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Ata da reunião da Coordenadoria de Educação Física, Desporto e Lazer e Colegiado 
de Esporte e Cultura da FEAPAE-SP realizada na cidade de Porto Feliz 

 
No dia 22 de maio de 2014, na Apae da cidade de Porto Feliz foi realizada a reunião da 
coordenadoria de educação física, desporto e lazer, e colegiado de esporte e cultura da 
FEAPAES/SP que iniciou-se as 9h40min com a apresentação e assinatura da lista de 
presença (ANEXO I) dos representantes de 09 conselhos regionais. O coordenador estadual 
professor Roberto agradeceu imensamente a presença de todos e solicitou aos profissionais um 
representante para anotações da Ata e a Professora e Coordenadora Regional Thayana F. M. 
C. Zanella (Porto Feliz) prontificou-se em ser a responsável pelas anotações. Estavam 
presentes na reunião os conselhos de:  Guaratinguetá, Jaboticabal, São Caetano do Sul, 
Catanduva, Pirassununga, Porto Feliz, Arujá, São Vicente e Ipaussu. Foi distribuída a pauta 
com os tópicos dos assuntos do dia (ANEXO II). Sobre a planilha de contatos dos 
coordenadores regionais Roberto entregou o formulário para atualizar o cadastro dos 
articuladores regionais presentes e relatou da importância de utilização deste documento no 
compartilhamento de informações e ações, nesta planilha alguns conselhos ainda não 
identificaram seu coordenador adjunto. A Coordenadora Viviane (Catanduva) e Gustavo 
(Guaratinguetá) identificaram seu adjunto e posteriormente irão enviar os dados.  
Recebemos na sala a breve visita do Ouvidor da FEAPAES.SP – Carlos, deixando seu cartão 
de contato aos professores. 

A data para o próximo encontro da Coordenadoria de Educação Física, Desporto e Lazer da 
FEAPAES/SP: 
- 26 de Novembro – Araras. 

Sobre o Calendário Estadual de Atividades Esportivas Roberto solicitou que enviem para 
registro e oficialização as datas dos eventos a serem organizados nas regiões, pois a 
atualização deste documento será sempre que surgirem novas propostas, e não esquecer de 
colocar as informações: conselho, data, cidade sede, modalidade e nome do evento. A 
professora Jane (Itupeva) realizará um Festival Regional de Tênis de Campo para as Apaes do 
conselho de Porto Feliz.  
A professora Jociana (Sorocaba) relatou sua preocupação em dois aspectos: 
1 - Os poucos intercâmbios esportivos organizados pela sua região, e a baixa frequência de 
profissionais nas reuniões do conselho. Foram feitos diversos relatos de Histórias de superação 
dos conselhos presentes, e sugeriu-se uma mudança de conceito: aproximando e estimulando 
o profissional ausente através de e-mail, telefone, visitas, reuniões, capacitações, suporte e 
organização de eventos esportivos regionais com antecedência.  
2 – Dificuldade em obter a informação entre os profissionais. A acessibilidade é importante e os 
e-mails devem ser enviados para as apaes e ao mesmo tempo para os professores da unidade, 
dependendo do assunto é imprescindível fazer o contato por telefone para certificar da ciência 
do fato. 
Roberto se disponibilizou em atender os profissionais que buscam informações ou suporte 
técnico, com prévio agendamento. 
 Foram entregues aos articuladores e profissionais presentes o calendário esportivo 2014 com 
59 registros de atividades prevista para o ano. Neste sentido a orientação é a missão de 
empenhar-se para que os profissionais de Educação Física de seu conselho e da rede apaeana 
tenha acesso a esta informação o que possibilita a oportunidade de participação e intercambio. 
Outro detalhe chamou a atenção com respeito ao novo panorama das Apaes do estado de São 
Paulo e a sensível mudança das características de seus usuários, necessitando dos 
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profissionais de Educação Física um novo olhar para as propostas de atividades esportivas 
contemplando este público de maneira a promover a real inclusão esportiva e social. 

Para a construção do programa de modalidades da XVIII Olimpíadas Especiais das Apaes 2015 
– Edição Estadual, estabelece como critério a quantidade de vezes que a modalidade esportiva 
está registrada no calendário estadual durante o ciclo Olímpico (2012 – 2014), desta forma 
foram definidas para a próxima edição do estadual as 8 modalidades: FUTSAL (masc/fem) , 
BASQUETE (masc/fem), FUTEBOL SETE (masc.) , DAMA E DOMINÓ (mista), ATLETISMO 
(masc/fem), NATAÇÃO (masc/fem), TÊNIS DE MESA (masc/fem). Evento este a ser 
realizado no período de 21 a 26 de Julho de 2015, com a taxa de inscrição por pessoa (atletas, 
técnicos e acompanhantes) no valor de 15,00 (quinze reais). Os alojamentos a princípio serão 
em escolas estruturadas, sendo de responsabilidade da delegação o transporte para viagem, 
deslocamento interno e colchões para seus integrantes.  
A atualização do regulamento técnico será na próxima reunião da Coordenadoria de Educação 
Física, Desporto e Lazer FEAPAES.SP. 
- Para definição da delegação que representará o conselho no evento, as regiões devem fazer 
suas seletivas preferencialmente neste ano 2014, pois a CONFIRMAÇÃO de participação 
definindo as modalidade e provas deverá ser feito impreterivelmente até o dia 24/04/2015. 

Com o instrumento de Qualidade implantado pela FEAPAES.SP, a Educação Física está 
inserida na área da saúde, mas com atuação primeira na Educação. As novas propostas para 
2014 são referentes as mudanças de características do público que o movimento apaeano do 
estado de São Paulo está passando, exigindo novas possibilidades nas intervenções de forma 
a continuar com excelência no atendimento. Para isto é importante atentar-se em 3 aspectos 
essenciais: 
1 – Avaliação Física: para conhecer e respaldar suas propostas; 
2 – Planejamento: previamente organizado e flexível para nortear as ações; 
3 -  Portfólio: registro com descrição resumida e fotos das atividades realizadas. 
Importante dizer que além da Avaliação do Educador Físico é necessário e prudente que o 
aluno tenha um atestado médico para realização da pratica de atividades com intensidade 
diferenciadas como exemplo: Projetos especiais (treinamentos desportivos). 
Roberto se comprometeu como solicitado em encaminhar aos coordenadores regionais: 
1 -  Material bibliográfico para orientações do trabalho do professor de educação física; 
2 -  Deliberação 94 – sobre o curso de 600hs. 
O colegiado em conjunto com a coordenadoria solicitou dos articuladores regionais que 
sensibilize os profissionais das Apaes de seu conselho para enviar os planejamentos 
(planos de aula) da Educação Física no sentido do colegiado organizar esta informação e 
oferecer após estudo e pesquisa um documento que poderá nortear os trabalhos 
desenvolvidos no estado. O prazo para envio até 30 de Junho.  
 O procedimento adotado será: 
- Os professores das unidades encaminham o planejamento (plano de aula) ao Coordenador 
Regional e por sua vez na data prevista (30.06) faz um único encaminhamento ao Coordenador 
Estadual no endereço abaixo: 
- A/C: Roberto Antônio Soares 
 Rua Eduardo Prada, 208 – Jardim das Estações 
Cep.: 14810-320 – Araraquara/SP 
O Coordenador Regional de São Caetano do Sul – Professor Naylor entregou em mãos os 
planejamentos das Apaes (São Paulo, Santo André, Mauá, Diadema, São Caetano do Sul, Rio 
Grande da Serra). 
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Foi entregue aos presentes a formulário de avaliação física que será padrão no estado de São 
Paulo, e em seguida feita a leitura das informações que constam no documento. 
No fechamento dos trabalhos no período da manhã foi feito o registro fotográfico do 
encontro no (ANEXO III). 
 
      No período da tarde Roberto apresentou o Professor Fabio Bertapelli (UNICAMP) membro 
do Colegiado de Esporte e Cultura da FEAPAES.SP e em sua fala recomendou a utilização da 
Ficha de Avaliação, Manual e Planilha de Resultados do Projeto “Qualidade de Vida e Saúde”. 
      Roberto dividiu os profissionais em dois grupos: 
-  1º Grupo de profissionais:  Capacitação com o Professor Roberto da ficha de avaliação = 
iniciou com demonstração dos procedimentos adequados, esclareceu duvidas e subdividiu os 
presentes em 3 grupos, aproveitando os membros do colegiado para subsidiar e acompanhar 
os grupos. Utilizando a ficha de reprodutibilidade de medidas – erro intra-avaliador, na dinâmica 
pode constatar que os professores presentes atingiram satisfatoriamente as expectativas, e que 
somente com a pratica o domínio da técnica será aperfeiçoado. 
- 2º Grupo de profissionais: Capacitação da Planilha de Resultados com o Professor Fabio 
Bertapelli (Unicamp), e os coordenadores regionais, utilizando da ficha de reprodutibilidade de 
medidas –erro intra-avaliador, para o 1º piloto da planilha de resultados. Durante o piloto foram 
elencadas excelentes sugestões para melhor utilização da ferramenta. 
 As 15:00 encerrou-se a reunião, desejando um bom retorno dos profissionais a seus lares. 

 

ANEXO I – Lista de Presença 
Nome: Roberto Antonio Soares Telefone trabalho: (16) 3305 - 6000 

Formação: Educação Física Celular:  (16) 99761 - 2050 
Entidade que trabalha:  FEAPAE-SP / FENAPAE / 
Apae Araraquara 

E-mail:  beto10soares@yahoo.com.br 

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

Nome: Thayana F. M. C. Zanella Telefone trabalho:  (15) 3262-8800 

Formação: Educação Física Celular: (15) 98156-9031 

Entidade que trabalha: Apae Porto Feliz E-mail: tj-zanella@bol.com.br 

Cargo: Professora/ Coord. Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Porto Feliz 

Nome: Carlos Alberto M. Filho Telefone trabalho: (11) 4655-3438 

Formação: Educação Física Celular: (11) 99592-1643 

Entidade que trabalha: Apae Arujá E-mail: carlaomedeiros@hotmail.com 

Cargo: Professor /Coord. Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Arujá 

Nome: Doralice Fonsatti Nackaba Telefone trabalho: (11) 4029-3669 

Formação: Educação Física Celular: (11)  

Entidade que trabalha: Apae Salto E-mail: doranackabar@bol.com.br 

Cargo: Professora Assinatura: 
Conselho que pertence: Porto Feliz 

Nome: Gustavo Carelli Reis Telefone trabalho: (12) 3132-2000 

Formação: Educação Física/ Fisioterapeuta Celular: (12) 99704-2691 

Entidade que trabalha: Guaratinguetá E-mail: gucarelli@hotmail.com 

Cargo: Educador Físico/ Fisio/ Coord. Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Guaratinguetá 

Nome: Jociana Santos Telefone trabalho: (15) 99817-8749 

Formação: Educação Física Celular: (15) 99817-8749 

Entidade que trabalha: Apae Sorocaba E-mail: jocianasantos@ig.com.br 

Cargo: Professora Assinatura: 
Conselho que pertence: Porto Feliz 
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Nome: Leandro Sizoti Vassão Telefone trabalho: (13) 3233-5422 

Formação: Educação Física /Pedagogia /Pós DI Celular: (13) 97403-9616 

Entidade que trabalha: Apae Santos E-mail: lesizoti@hotmail.com 

Cargo: Professor / Coord. Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: São Vicente 

Nome: Jane Aparecida Bergantin Telefone trabalho: (11) 4591-1846 

Formação: Educação Física Celular: (11) 99546-6668 

Entidade que trabalha: Apae Itupeva E-mail: janebergantin@yahoo.com.br 

Cargo: Professora Assinatura: 
Conselho que pertence: Porto Feliz 

Nome: Eber Felipe Alves dos Santos Telefone trabalho: (15) 3244-1691 

Formação: Educação Física Celular: (15) 99706-0620 

Entidade que trabalha: Apae Piedade E-mail: eb.nnofe@bol.com.br 

Cargo: Professor Assinatura: 
Conselho que pertence: Conselho de Porto Feliz 

Nome: Dilsa Terezinha Garzella Telefone trabalho: (19) 3565-5599 

Formação: Educação Física Celular: (19) 99336-7445 

Entidade que trabalha: Apae Pirassununga E-mail: dilsa6garzella@hotmail.com 

Cargo: Professora / Coordenadora Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Pirassununga 

Nome: Naylor de Oliveira Telefone trabalho: (11) 4935-5555 

Formação: Educação Física Celular: (11) 98972-5131 

Entidade que trabalha: Santo André E-mail: naylor.oliveira@terra.com.br 

Cargo: Professor/ Coordenador Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: São Caetano do Sul 

Nome: Claudia J. da Silva Almeida Telefone trabalho: (17) 3331-2760 

Formação: Educação Física Celular: (17) 98124-3142 

Entidade que trabalha: Apae Guaíra E-mail: cacau.j@hotmail.com 

Cargo: Professor / Adjunta Coord. Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Jaboticabal 

Nome: Carlos Alberto dos Santos Telefone trabalho: (11) 4022-4604 

Formação: Educação Física Celular: (11) 99803-7621 

Entidade que trabalha: Apae de Itu E-mail: necopedrazul@hotmail.com 

Cargo: Coordenador Regional Adjunto / Professor Assinatura: 
Conselho que pertence: Porto Feliz 

Nome: Viviane Evangelista dos Santos Telefone trabalho: (17) 3531-9777 

Formação: Educação Física Celular: (17) 99155-0562/ 98156-9727 

Entidade que trabalha: Catanduva E-mail: vievaprofapae@hotmail.com 

Cargo: Professora/ Coordenadora Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Catanduva 

Nome: Edinei Alves de Andrade Telefone trabalho: (18) 3361-1092 

Formação: Educação Física Celular: (18) 99745-2469 

Entidade que trabalha: Apae Paraguaçu Paulista E-mail: edinei-andrade06@hotmail.com 

Cargo: Professor / Coordenador Regional Assinatura: 
Conselho: Ipaussu 
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ANEXO II – Pauta de Reunião. 
 

Nº ÁREA ASSUNTO 

 
01 
 

 

Coordenadoria de Educação 
Física, Desporto e Lazer 

Apresentação e Assinatura das Listas de presença; 

- Identificação do Profissional que fará anotação da Ata. 

- Atualização da Planilha de Dados de Coordenadores e 

Adjuntos dos Conselhos. 

 
 
02 
 

 

Coordenadoria de Educação 
Física, Desporto e Lazer 

 – Calendário Regional, Estadual de Atividades Esportivas; 

 - Novas propostas 2014; 

 – Olimpíadas Especiais das APAES 2015 – Edição Estadual;  

- Previsão de atualização de Regulamento Geral e Técnico; 

 - Seletivas regionais; 

 
03 
 

Coordenadoria de Educação 
Física, Desporto e Lazer 

– Educação Física Escolar – momento de transição. 

-  Planejamento/ Portfólio 

- Envio dos Planos de Aula 

 
04 

Colegiado de Esporte e 
Cultura 

- Avaliação Física “Projeto Qualidade de Vida e Saúde” 

- Manual de Avaliação Física; 

- Identificação do instrumento de avaliação; 

- Planilha de resultados 

- CAPACITAÇÃO 

 

 

ANEXO III – Registro fotográfico dos presentes na reunião. 
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