
Ata e Lista de presença da reunião com a Coordenadoria  de Educação Física, 
Desporto e Lazer da FEAPAE-SP realizada na cidade de Valinhos.

Dia 19 de Fevereiro de 2013.

No dia 19 de fevereiro de 2013, na sala de multiuso da Apae de Valinhos as 9h30min. 
teve  inicio  a  reunião  da  Coordenadoria  de  Educação  Física,  Desporto  e  Lazer  da 
Federação  das  Apaes  do  Estado  de  São  Paulo;  com  a  presença  do  Coordenador 
Estadual e dos 12 conselhos: Aruja, Jarinú, Ourinhos, Pirassununga, Guaratinguetá, 
Porto Felíz, Sumaré, Jaú, Catanduva, Jaboticabal, São Caetano do Sul, Miracatú. Abaixo 
segue detalhada a lista de presença dos profissionais.
Roberto solicitou a colaboração da Coordenadora regional  de Catanduva Professora 
Viviane Evangelista para fazer as anotações da Ata, agradeceu ao representante da 
Apae de Valinhos pelo carinho que recebe este encontro, passou a assinatura da lista 
de presença e formulário de cadastro do coordenador regional para atualização da 
planilha  de  dados  a  ser  disponibilizado  via  e-mail  e  site.  Roberto  comentou  da 
importância do papel do coordenador e solicitou que as coordenadorias regionais de 
educação  física  identifique  um  suplente,  para  que  no  caso  da  ausência  e/ou 
impossibilidade do titular o suplente possa substituir sem prejuízo das ações futuras. 
Para facilitar a organização e presença dos profissionais ficou definida as próximas 
datas das reuniões do ano de 2013 da Coordenadoria de Educação Física que segue 
abaixo:
- 19/02 (terça-feira) = 9:00 as 15:00 = Valinhos
- 26/06 (Quarta-feira) = 9:00 as 15:00 = Local a ser definido
- 21/11 (Quinta-feira) = 9:00 as 15:00 =  Local a ser definido
Seguindo a Pauta o próximo assunto foi a respeito do ano Olímpico com a realização 
em  Julho  de  2012  da  XVII  Olimpíada  Estadual  com  sede  em  Catanduva  com  a 
presença de 13 conselhos  regionais,  já  avaliado em reunião  anterior  como evento 
acima da média. Em Agosto na cidade de Pirassununga houve a reunião para esta 
avaliação e organização da representatividade do estado na XX Olimpiadas Especiais 
das Apaes 2012 – Edição Nacional - Maringá/PR, onde os critérios foram respeitados e 
a convocação visando oferecer: oportunidade, imparcialidade, respeito aos critérios de 
classificação. Em Maringá/PR a delegação contava com 94 integrantes e o nível de 
apresentação  e  participação  foi  excelente.  As  experiências  da  nacional  deve  ser 
vivenciada  por  todos  para  o  enriquecimento  pessoal  e  profissional,  para  isto 
precisamos planejar para criar possibilidades reais de participação.
Aconteceu  somente  dois  imprevistos  registrados:  o  atraso  do  ônibus  que  saia  de 
Franca com parada em Catanduva, pois tinha atletas e técnicos sem a documentação 
original  determinada  pela  empresa  para  seguir  viagem,  mas  foi  solucionado;  e  a 
mudança de 1 integrante da delegação sem previa comunicação, mas que também foi 
solucionado.  Durante  o  evento  a  alimentação,  hospedagem,  momento  cultural  foi 
excelente. O Professor Chico do conselho de Sumaré comentou o bom trabalho da 
Policia Militar que foi parceira no evento sendo os anjos da guarda das delegações 
durante todo o tempo, e sugeriu que nos proximos eventos poderia ser adotado.
Roberto comunicou aos presentes que já estão abertas as inscrições para candidatos 
a sede  da XVIII Olimpíada Estadual das Apaes prevista para ser realizada entre o 
segundo semestre de 2014 até Julho de 2015, neste sentido esta informação deve ser 



repassada a todas as Apaes para que possibilite  a oportunidade de inscrição,  e o 
prazo para apresentação da proposta será na proxima reunião marcada para 
o  dia  26/06  (quarta-feira),  com esta  ação  teremos  um  tempo  essencial  para 
estruturação,  organização,  captação  de  recursos  e  realização  do  evento.  Roberto 
comentou que existem duas possibilidades de hospedagem para este projeto, podendo 
ser como na ultima edição em escolas estruturadas e com acessibilidade, ou em hoteis. 
Roberto  comprometeu-se  em  enviar  os  critérios  necessários  para 
candidatura a sede. 
Foi  produzido  um  DVD  com  30  minutos  de  imagens  da  Olimpiada  Estadual  de 
Catanduva  e  o  Presidente  da  FEAPAES/SP  Marco  Ubiali  irá  providenciar  e 
enviar  aos  13  conselhos  presentes  no  evento  uma  copia.  Desta  forma  os 
demais interessados em adquirir este material deve entrar em contato com a empresa 
que  produziu  este  documentario:  responsavel  -  Marquinhos  (17)  35223800  / 
www.marquinhosstudio.com.br.
Outro item da pauta é a elaboração, execução e acompanhamento dos campeonatos 
regionais  devendo tomar algumas medidas que facilitem a participação integral  da 
região como exemplo: 

 O regulamento das modalidades esportivas a ser utilizado nos eventos regionais 
será sempre de acordo com as características do local e da região, respeitando 
as particularidades deste estado plural;

 Algumas  regiões  padronizam um dia  da  semana,  facilitando  a  agenda  dos 
profissionais e instituições; 

 colocar níveis ou índices em determinadas provas e/ou modalidades; 
 alunos da AEE a nível regional estão liberados e a nível estadual e nacional será 

discutido. 
 A recomendação sempre será de ter como regulamento base o da Olimpíada 

Estadual e/ou Nacional das APAES,
 Recursos  devem  ser  através  de  Parcerias  com  prefeituras,  secretarias  de 

esportes, cultura e educação, empresas privadas, etc...
 O registro da classificação dos eventos regionais devem servir de paramêtros 

para a organização da representação regional em eventos estaduais.
 O Coordenador Regional tem  o desafio de promover eventos, transmitir  as 

informações, sendo o responsavel técnico e a referencia do setor.
Sobre  os  projetos  especiais  (treinamentos  de  modalidades  esportivas)  foram 
solicitadas:      
                   - Intervenções que realmente prepare o aluno a ter vivência e experiencia 
em diversas modalidades esportivas;
                   - Segurança (local, Intensidade, Condicionamento), Autorização dos Pais 
e Atestado Médico atualizado;
                   - Utilizem regulamentos de modalidades esportivas oficiais (evitem ao 
máximo adaptações);  envie novos regulamentos a coordenação estadual para 
arquivo e divulgação por e-mail e Site FEAPAES/SP.
Roberto  Solicitou  que  os  coordenadores  regionais  envie  seu  calendario 
esportivo  (conselho, data, cidade sede, modalidade e evento) até o dia 13 
de março para ser inserido no Calendario Estadual e Nacional de atividades 
esportivas, este será atualizado sempre que necessário e divulgado via e-mail e no site 
da  FEAPAES/SP  (www.apaesaopaulo.org.br).  Solicitamos  que  os  coordenadores 
regionais  de  Educação  Física  e  os  conselhos  encaminhem  sempre  que  promover 
eventos esportivos para ser inserido no calendário, estimulando a participação. 



Após a realização destes eventos é importante enviar um relatorio simples citando por 
exemplo:  Sua  impressão  do  Evento,  Quais  entidades  participaram,  em  que 
modalidades,  quantas  pessoas  envolvidas,  quem  foi  os  parceiros  (prefeitura, 
secretarias,  faculdades,  empresas  privadas),  enviar  2  fotos  registrando o encontro. 
Desta forma iremos divulgar esta experiencia no site.
Algumas entidades ainda tem resistencia em participar de eventos esportivos regionais 
pois a palavra competição ainda lhe causa desconforto, foi sugerido que podem iniciar 
este  trabalho  de  maneira  a  organizar  Festivais,  apresentações  com a  intensão  de 
produzir intercambio entre as escolas, profissionais e alunos, viabilizando a troca de 
experiencias.
No Periodo da manhã passaram pela sala a Coordenadora Técnica da FEAPAES/SP Sra 
Karla  Borges que brevemente falou da importancia  da  articulação do Coordenador 
regional neste processo, repassando as informações e organizando as ações. Tambem 
esteve presente a jornalista Thaici Martins que irá trabalhar com a comunicação da 
FEAPAES/SP  colocando-se  a  disposição  da  coordenação  para  auxiliar  nas  ações 
referentes a divulgação no site e revista.
Roberto estará enviando até o dia  25/02 (segunda feira)  os  documentos 
listados abaixo:
- Competencias da Coordenadoria Regional;
- Calendario Estadual de Atividades Esportivas atualizado;
- Relação de Apaes por Conselho;
- Planilha com os contatos dos Coordenadores Regionais atualizada;
- Ata e lista de presença desta reunião – Valinhos;
- Deliberação da Secretaria da Educação – sobre a obrigatoriedade do curso 
600hs;
- Critérios de candidatos a sede da XVIII Olimpiada Estadual das Apaes.
- Projeto de Pesquisa (curva de crescimento sindrome down).
E para o dia  11 de Março será enviado pela Coordenadoria Estadual o seu 
Planejamento Anual.
Deve-se dar prioridade para a Educação Física Escolar dentro das escolas pois esta 
modalidade atende 99% dos alunos matriculados, sendo que integra a grade curricular, 
tornando obrigatoria sua intervenção, lembrando sempre dos cuidados com o local a 
ser ministrado as aulas, material pedagogico em condições favoraveis, planejamento, 
duração, intensidade e avaliação.
Aliás a avaliação foi motivo de debate pela sua importancia no inicio das atividades 
anuais, demonstrando ser uma ferramenta essencial para conhecer e trabalhar com 
segurança, preservando a integridade fisica dos alunos com respaldo tecnico cientifico.
A  Coordenadoria  Estadual  foi  procurada  pelo  Doutorando  Prof.  Fabio  Bertapelli  de 
Campinas  propondo  uma  parceria  com  as  entidades  do  estado  para  auxiliar  na 
pesquisa sobre a curva de crescimento da pessoa com Sindrome de Down na faixa 
etária de 0 a 20 anos. Na breve explanação da pesquisa foi  citado que para este 
publico os dados coletados são: peso, estatura e perímetro cefálico (PC). Foi acordado que 
este  processo  de  avaliação  deverá  ter  prazo  para  finalizar  até  29/06  (data  da  proxima 
reunião). Os dados do Prof. Fabio Bertapelli para maiores informações segue: (19) 8112-1734 – 
email:  fabiob@fcm.unicamp.br  . Estamos enviando o projeto com as demais documentações 
listadas acima.

Foi  feita  a  leitura  das  competencias  do  Coordenador  regional  para  esclarecer  as 
duvidas dos novatos e relembrar os veteranos de suas atribuições.
Os procedimentos   de suporte  técnico  da Coordenadoria  Estadual  e  Regional  será 
através de reuniões, telefone, e-mails, site e visitas.

mailto:fabiob@fcm.unicamp.br


O coordenação regional de São Caetano do Sul solicitou orientação sobre a legalidade 
de construir uma pagina no site com conta especifica para captação de recursos em 
beneficio a capacitação de professores, eventos esportivos. A FEAPAES/SP através de 
seu Juridico onde Erika Faria esclareceu que deve ser feita em conta especifica e que 
este projeto fique registrado em Ata. O conselho de Arujá já possui esta ferramenta 
sendo que cada entidade fica responsavel pela administração de sua conta.
Sugestão do Coordenador Regional de Sumaré Francisco (Chico) é de assistir o filme 
“OS COLEGAS”, uma bela historia de atores com Sindrome de Down, filmado na região 
de Campinas e estreia nacional dia 01/03.
As 14h55min. Roberto encerrou os trabalhos agradecendo novamente a presença e 
desejando bom retorno a suas cidades de origem.

Lista de Presença

Nome: Roberto Antonio Soares Telefone trabalho: (16) 3305 - 6000
Formação: Educação Física Celular:  (16) 9761 - 2050
Entidade que trabalha:  FEAPAE-SP / 
FENAPAE / Apae Araraquara

E-mail:  beto10soares@yahoo.com.br

Cargo: Coord. Estadual - Nacional / Professor Assinatura:
Conselho que pertence:  FEAPAE-SP 

Nome: Viviane E. Dos Santos Telefone trabalho: 
Formação: Ed. Fisica Celular: (17) 9155-0562
Entidade que trabalha: Apae Catanduva E-mail: vievaprofapae@hotmail.com
Cargo: Coordenadora Regional/ Professora Assinatura:
Conselho que pertence: Catanduva

Nome: Erika C.P. Faria Telefone trabalho: (16) 3403-5010
Formação: Direito Celular: (16)9273-0560
Entidade que trabalha: Feapaes/sp E-mail: erikafederacaosp@gmail.com
Cargo: Assinatura:
Conselho que pertence: 

Nome: Carlos Alberto M. Filho Telefone trabalho: (11)4655-3438
Formação: Educação Física Celular: (16) 99592-1643
Entidade que trabalha: Apae Arujá E-mail: carlaomedeiros@hotmail.com
Cargo: Coordenador Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Arujá

Nome: Rafael Bittar de Azevedo Telefone trabalho: (11)44126800
Formação: Educação Física Celular: (11)97134-5705
Entidade que trabalha: Atibaia/Jarinú E-mail: rafaelbittar1982@ig.com.br
Cargo: Professor/ Coordenador Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Jarinú

Nome: Adriano Cesar Marques Telefone trabalho: (14) 3302-3030
Formação: Educação Física Celular: (14) 9761-1340
Entidade que trabalha: Ourinhos E-mail: adriano.c.marques@hotmail.com
Cargo: Professor / Coordenador Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Ourinhos



Nome: Thiago H. Santos Pedro Telefone trabalho: (17) 3582-1468
Formação: Educação Física Celular: (17) 8215-6165
Entidade que trabalha: Santa Rita P. Quatro E-mail: thi_hsp@hotmail.com
Cargo: Professor / Suplente Coord. Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Pirassununga

Nome: Robson Rissato Telefone trabalho: (19) 3895-2053
Formação: Educação Física Celular: (19) 9841-0733
Entidade que trabalha: Apae Socorro E-mail: robson.zenga@hotmail.com
Cargo: Professor Assinatura:
Conselho que pertence: Jarinú

Nome: Gustavo Carelli Reis Telefone trabalho: (12) 3122.2000
Formação: Ed. Fisica / Fisioterapia Celular: (12) 9704-2691
Entidade que trabalha: Guaratinguetá E-mail: gucarelli@hotmail.com
Cargo: Fisioterapeuta/ Coordenador Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Guaratinguetá

Nome: Patricia M.C.B. Budart Telefone trabalho: (15) 3262-8800
Formação: Educação Física Celular: (15) 9779-7707
Entidade que trabalha: Apae Porto Feliz E-mail: patyballet_aes@hotmail.com
Cargo: Professora/ Coordenadora Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Porto Feliz

Nome: João Francisco Cosmo Telefone trabalho: (19) 3772-1200/1235
Formação: Educação Física Celular: (19) 9111-4256
Entidade que trabalha: Apae de Campinas E-mail: chico.cosmo@hotmail.com.br
Cargo: Coordenador Regional / Professor Assinatura:
Conselho que pertence: Sumaré

Nome: Dilza Terezinha Garzella Telefone trabalho: (19)3565-5599
Formação: Educação Física Celular: (19) 9336-7445
Entidade que trabalha: Apae Pirassununga E-mail: dilsa6garzella@hotmail.com
Cargo: Coordenadora Regional/ Professora Assinatura:
Conselho que pertence: Pirassununga

Nome: Dirceu Miranda Junior Telefone trabalho: (16) 3209-7777
Formação: Educação Física Celular: (16) 9738-3330
Entidade que trabalha: Jaboticabal E-mail: apaejal_edufisica@hotmail.com
Cargo: Coordenador Regional/ Professor Assinatura:
Conselho que pertence: Jaboticabal

Nome: Cristiani Ap. Lisboa Lopes Telefone trabalho: (13) 3841-2010
Formação: Educação Física Celular: (13) 9782-7821
Entidade que trabalha: Iguapê (Apae) E-mail: fitness.moving@hotmail.com
Cargo: Coordenadora Regional / Professora Assinatura:
Conselho que pertence: Miracatu



Nome: Naylor de Oliveira Telefone trabalho(11) 4993-5555 
Formação: Educação Física Celular: (11) 98972-5131
Entidade que trabalha: Sto André E-mail: naylor.oliveira@terra.com.br
Cargo: Coordenador Regional/ Professor Assinatura:
Conselho que pertence: São Caetano do Sul

Nome: Maria Irisnete Gomes Telefone trabalho: (19) 2108-9380
Formação: Educação Física Celular: (19) 9226-0823
Entidade que trabalha: Americana E-mail: irisnetegomes@yahoo.com.br
Cargo: Professora Assinatura:
Conselho que pertence: Sumaré

Nome: Cristiano gasparotto Magalhães Telefone trabalho: (14) 3411-3100
Formação: Educação Física Celular: (14) 9777-1205
Entidade que trabalha: Jaú E-mail: magalhaes.cristiano@hotmail.com.br
Cargo: Professor / Coordenador Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Jaú

Nome: Luiz Fabiano Jesuino Telefone trabalho: (19) 3303-4500
Formação: Professor Educação Física Celular: (19) 8336-2226
Entidade que trabalha: Valinhos E-mail: fabianojesuino@uol.com.br
Cargo: Professor/ Suplente Coord. Regional Assinatura:
Conselho que pertence: Jarinú

Registro Fotografico:

Reunião Coordenadoria Educação Fisica – Valinhos/SP


