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A ROTA DA REBESCOLAR NOS 
QUATRO PRIMEIROS ANOS

Daniel Carreira Filho33

A conquista de quatro anos 
-

leira de Educação Física Escolar, 
mantida com o envolvimento de 
inúmeros professores para mui-
to além do território nacional, é 

ter um periódico com dedicação 
-

nente curricular Educação Física.
Decidimos, nesta edição, apre-

sentar um breve resumo quanti-

socializadas nas doze primeiras 
-

tro primeiros anos da revista. Re-
alizar esta demonstração, quando 
tem início o seu quinto ano, é um 
anúncio de que buscaremos dar 
continuidade ao sonho e à colabo-
ração para atores e autores que 
se dedicam à Educação Física Es-
colar sem esmorecimento ou dis-
tanciamento dos objetivos iniciais, 
socializar saberes relevantes para 
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a Educação Básica Nacional me-
diados pela Educação Física.

A primeira tabela que apre-
sentamos é quanto à quantidade 
de textos que foram publicados 
nos anos da revista, até março 
de 2019.

Total de títulos publicados 
de 2015 a 2019 – março

O envolvimento de autores e 
atores ao longo dos anos de publi-
cação aponta para grande número 
de docentes que encaminharam 
e contaram com a aprovação de 
seus textos pelo corpo editorial.
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A revista, por iniciativa do pro-
fessor Luiz Sanches Neto, ultra-
passou os limites do território 
nacional com a participação de 
autores de outras nacionalidades.

A relação de cidades de ori-
gem dos autores demonstra a 
abrangência territorial atingida 
nestes primeiros anos.
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Para encerrar esta apresenta-
ção de dados quantitativos atin-
gidos pela revista segue o total 
de autores por estado de ori- 
gem destes.


