
Educação Física Infantil realizado na ESEF/UFRGS em dezem-
bro/79 , foi f~~dado o Círculo de Estudos de Psicomotricid~
dade ti DR. BRYANT G. CRATTY ", com o objetivo de continuar
a experiência preconizada por esse professor que dirige o I As Associações de classe do magistério

......,. PROF ..TARGA NA CO'LOWffiTA

Nosso presidente, Pr ot , Targa, foi convidado a minis
trar um curso na CO'LOMBIA junto com a equipe da FIEP, Dr$ Seu-
rin da Pr-an ça , Dr. Duf'o ur da :Bélgica, Dr. Decker do Luxembur go
e prof. Andrews da Inglaterra, em janeiro de 198O'~ O' convite /
foi feito pela Universidad Pedagogica Nacional de Bogo~áe

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ClRCULO' DE ESTUDOS DE PSICO'T:TO'TRICIDADE" DR. BRYANT CRATTY"
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COI.JABORECOM A ASSOCIAÇÃO

famoso Laboratório de Cinesiologia da Universidade de Los I neceaai tam no mom.ento atual orcanizarern-sc cada vez mais
Angeles, com uma grande bagagem de livros traduzidos em /
mais de dez línguas, inclusive o japonês, cujas teorias pr~
tendem oferecer estratégias de ensino Que permitam reforçar
ou pelo menos estimular a ca~Bcidade de memória seletivae
Além disso propõe JOGos ativos, nos quais a criança é enco
rajada a categorizar não só a infor.mação visual mas tamuém
a auditiva~

As relmiões do Círculo de Estudos de Psi
comotricidade serão na sala 902 da Faculdade de Educação da
UFRGS, Av. Paulo dq Gama, às l5h, estando conv.idados os in-
teressados nesse importante problema para Educação Física .•

ttecomenda-se aos interessado§ Que se -
accmpanhem do livro " A INTELIG~NCIA PELO' MO'VIWIENTO fi. da
DIFEL~

para conseC;uirem levar a cabo se us objetivos. Sabe-se, pOE

tanto, que não é tarefa fácil diriGir uma Associação sem
recursos financeiros. Entretanto, o nosso apele aos profe..ê,
sores de Educação Física, é de que devem se filiar'a nossa
Associação, para que tenhamos uma maior represen tativi d.a"
e, conseq!lentemente, possamos oferecer muito mais. Entende

que todos devem dar uma parcela de ..•... .con L,r2-mos, outrossim,
se mantenha a Associação ativa e,buição para que divu.l.gan~ -

suas atividades., Portanto, após nossa /do eonst~~temente
constribuição nos lli~OS de 78í79 , solicitamos que em 80 ou-
tro coLega venha nos substituir, considerando nossra inwne-
ras responsabilidades pr of'Le aí.onaí a Que nos impede de con-
tinuar. Muito obrigado pela oportunidade Que nos foi ofe-
recida SerillorPresidenteo

O'Redator



PRETENCé)ES DA AEEFD PARA 1980

Em face da brilhante experiência colhida no ano de
1979 pela Associação, pretende-se durante a Semana Santa de
1980 realizar-se as segu.i.ntes atividades em TRAMANDAt:
Iil 6º Encontro Nac í ona.L de Pr-of'esecz-es de Educação Física;
to Reurrí áo de Delegados e Sócios da Federação Internacional

de Educação Física (FIRP) a cargo do Comitê Brasileiro da
FIEP;

Q Reunião de Diretores de Escolas de Educação Física~ a cargo
do Conselho de Diretores de Escolas d.e Educação Física Bra-
sileiras;

$ Rewlião de Associações de Professores de Educação Física ,
a cargo da Federação Brasileira de Associações de Professo-

d ~ ".res de E ucacao Flslca;
R·'" ri Pr- ~ -, 1 - . ~ l?~ ~ F'•. ellIllao....e . OIessores ue GSCO as superlores de .óaucaçao 1

sica do Brasil para estudo e discussão em grupo dos progra:
mas das diferentes disciplinas do cur-r-f cut,o , bem como das /
disciplinas afins .•

•.Curso de aperfeiçoamento :::learbitragem de futebol e cu.rso de
extenoão de Ginástica Rít.mica a c2.rgo da ESEF/IPA;

" Cur eo de aperfeiço8J1wnto de ar b í tl'[;.GeI~lde ba sque tebo'l e 0E
tros~ a cargo da FGderação Gaúcha de Basquetebolf no Ginásio
Bal'~1.ode Gravataí, s.i to fi r-ua Ruben l3erta j nQ 165;

.,Cu.rso de aperfeiçoamento de arbitragem de Volibol e outros,
a cargo da :E'ederação Gaúcha de Volibol, pr-ovaveãrnente na Es
cola de lQ Grau Almirante Tamandaré; -

f> Curso de Andebo1, Futobo1 de Salão, a cargo das respectivas
Federações, na Escola de 12 Grau Assis Br-a s.í.L,

Está sendo estudado a possibilidade de realizar um
O\..1.1'SO de MATH.OGIN1{STICA e GINllTICA IlIFANTIL 1 provavelmente
a cargo da Sociedade Amigos de Tramandaí" Esperé'...ITlostambém
poder montar alojamentos eratuitos nas escolaSf lItilizando
material do DED/SEC, para assim facilitar aos participantes
..,"l()"·"m'1~ '"tT~~4-rt'íj.,nC" )1!í,' c~ i~.pn~:-np •......o ;() ~·"TT1i (Ira f"' O,...U..J-bWi .•.•...•.,;; ,u.....l(,'-'-t;,0HOV ••.• J..lor ....~ _~~_~_~~_çoe>.,ser._~ \~l\L..Lgac....a;:,~.p =-
tun~.mente pelos orgaõs da imprensa e através do Boletim da
FIEPo

A Associação conta também com OE, a'l.ojamen t.os da co-·
'""" j Ilonia de Férias da Universidade Federal do Rio Grande do wul

e com a colaboração da Prefei tli.ra(10 Tramandaí par-a a reali-
zação do evento~

.AJ\fUlpA~~A.§~soc:çAQ~Q.

A Associação dos Especializados em Educação Física
e _Desportos, através de seu presidente, comunica que os ass.Q
ciados que pagerem a anuidade de Cr$300,OO( trezentos cruzeiros)
na conta corrente da Associação, de nº 05-11.668-9 no Ba~co
Bandeirantes, sito à rllliUruguay, nº 306, passarão a ter di-
rei to a uma assinatura. da Revista Br-a.aí.Le í ra de Educação Fisi
ca , além de gosarem desconto em ClITSOS promovidos pela Asso: -
ciaçãog com a vantagem de reoeberem gratuitamente o Boletim
Informati vo da mesma con stn -cuído ele 4 a 6 publicações anuai Se

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Foi com grande satisfação que r-e cebemo s o Of', Circu
lar nº 01/79 de 13/06/79 comunicando a criação de mais lmm-
Associação de Especializados em Educação Física~ Desta vez
:foi Santa Maria que criou a sua Associação ficando sua l~ Di
retoria as~im constituída:
IJrer3Íden te! c16vis Monteiro Avila

Nelson Cauzzo
Newton Elil faz Pereira
Sônia Felkl
Jo~o LQiz Rossato
Dalcione Paulo H.ambo
Ivon Chagas da Rocha Júnior

T~cnico e Esportivo

lQ Vice-T'residente:
2$ Vice-Presidente:
lº Secretário:
2Q Sed:retário~
lQ Tesollre.i:to:
2Q ~CesOlJ.re:Lro:
Diretor do Depto$

Floriam) Du.tr-a Monte í.r'o
Diretor do Dep t.o•.Jl.lrídico

Jos~ Francisco 0ilva Dias
D' t d D t ri ~ ~ , q •lre :or o ep ·o§ ue .a~rlmonlO

ftalo Minello
Diretor do Depto •.de Rélações P0_blicas- Área Civil

,.,., Q' ~1r. 'T .i...'-l..eryua.nnone S ae Lama

Diretor do Deptos de Relaç~e8 Públicas - lrea Militar
Oap , JailsonBedo:r Jardim

I
(

Diretor do Depto •.Estudantil
Afonso Julião T e Br um

Diretor do Depto~ de Biblioteca
Nexton JunQueira Couto

Diretor do DeDto~ Social
Sp~"eckelsem da Cunha
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