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CBCE DE LUTO PELA HUMANIDADE
Diante de tragédias consecutivas que assolam o Brasil e o mundo
diariamente, tais como as que ganharam visibilidade nos últimos dias em
Mariana e em Paris, o CBCE declara estar de luto em prol da humanidade.
Que elas não se repitam, mas que já que aconteceram, sirvam
minimamente para a reflexão coletiva nas comunidades científicas acerca
da diversidade, do respeito às culturas, da intolerância religiosa, das
negociações políticas e econômicas como fenômenos de responsabilidade
educacional e de formação cultural dos povos.

SOBRE A DANÇA NA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC) DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Diante de uma controvérsia envolvendo a Dança como componente curricular na Educação Física Escolar,
sobretudo na institucionalização disso na Base Nacional Comum que está sendo formulada, o CBCE, através da
articulação da Direção Nacional com a coordenação dos GTT´s, produziu um documento de reivindicação e proposição
pela manutenção da dança enquanto componente curricular. A discussão foi realizada com 7 GTT´s e 5 se manifestaram
formalmente. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Especialistas da Educação Física. Vamos aguardar a
repercussão.

MEMBROS PESQUISADORES DO CBCE LANÇAM LIVRO SOBRE POLÍTICAS DE
ESPORTE
Na noite de hoje, 16 de novembro de 2015, na Universidade de Brasília, será lançado o livro “Políticas de
Esporte nos anos Lula e Dilma” de organização dos professores Wagner Barbosa Matias, Pedro Fernando
Athayde e Fernando Mascarenhas. Com a colaboração do Grupo de Pesquisa e Formação Sociocrítica em
Educação Física, Esporte e Lazer, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília
(AVANTE/UnB) eles reuniram artigos científicos produzidos nos últimos anos sobre megaeventos esportivos,
futebol, financiamento e programas sociais de esporte.

ENCAMINHAMENTOS DO GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE
ESPORTE
O Grupo de Trabalho que está trabalhando para a construção do Projeto de Lei que propõe a
criação do Sistema Nacional de Esporte e conta com a participação do CBCE, representado pela
nossa presidente, Simone Rechia, deve se reunir em dezembro para fechar e encaminhar a
proposta ao Legislativo. Estamos participando ativamente do processo. Em breve mais
informações!!

PROMOÇÃO DE ASSOCIAÇÃO E/OU PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016!!!!
A Direção Nacional do CBCE planeja lançar uma promoção de associação/pagamento da anuidade referente ao ano
de 2016 no próximo mês de dezembro. O intuito é dar chance para os associados e aos que pretendem se associar
de quitar a anuidade de 2016 ainda com os valores de 2015, sem os ajustes previstos para o ano que vem.
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