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Apresentação:  

O presente relatório tem como proposição central apresentar o conjunto de 

atividades desenvolvidas pelo Comitê Científico do Grupo de Trabalho 

Temático (GTT) Escola no período compreendido entre sua eleição em 

setembro de 2011 – por ocasião da realzação do XVII Conbrace/VI Conice em 

Porto Alegre – e a realização da 64ª Reunião Anual da SBPC em julho de 

2012. 

Nesse sentido, este relatório está organizado de modo a favorecer a 

apresentação e posterior discussão das principais ações desenvolvdas pelo 

GTT no periodo entre setembro/2011 a julho/2012. 

 

Setembro (2011) 

. Eleição do novo Comitê Científico do GTT Escola 

. Elaboração do relatório de atividades desenvolvidas o âmbito do XVII 

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IV Conice. 

 

Novembro (2011) 

. Discussão entre os componentes do comitê científico do GTT Escola sobre o 

relatório de atividades desenvolvidas no âmbito XVII Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte e IV Conice. 

. Elaboração e definição, entre os componentes do Comitê Científico, do plano 

de ação do GTT Escola para o biênio 2011-2013. 

 

Dezembro (2011) 

. Discussão coletiva entre os membros do Comitê Científico acerca do 

processo desencadeado a partir da divulgação on-line da campanha “Defenda 

da Educação Física apoiando essa causa”. O movimento buscava apoio a 

presença de professores(as) licenciados (as) em Educação Física ministrando 

aulas deste componente curricular nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 - O comitê realizou uma discussão e não conseguiu identificar a autoria 

e objetivos relacionadas ao movimento de mobilização, razão pela qual optou 

por não produzir um posicionamento formal. 

 

 



Janeiro a Julho (2012) 

 

a) Discussão e definição da participação de representantes do Comitê 

Científico nos Congressos Regionais do CBCE, a saber: 

Participação na Organização do 

Congresso Regional Sul  
Fabiano Bossle 

Participação na Organização do 

Congresso Regional Sudeste 

Dinah Vasconcelos,  

Rosa Malena e  

Marcos Neira 

Participação na Organização do 

Congresso Regional Centro-Oeste 

Ângela Rodrigues,  

Fabrine Silva e  

Eliene Lacerda 

Participação na Organização do 

Congresso Regional Nordeste 

Michele Venturini e  

Lívia Brasileiro 

 

A participação dos membros do Comitê Científico tem se dado de forma mais 

pontual como pareceristas no processo de seleção de trabalhos. Dessa forma, 

os integrantes do Comitê Científico apresentaram disponibilidade para atuarem 

como pareceristas emmais de um evento. 

 

b) Discussão entre os membros do Comitê Científico com vistas à elaboração 

de um livro cuja temática esteja relacionada à produção de cnhecimento sobre 

a Educação Física Escolar no brasil. Para tanto, até o momento, definiu-se o 

seguinte:  

Ementa: O livro visa discutir sobre e a partir dos conhecimentos  

produzidos no âmbito da Educação Física Escolar, contemplando  

diferentes contextos (regiões) e culturas, bem como, compreender seus  

limites e possibilidades e propor alternativas. 

Organização: 

Dois blocos:  

1) A produção de conhecimentos sobre a EFI Escolar nos  

programas de mestrado e doutorado; 

2) A singularidade da EFI nas escolas - as diversidades no trato com o  

conhecimento cultura corporal de movimento (A EFI nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino da Educação Básica); 



 

Capítulos: 10 capítulos de no máximo 15 páginas, ou, 8 capítulos de 18  

páginas. 

 

Cronograma: 

1) Até final de junho para pensar e encaminhar para o coletivo do GTT  

sua proposta de texto e abordagem (resumo); 

2) Até outubro para encaminhar o texto para discussão no coletivo do  GTT; 

3) Até dezembro para retorno com as considerações do coletivo do GTT; 

4) Até fevereiro para revisar e encaminhar a versão final para a  

editora. 

 

Apontamentos para o segundo semestre de 2012 e ano de 2013 

 

A partir do plano de ação elaborado pelo Comitê Científico: 

 

a) Discussão e revisão da Ementa do GTT Escola 

b) Criação do Blog do GTT Escola 

c) Organização e realização do II Seminário do GTT Escola ( 1º Semestre 

de 2013) 

d) Mapeamento dos PIBID de Educação Física no país 

e) Processo de Avaliação de Trabalhos do CONBRACE/CONICE 2013 

f) Organização das atividades do GTT no CONBRACE/CONICE 2013 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2012 

 

 



 

 

 


