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

 
No dia 11 de março de 2014, na Apae da cidade de Bauru 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 9h30min com a apresentação e assinatura da lista de 
presença (ANEXO I) dos representantes de 10 conselhos regionais e o registro fotográfico 
do encontro no (ANEXO III). 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 Viviane Evangelista (Catanduva) se 
prontificou em ser a responsável pelas anotações. Estavam presentes na reunião os conselhos 
de: Votuporanga, Guaratinguetá, Jaú, Taquarituba, Jaboticabal, São Caetano do Sul, Sumaré, 
Catanduva, Pirassununga e Agudos. 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. O Coordenador 
Nilson (Votuporanga), Naylor (São Caetano), Viviane (Catanduva) e Gustavo (Guaratinguetá) 
identificaram seu adjunto e posteriormente irão enviar os dados, prazo para cadastrar o 
ADJUNTO: 21 de março.  

As datas para os próximos encontros da Coordenadoria de Educação Física, Desporto e 
Lazer da FEAPAES/SP são: 
- 11 de Março – Bauru (realizado); 
- 22 de Maio – Porto Feliz; 
- 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. Foram 
entregues aos articuladores e profissionais presentes o calendário esportivo 2014 com 33 
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 
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. 
A XVIII Olimpíadas Especiais das Apaes – Edição Estadual tem a previsão de acontecer no 
início do segundo semestre de 2015, e que a FEAPAES/SP está em processo de análise de 
proposta a sede do evento estadual. Roberto recomenda que os eventos regionais deste ano 
devem ser realizados, registrados e organizados com vistas para futuras convocações e 
composição da delegação do conselho na participação da edição Estadual do próximo ano. A 
clientela do movimento apaeano são de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas. 
Seletivas regionais de responsabilidade do conselho com foco na participação dos usuários. 
Na Educação Física Escolar em que os professores prioritariamente atendem 99% dos alunos 
da instituição, recomenda-se intensidade baixa e com um planejamento flexível e inteligente de 

http://www.apaesaopaulo.org.br/


 

For 122 Rev 00  

_________________________________________________________________________________ 
 

Rua Capitão Acácio, 1700 – Estação – CEP 14405-093 – Franca – SP. 
Tel.: (16) 3403-5010 / 3403-5015 Cel. (16) 9102-6799 

E-mail: federacaosp@gmail.com - site: www.apaesaopaulo.org.br 

 

maneira a contemplar a avaliação subsidiando as intervenções pedagógicas assegurando a 
integridade física dos usuários. 
O Regulamento Técnico da Olimpíadas Especiais das Apaes deverá ser atualizado em um dos 
dois encontros do ano previsto para a reunião de Coordenadoria, por isto fiquem atentos a 
pauta das próximas reuniões e da importância da presença do coordenador regional.  
O Colegiado de Esporte e Cultura recebe mais um integrante, o Professor Rodrigo Pedroso 
Bergamo do conselho de Taquarituba, que aceitou o convite e colocou-se à disposição para 
contribuir com os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. 

As datas para os próximos encontros do Colegiado de Esporte e Cultura da FEAPAES/SP 
são: 
 - 08 de Maio – A definir; 
 - 06 de Agosto – A definir; 
 - 06 de Novembro – Batatais. 

O Integrante do colegiado professor Vitor Fernando Marcelino foi convidado a ser o Palestrante 
no 2º Pré-Congresso dos conselhos de Jaú e Agudos a ser realizado na cidade de Jaú no dia 
28 de março, o que imediatamente aceitou o convite e os tópicos a serem abordados são: 
Calendário Esportivo e Avaliação Física. Roberto se comprometeu em enviar os slides em 
Power Point da apresentação (encaminhado antes do fechamento desta ata). Roberto elogiou o 
trabalho da Viviane (Catanduva) que foi a palestrante no 1º Pré-Congresso das Apaes realizado 
na cidade de Pereira Barreto. 
No dia 26 de Junho (quinta-feira) haverá um curso na Apae de Ribeirão Preto com o título: “A 
NOVA PERSPECTIVA DAS AREAS DE ARTES E EDUCAÇÃO FÍSICA NAS APAES”. Maiores 
informações no site: www.apaesaopaulo.org.br . 
A Proposta de Ação para 2014 do Colegiado ficou definido como segue no recorte abaixo: 
Item 1 – Sanar problemas apontados pela aplicação do Instrumento de Qualidade, que refere-se a ausência das 
fichas de avaliação física nas visitas em algumas Apaes do Estado de São Paulo, e que o colegiado está 
trabalhando intensamente desde julho de 2013 com prazo de conclusão até novembro 2014.  
   
Item II – Conclusão da pesquisa em parceria com a Unicamp, com prazo até 30 de junho, final do primeiro 
semestre 2014.  
  
Item III – Implantação do programa Apae Qualidade de Vida e Saúde, prazo para início das capacitações dos 
profissionais da rede em Março 2014.  
 
Item IV – Estabelecer projeto técnico para esporte inclusivo para deficientes múltiplos e cadeirantes – o grupo 
considerou que neste tema poderia ser mais abrangente de maneira a contemplar neste estudo o levantamento de 
possibilidades de intervenções pedagógicas também na educação física escolar. E esta pesquisa tem a previsão 
de desenvolvimento durante o ano corrente, com a primeira previa da coleta estimada para novembro.  
  
Item V - Oficinas Técnicas para as 03 (três) reuniões de Coordenadorias (de Ação Pedagógica e Profissional para 
o trabalho), neste item o colegiado irá na primeira reunião previsto para o mês de Março em conjunto com 
Coordenadoria de Educação Física, realizar a capacitação dos Articuladores Regionais de Educação Física com 
possibilidade de criar multiplicadores na padronização da avaliação física. 

Atendendo o item IV da proposta 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 coordenador João Francisco (Sumaré) sugeriu que a FEAPAES/SP providencie um 
oficio para as apaes solicitando a parceria nesta ação. O procedimento adotado será: 
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- Os professores das unidades encaminha o planejamento (plano de aula) ao Coordenador 
Regional e por sua vez na data prevista (30.06) de uma única vez encaminha ao Coordenador 
Estadual no endereço abaixo: 
- A/C: Roberto Antônio Soares 
 Rua Eduardo Prada, 208 – Jardim das Estações 
Cep.: 14810-320 – Araraquara/SP 
No período da tarde Roberto iniciou os trabalhos distribuindo exemplares do formulário da ficha 
de avaliação (ANEXO IV E V), fez a leitura dos itens que constam no mesmo com breve 
explicação, em seguida iniciou a capacitação com demonstração dos procedimentos 
adequados, esclareceu duvidas e dividiu 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. Durante o período de capacitação foram realizadas diversas fotos e com 
autorização dos professores presentes estas poderão ser aproveitadas para ilustrar o Manual 
de Avaliação Física. 
As 15:35 encerrou-se a reunião, desejando um bom retorno dos integrantes 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: Joamil Soares Lopes Sanches Telefone trabalho:  (14)3106-1252 

Formação: Educação Física Celular: (14) 99793-9742 

Entidade que trabalha: Apae Bauru E-mail: jovoleybauru@yahoo.com.br 

Cargo: Professora Assinatura: 
Conselho que pertence: Agudos 

Nome: Daniela A. Gomes da Silva Telefone trabalho: (14) 3106-1252 

Formação: Educação Física Celular: (14) 98822-5079 

Entidade que trabalha: Apae Bauru E-mail: agsdaniela@hotmail.com 

Cargo: Professora Assinatura: 
Conselho que pertence: Agudos 

Nome: Marcelo S. Noronha Telefone trabalho: (14) 3106-1252 

Formação: Educação Física Celular: (14) 99788-2510 

Entidade que trabalha: Apae Bauru E-mail: marmarc2005@hotmail.com 

Cargo: Professor / Coordenador Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Agudos 

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: Nilson Rocha Souza Telefone trabalho: (17) 3426-8491 

Formação: Educação Física Celular: (17) 99139-9426 

Entidade que trabalha: Apae Votuporanga E-mail: nilson_rochinha1@hotmail.com 

Cargo: Professor/ Coordenador Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Votuporanga 

Nome: Vinicius Camacho M. da Silva Telefone trabalho: (17) 3465-1150 

Formação: Educação Física Celular: (17) 99637-3848 

Entidade que trabalha: Apae Fernandópolis E-mail: viniciuscamachopersonal2014@hotmail.com 

Cargo: Professor  Assinatura: 
Conselho que pertence: Votuporanga 
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Nome: Rodrigo Pedroso Bergamo Telefone trabalho: (14) 3762-2027 

Formação: Educação Física Celular: (14) 99653-3484 

Entidade que trabalha: Apae Taquarituba E-mail: rodrigovolei_3@hotmail.com 

Cargo: Professor / Coordenador Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Taquarituba 

Nome: Flávia Negrisoli de Oliveira Telefone trabalho: (19) 3565-5599 

Formação: Educação Física Celular: (19) 99402-1552/ 99962-5720 

Entidade que trabalha: Apae Pirassununga E-mail: flavia.negrisoli@yahoo.com.br 

Cargo: Professora/ Adjunta Coord. Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Pirassununga 

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: João Francisco Cosmo Telefone trabalho: (19) 3772-1200/ 3772-1248 

Formação: Educação Física Celular: (19) 99111-4256 

Entidade que trabalha: Apae de Campinas E-mail: chico.cosmo@yahoo.com.br 

Cargo: Coordenador Educação Física Assinatura: 
Conselho que pertence: Sumaré 

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: Vitor Fernando Marcelino Telefone trabalho: (14) 3284-1594 

Formação: Educação Física Celular: (14) 99731-5536 

Entidade que trabalha: Apae Pederneiras E-mail: vitorfmarcelino@yahoo.com.br 

Cargo: Professor / Coordenador Regional Assinatura: 
Conselho que pertence: Jaú  
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ANEXO II – Pauta de Reunião. 
 

ÁREA ASSUNTO PROVIDÊNCIAS 

 
COORDENADORIA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
DESPORTO E LAZER 
 
 

 - Apresentação e Assinatura das Listas 

de presença; 

- Nomear o responsável pela Ata. 

- Planilha de contatos atualizada dos 

coordenadores regionais. 

- Identificação do Adjunto. 

 

 
COORDENADORIA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
DESPORTO E LAZER 

 

 – Calendário Regional, Estadual e 

Nacional de Atividades Esportivas; 

 - Novas propostas 2014; 

 – Olimpíadas Especiais das APAES – 

Edição Estadual; Previsão de 

atualização de Regulamento Geral e 

Técnico; 

 - Seletivas regionais; 

 
 

COORDENADORIA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
DESPORTO E LAZER 

 – Educação Física Escolar – momento 

de transição. 

-  Planejamento. 

 

 
 
 
COLEGIADO DE ESPORTE E 
CULTURA 

– Proposta de Ação 2014; 

- Avaliação Física “Projeto Qualidade 

de Vida e Saúde” 

- Momento Atual; 

- Identificação do instrumento de 

avaliação; 

- Capacitação dos Coordenadores 

Regionais. 

Trazer:  

    - Shorts; 

    - Fita métrica; 

    - Aparelho de Pressão Arterial 

(esfigmomanômetro); 

    - Prancheta. 

 

 

 

ANEXO III – Registro fotográfico dos presentes na reunião. 
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ANEXO IV – Recorte da Estrutura de Formulário de Avaliação Física – Projeto: Qualidade de Vida e 

Saúde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – IDENTIDADE VISUAL – Projeto: Qualidade de Vida e Saúde 
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