinheirinho em cima de 20 0

particulares que federalizar uma ...


