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~O I Congresso 'Su1riograndense de Educação .F1sica coris-
ti t.ui a ati vi dade maí s Lmport ante da vigente' gestão so
c,ial de nossa ag r-emí aç âo,

Pela primeira vez no R,' G.· Sul terão os especializa:-
. dos em educação física oportunidade de r-eun í r-s s e, por sua
própria iniciativa e empenho, para estudar e debater QS seu-s
problemas - quer técnicos, te6ricos, práticos ou profissio -
nais - chegando a conel usõe s' que indiquem o melhor c am..ãnho
a seguir para a solução dês s es mesmos problemaso'

Dfan te do que se referiu, hão cabe encar ec er .o sz.gru-.
ficado dessa reunt âo, nem r es se.I tal' o Lnt e rê s se que tem a Di-
retoria da Associação de dar-lhe o mais 'profundo alcance e
eficácia •.

Confiantos que todos os associados. sa.ibam compreendera
tmpo r tânc í e d~·nossas atividades, mormente com' a presente.,fei-
ção~com a austeridade de um congresso, e cerrem fileiras com
a comissão organizadora do certame, inscrevendo",:,se,apresen-
tando tra.balhos e, finalmente, participando das sessões e de-
ba teso .

REGULAMENTO DO
.~~ CONGRESSO SULRIOGRANDENSE 1E EDUCAÇ1b fíSICA E DESPORTOS

: PROMOVIDO PELA
DOS ESPECI ALIZADOS EM EWCAÇÃO fíSICA E DES

PORTOS DO Rio GJftANDE DO SUL
. \ .

Art.12 - AA.E.E.r.D. do Rio Grande do Sul realizará o 2.l? Co~resso Sul-
riograndensede Educação,Física e Desportos de~ a ~d~ dezem -
bro de l~, na cidade de P8rtoAlegre. .

ArL,2Q ~ Será objeto dos trabalhos do Congresso o seguinte temário:
a) Organiz<Uiio. ~ministk"at;ão e Pedagogia da Educação Fisica,Po-



l!ticae 8oeio10;1a Educacional.
b) Recreaçffoe Desportos
,c') Temas livres

•Al1't,39 ~ ~A1émdos Presidentes de jfonra e MemlnosHonordr Ics , homenaaeao
dos pela Comiss80 Executiva, sert'fo Membrosdo Congl1'essó' todos
os que manifestaremades«oo compreendendo~~e nass~uintes ca~
tegoi'ias:
a) Oficiais, os Tepresentantes credenciados pelos poderes pú -

, b l íces r
b) Delegados, os' i"epi"esentantes credenciados das instituiçêí:ls e

entidades aderentes;
'c) Efetivos, os '<pe pagaram a taxa de Inscr Içêo , na imRortdn ~

'cia de Cr$ 30000 sendo sócio da A.E:,E.F,D. e Cr$ SO"ÇD os
na'o associados.

d) Observadores, os que comparecerem ao conclavejmas n8'o tive-
rem pago qualquer taxa,
~ único Q As instituições e entidades aderentes paga~ a

taxa doeCr~m~ ,~~tJvJ..~ ~
Se~o escolhidos pel~~út~oS relatores dos
divei"sos assu~tos do temáyio, '
O trabalho do rel ct or cene Is t í rd em fa'zer una' eltpoli<;:doe s Ln-
te~e dos trabalhos apresentados s6bre o tena'que lhe foi cono

fiado, apresentando cone.lusões , pcrc di~â'o&_'r~
Os t rchc.lhos dever~o ser apresentados ~ a~~_
J.-é-~ ROltMh~tl~" ~~ ~.

~ ~ Dever<%ser datilografados em espaço duplo e remet Idos em t rês
;. ~ vias, rrccmprnhodos de um resumo. que nffo poderá exceder de

V \l. duas pdginClS.
rt~ Serffa realizadas as seguintes ~essões: preliminar, solenes de
(L aberturo e encerroment0,J e pl e ri~ et. ~ tk~J

, rt , f.;? ~,N~ais~:~s~sêf~o~p~r~e~1~i~m~i~n~a~r~s~e~r.t:á~fe~1~·t~~o..~c~g~~_~=~t~~dre°ltls~c"oing~rel!!'s_S~1e'·s.,tdlalDs~-;elil""l"lllt"'_

/Art .59 ~

Art.Gf:P-

Art,lq.?

1Iiiii",.egI-R-ePII<9-I!MMi""eMn:rn~T!r\:I!IQ, designação da:t~ Comis ~
..;;.;:;:.~~;.,..;;~:.:.;;:.~a~-:--'encaminhamento e discussão dos tel!ll~

ão dos Secret,átios para cada sessão do Ierrí ~ J.a.~
~~~~~~~~~~fgt:a:ra'~ ~ ,;~

- A sessC;ã"o~s"-oo4'lt"en~el\-de 'abert u.a, terá a p'resença das a ~tas ~utori ~ , •

dcdes : nesse 9a:Isião ,serão t roccdr s as \Sauda~ões prot oco lares.
- As sess~es plenárias ~estinam-se à apreciação e discussãO am~
pia dos assuntos e trabalhos propostos, conforme o telU.::Írio
constante do cr t ,g 22 e obedecerão'~s seguintes normrs :
a) Em cada sessão'será tratrdo umdnico tema, sendo reservada

uma sessão paro os temas livres,
b) C~nstituida a mesa, o relator farda leitura de seu traba~

lho.

I

c) Em !?eguidC)(ser~ (1 assu~~ posto emdiscussão do plen6ri~
dispondo os autores de ~ (dez) minutos e os demais congres-
sistas de 5 (cinco) min~tí>1..cada,um, ,Pr '

d) Mc;~e"r;d1A9"h,,trpós o~~r~W:;:; da assembléia, pode-
rá o co.ngress~;;:;;ente ~..a,avra, por 3, (tr~s)
minutos ~ .- •.. ~ •

e) Os apartes dependerao da permissao do congressista que es -
teja no uso da palavra; deveríio ser breves e eacl crecedo res
do assa~to em discussão.

f) Para responder Ós cri t i ccs e su;estões dós congressi stas, te-
rão os re.l.ertore's lO",(dez) minutos e os demr Ls autores ':5'(cin~
co) minut os cada um, ,

g) Terminada a cliscussâó se~6 nomeada uma ~miSSd.~de ~o~
constituída do relator e dois membros, a éscolha do ~~
~, pa~ao baseada nos trabalhos e debates havidos, 'Yedi~
qí r as Conelusê\'es d.Ó temári o e as recomendaç'õ'es cal:&i7eis ,

AI ''''' \que'deverao' ser entregues antes da sessao seguinte o Secr~-
tada Geral.

Art.lÂ~ ~ Na ul tima sessâ'o plen';ri~, serão apreciadas e submetidas ~, v» Q

, tarjío as conclusõES e recomendaçô'es'emiti<.bs pela: Comiss8'o de
Reda~ãO; bem como as moC;ões,propos tcss . indic!!05ões, requerimen-
tos, etc. que forem apresentados por-escrito. desde que não en-
volvam cnrot ar po li tico-pur t.i.dcirIo , religioso ou pesscch., fa -
zendo-se, nessa occs í êo a escolha' da ~oro_ ~ ,~~_e"doj2 Congr~s-
so•.•..A ••••• '~"'\ír.~ ~~P' ~~Mt~~_

Art.~ - Na sessiiO solene de encerramento se:r~ feita a leitura d'a a ta
do~ COngresso, falando nessa ocasllfo os oradõre~ ~reviamente

J!.rt,l~ -
inscritos,
As sessões serão puhl.Loas , mas S6mente poderão tomar parte nas
vota~ões os membros'oficiàis, delegados e efetivos do COngres-
so, cabendo dS delegações um v~to pela represen~âó. '
A COmissãoExecutiva resolverd os casos omissos que surgirem e
Cl!'! modiÍico<jô'es a serem Int roduaí.dos , cchendo, pé rem o 'a Mesa
Diretora de cada ses~ão decidii" sôbre as 090rrências eventuais

Art, l~-

, nao previstas.
- '"CURSOS DE REVISAO'

Publicamos a seguir o p rograma estabelecido para o
Cur-so que. ser â ministrado pelo professor JNEZIL PENNA MAR!
NH09 por+o cas t êa do I Congresso Sulriograndense de -Educa~â:o
Ff sf ca ,

o Curso constará de dez conf'e r-ênc í as, cada unra com
'a duraçaD de urna hora e mais trinta minutos para seminário s.ô-
bre o assunto de cada: uma,

Os títulos dos temas' programadossâb os s eguâ nt ese
3



1 - Psicologia:
1 - Fundamentos psicológicos da educação física das c r í an -

ças •.
2 - Fundamentos psicológicos da Educação Física dos adoles-

centes
3 - .FUndamentos p,'icologicos, da Educaç!o Física dos anor

mais •.
4 - .Fundalpentos psicológicos da Educação Física dos anormais
II - L6gica:
1 - FUndamentos filos6ficos da Educação Física.

2 - Contribui'ião da Lógica formal para a Educac;ão Física. .

3 - Gont "tbui ção da lógica material para '8: Educação F!sica.
4 - Contribuição da: lógica cri tiea para a Educação Ff sd ca •.

o p rofessorBaAVENTURA lDPJi;S da SILVA ministrará um CUl'-
so sdbre ORGANISA~O de PROGRAMAS de' EDUCAÇÃO FÍSICA:
a) No Ensino primário.
b) No Ensino Secundário.'

Cada um desses temas constará de:
a) Justificação cient:ífica.
b) Objetivos educacionais.'
c) Pro-cedlmentos pedagõ gí coso

li!- EXPOSIÇÃO SUL-RIOGRANDEN'SE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
E DrnpORTOO~

Por o cuei ão do JQ Congresso Sulriograndense de Educação
Ftsíca .será r eal i z ada uma E~posição na qual se foca l i z.ar ô» os
diferentes 'aspetàs:do desenvolvimento da Educação Física em
nossO meio.Ill-SlII.icomo provàlmente .de àut ro « e s t ado s «,

Essa mostra se reveste de exce-pcional import8.nci'l, e me~
rece o- apOio de todos os associados.

A Comissão conci ta a todos, com o mais vivo empenho, a
cal abor ar p a.rt: o bom exi to desse empreendimento.,

"Todo o material en viado a Coaissão org.anizadora,. uma vez
àcompannado do en der ê ço do remetente, será cuidadosamente con-
servad o e devo.l.vi do.

E" de grande in t.e r ê s s e todo. o ma terial suscetível de en-'
quadramento nos 'seguintes s tan d s':

1) Edu caç õo física e s co l ar «,
Z) Educação fCsica desportiva,.e desportos.,
3) - Documentação didática.,
4) - Educação física recreatim~.
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LIVR8S DO PROF. ALBERTO MARQUES PEREIRA À VENDA NA
ASSOCIAÇio E NA ESCOLA DE EDrr~ FíSICA

~lan'la1 de ,Ginâ-stica Infantil ooooo~oo· Cr$ 290,00
Valo r Mo'tal da EducaçS'o Físi c a .;,;,;,.. Cr$ .90,00
ALi çio de Gin!sti ca na Prd'priaAul a.,' Cr$ 45, 00
O Conto-Liçio de Ginâstica Infantil. ."'cr$ 60,00

,. _~:~ •.adquiridos para a Bibliotéca "Dr.· Edgar 'Sperb"os
livros constantes da lista qu,e:abaixo public8J1los.·

Para o1'1entaç!o dosSnrs.· .as so cã ado-s registrrunosas 1i-
vr ar í as onde os mesmos foram comprados, facilitando, "d e s s a
fo rme, àquel es que desej.em adquiri r para sua bfbl í ot éce par-
ticular qual quer dos volumes relacionados.

1.) Le Sport et Z-'Homme - Dr. Pa~l ~fartin-L'ivraria Americ'ana

2) PédagogieSportive et Athlétisme - A.Leroy et J.Lives
Livraria America~a

3) 'Gymnastique Edu c at i v e - LOllis Cha:rri~re (duplicata) - Li-
vrarda do Gloho e L'i v •. Americana

4) H i gi en e Aplicada à Ed.,Física -Waldema.r Areno --

·5) L 'Edu.c a t i on Physique et Sportive - Cahiers de Peda.gogieMo-
derne - Liv.Americana

6) .l eu x et Mouvements avec ac c e s so i r e s pour Z"educ'ation phy-
s i qu e - Cahiers de Pedag. Moderne - Livrària Americana

7) D'éducation physique dons l e s loisirspopulaires - G. De-
m arb re

8) 'Gymnastic lland-book - J. G•. Thulin - Livr~ria Ko ssro s
9) 2~ Lingi aden 'Stockholm 1949 Kon.gr e s sen. - 1-6 Augusti Ivol.
10,. H ./" ti - " "rIvol.

L iv'. Kosmo s
11')L a Moderna'Gimnasi a Su eca - Agn-e Holmstrom - Li v. Koamos
12)Cimnasia Educativa - ,tuis Agosti - Livraria Kosmos .Editôra
13)Memento d'éducation physique - Roger Guil,femin- I.iv.mericana
14)La 'Gymnastique de s tout Petits ~ Doris. FeichmanlF'Í.iv.:Àmericana
15 )Pl ai re - MareeI Rouet - Livraria do Globti.
16JThekey to tbe 'Gymnastic Atlas - J.G.Thulin - Li,:raria.

XO smos
1.7)Mattovningar - t.as Thoresson - Livraria Kosmos Editora
18)Manual de 'Ginástica - Antonio Leal d-e Oliveira- Livra:ria

do Globo.
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19) Biologie • LU e du ca b Lo n phTsique e c o n t r o Le me1ica.1Liv.e.:Amr&

.20) Sp o rt s, éducation physique - Chailley-Bert :Liv.AlIIerin..n a,
2i)'Musele Pesting - iV.D. Saunders Company ~ Livraria Kos!11oS

;'2'2) 'Cymnastik AtLas - J.G.1'hulin - Livraria Kosmos

CONGRESSO
,.,

de EDUCAÇAO

.Beal i acuv se em Pôrto Alegre, de 15 a 18 de Outubro de
1949, um ,r.ongrcAso de Ed':lc8.Çlíro, sob o p a t ro.cIn i c de di -
versas ag rem i açô e s de p ro f e s sê r es da Capital, com o objeti-
vo de promover o e s c r e i t ement.o das r e l ações entre os p ro-
f e s sê r e s e situar a po s i ç âo dos mesmos diante das e xí g'en
ca as atuais da educação,

Participaram dêsse congresso diversos p ro f e s sê r es e
professSras de educaç ão física que discutiram. apresentaram
a plenário e obtiveram aprovaçãO' para diversos t ópi co s de
int'etêsse da matéria. os qu aíe são a seguir publicadosí:'

12. PROBLEHA; NECESSIDADE DA ELABOtÜCAo DE UM PLANO ESTADU,AL
-"'" .,. <; , .

DE EDUCAÇAOFISICA
A Comissão de ,Educaçâo .F1sica apresenta E. me-

sa ti. so'l ue ão do p ro b'l ema, para que, depois de ouvido O' p,le-
} . ,

náriogencaminheao poder competenteo·
CDNSIDERANOO que as Consti tui~ô'esFederal e Es-

tadual consagram em seus p ri,nclpio s o amparo ,a educafâ'o e à
eul ture.s

(X)NSIDERANOO que a Constitui çâO Estadual -arop ii=

r e, nomeadamen t e9 a educa~âO física e ti torna obrigatóriaen
todos os estabelecimentos de enst no..:

C0NSIDERANOO a deficiência de instal~ções9 ~-
r ee.s, mate:rial e pessoal, para cumprimento dos objetivos fi-
xados para a educaçâo pelas noss as leis básicas~

OONSIDERANDOque a solu~g:o dos problemas deco r :'
ren tes dessas deficiências só poderãó ser reso! vidas pel a.
organi'Za~ão de um plano metódi~r:o e ~e 'ex~cuçâ'o pl!"ogr"!l5s1va,~
. O CONGRES20 DE PROFES20RES RECOHENDAao po dé r
comp'etente a designa~ãl') de uma comissãb de t~lCnlcos~ com o'
fim especial de estudar os problemas que afligem a educaçao
rísica e embar-acemo seu amplo desenvolvimento e fonnula:ruu,
Plano 'Estadual de Educação Fí."ica, p ar a execu~âó progressi-
v e, passível de enquadrrunento dent-ro de um Piano 'Ceral de
Educação para o Estado~'

.~ PROBLEMA! NECESSIDADE D! REgULAR A.SATRIBUIgJES DO PROFES-
roR DE EDUCAÇAOFISICA NAS EScnLA~ PRIMÁRIAS

Considerando ,a necessidade de serem reguk a-
das as àtribul~~es' àÕ professor de educàçãO fÍsica da Escola
Prim~ria9 a fim de definir os limites de ação de cada órgão.
a que está subordinad o professor· de edue ae ac fÍsice, a Co'=
misslro de Educação Ff s í ea , encaminha à mesa' para que, depois
de ouvl~o o plenári09 o Congresso envie ao poder competente
as atribuições abaixo apresentadas~ .

AO PROFESgJR ESPECIALIZAOO EM EDUCACAO FISICA
DA ESCOLA PRIMÁRIA ALÉM DAS ATRIBUlCOES ESPE -
CIFICADAS NOS ARTIGOS 972" 982 e 9929 DO REGU-
LAMENTO INTERNO PARA OS GRUPOSESCOLARES9 CDM-
PETEg .
10 Dirigi r o Departamento de Educação Fisica do

Grupo Eseol aro'
20 . Segui r as p,rescrições contidas nas D1retrl~

ze s e Instruçõ"es emanadas daSuperintendênc1a de EoFc 'A,.E,' 9
bem como as ordens da di re'ção do G,E, . comp ati vai s com a sua
esp eci a1i zaç 000 .

30 Apresentar,no início do anol,à direçw do Go
. E,. os programas de edue aç âo física elaborados para o Esta -
belecimento9 para cada cl asse escol ar, os quais serâó envia-
dos àSo·R-Fc:A.:&9 bem como o agrup amento e constituição das
turmas. '

40 Organi za r a escri turaçâó9 fichas de educa - ••
çâO física e outros registros a seu eargc,

50 Colaborar com o médiCO" de acô:rdo com asdis-
posições em vigoro

.60 Zel ar e r.esponsabili zat-se pelo material de
educação física a cargo do Departamento de Educ aç âo .Física
do Grupo Escol aro

7o Dar" no máximo" 4 sess3'es por di a, qúando em
dois turnos e 3 quando num S($.·

80 .Permanecer no estabelecimento de ensino em
que tiver exercício, .0 tempo previsto pel e ho r ãrã o em vi
go r (arto·079 n~'29 do Regimento Interno)o·

r 90 Comparecer às sessões de exercícios físicos
c~m unf fo rme adequado, bem Comolãs outras ativldades9para que
fo r convo eados :

10, Comparecer à todas as reuniô'esde p ro f'es sô-.
r-e s do Grupo9 cooperando nas mesmas com palestras sôb r e edu-
caçtYo físicao

7



110 Ministrar, no m:!nimo2 vezes por semana, a~
tividades f:!sicas"às classes do :12. ano em diante, poden do
inclui r nas mesmas as .cr-í anças ma! s desenvol vidas dos do i s
primeiros anos, cuja prática com as r es tant.es não seja com-
patf'vel com o desenvolvimento psico-somático dos mesmos,

120' Ministrar a tc:tdas as .cl asses as sessões que
exijam conhecimentos esp eca al í zados, como pc,ex.j a gí nãs t.í.-. .
,ca r:!tmica, as danesas, a g í n ãs td ca corretiva, a gf.n ãs td ca es-
pecial para deficientes, et c, :

130' Auxili ar, quando necessário e a cri tério da
di~eçoo;> as professaras dose dois primeiros anos nas sessões
ou panos de trabalho físico para os respectivos alunos {,art.
99,. do Reg. Interno da Escol a Primária}o'

140' eoiaborarcom as professôras de classe na
ho na do recreio', assistindo .âs atividades recreativas das
crianças (,arto' 59, decs : 7, 929 de ·31-8-39.)

15. Organizar competições internas de j ogosv vo-
Iibol e outros desportos adequãddsàs crian~as.'

- 160 Encarregar-se da organização e treinamento
das equipes que representarâ'0/' GoE. nas competi)bes com os
demais estabelecimentos de', .

17 o Organizar demor.s t r açê'e s de ati vi dades fí si-
cas, ao meno s uma no :fim do anos P ara se rem execu tadas em
festas, perante o c:!rculo de pafs e mestres,'

lBo~'Preencher o horário dt: s es s âo., em caso de
mau tempo, e na falta de p avf Lhão de educ açâo física, n a pro-
prla sala de aula ou em local adequado, com atividades com-
patf'veis, como por exempLoe j ogos de salâb, calistenia, ht a-
torietas, palestras sôbre higiene, ete , :

19. Apresentarjuo fim do ano escolar, li dire -
CM do. Go'E, minucioso relatd'rio das atividades fí~icas re a-
li zadas durante o ano, o qual ..seJi'á encaminhado li SUperinten-
-dência de Educacrão Física e Ass1st~ncia Educacional.'

(CONTINUA NO PRÓ'XIMO NUMERO).

LIVROS D E GINÁSTICA

MEU SISTEMA PARA SENHORAS...;.J.' Po' Müller
- J.' P•. Müller
.r. Pc lfúiler

MEU SISTEMA' PARA CRIANÇAS
MEU,SI STEMA DE R~~SPIRAÇÃ'O
OS CINCO MINUTOS DI ÁRIOS o .sistema abrev.iado _para homens.

NATAÇÃO E SALTOS - Ao'Gl ucke r " EDITÔRA CORUJA
jstes 11vros encontrMl=se a venda na; llarros Cassal,82 - Sala 35


