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Graças à colaboração de todos, continuamos a melhorar a
divulgação da Newsletter da SPEF. Solicitamos uma vez
mais a sua ajuda no reenvio a todos os potenciais
interessados nesta informação. No caso de não ter
recebido esta Newsletter directamente, agradecemos que
nos envie o seu endereço electrónico para que o
possamos acrescentar na nossa base de dados.
As últimas newsletter já estão disponíveis no nosso sítio
(www.spef.pt).

25 Anos da SPEF
A SPEF e a Profissionalidade em Educação Física
Passado, Presente e Futuro
No passado dia 19 de Abril de 2008, realizou-se a cerimónia de
abertura das comemorações dos 25 anos da Sociedade Portuguesa de
Educação Física, na Escola Superior de Educação de Lisboa, local de grata
memória para a Sociedade Portuguesa de Educação Física, não apenas
porque ter sido aí que se efectivou o primeiro curso normal de educação
física, mas igualmente porque foi nesta instituição que, durante vários
anos, foi acolhida a sede da SPEF. Este evento contou com a presença de
aproximadamente 75 participantes.
Na primeira mesa do dia, alguns dos ex-presidentes de
anteriores direcções (Rosa Serradas Duarte, Francisco Carreiro da
Costa, Leonardo Rocha e José Alves Diniz), partilharam com os presentes,
as suas perspectivas sobre o passado e o presente da Educação Física
bem como sobre o papel que, nesse âmbito, a SPEF deverá desenvolver
num futuro próximo.
A segunda mesa, integrou a participação dos colegas João
Paulo Villas Boas, João Jacinto e Maria João Almeida, que, comungando a
sua formação inicial em Educação Física e tendo evoluído posteriormente
para âmbitos de intervenção profissional distintos, discutiram as
particularidades e aspectos comuns aos profissionais de Educação Física
intervenientes na área da Educação, do Treino Desportivo e do Exercício e
Saúde.
Na última mesa, os actuais coordenadores dos três colégios
formalizados da Sociedade Portuguesa de Educação Física, José Brás

(Colégio de Educação), Helena Moreira (Colégio de Exercício e
Saúde) e Manuel João Coelho da Silva (Colégio de Treino
Desportivo) apresentaram o regulamento e as prioridades de
intervenção dos referidos colégios para os próximos tempos.
Após o encerramento do Seminário, decorreu a
Assembleia-geral da SPEF, onde foi apreciada a proposta do
Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas da Direcção para o ano
de 2007 que foi aprovado por unanimidade. Foi igualmente
aprovado, por unanimidade, uma proposta realizada pela direcção
da SPEF para alterar o valor da jóia e da quota anual da Sociedade.
Considerando as actuais dificuldades financeiras e a circunstância
da jóia (de 9,98 €) e da quota anual (19,95 €) não serem
actualizadas desde 1992, a direcção propôs uma actualização de
ambas respectivamente para 10 € e 30 €. Com esta medida a SPEF
ficará em muito melhores condições para corresponder às
necessidades dos sócios.

Simpósio “Educação Física e Saúde Pública”
Por dificuldades logísticas, a direcção da Sociedade
decidiu que o simpósio sobre “EF e Saúde Pública” previsto para o
próximo dia 21 de Junho seria adiado para o dia 22 de Novembro
de 2008, a realizar na Escola EB Vasco da Gama, em Lisboa.

Outros eventos
No âmbito das comemorações dos 25 anos da SPEF,
estão ainda previstas mais duas iniciativas. Assim, recordamos
que, no dia 20 de Setembro de 2008, decorrerá, durante todo o
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25 Anos da SPEF (cont.)
dia, na Universidade Lusófona, o Simpósio sobre “A Educação Física no
1º ciclo”; entre 10 e 12 de Outubro de 2008, acolheremos o 18ª Fórum da
EUPEA em Lisboa, que se debruçará sobre as orientações da Comissão
Europeia para a Actividade Física e suas consequências para a
Educação Física e Desporto Escolar. Este evento, contará com a
presença de representantes das 25 associações europeias filiadas na
EUPEA e com a presença de representantes da Comissão Europeia, e
decorrerá no Hotel Praia-Mar, em Carcavelos (na página da SPEF já
está disponível a brochura com o respectivo anúncio). Para o caso dos
sócios da SPEF, será considerada uma inscrição, sem inclusão de
refeições, no valor de 20 €. Na sequência deste Fórum, decorrerá uma
sessão comemorativa dos 25 anos da SPEF, durante a qual a actual
direcção terá a honra de homenagear os anteriores colaboradores da
Sociedade.

EUPEA
Na sequência da análise do relatório aprovado no Parlamento Europeu
sobre o “Papel do Desporto na Educação”, a EUPEA teve oportunidade,
através da sua Presidente, de expressar o seu agrado com muitas das
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EUPEA (cont.)
sugestões que aí são realizadas no sentido do reforço do papel da
Educação Física na escola e expressar também a afinidade das
mesmas com o que sido a agenda da EUPEA nos últimos anos. Na
sequência dessa análise, foi igualmente decidido que as Associações
Nacionais deveriam endossar uma carta, no mesmo sentido, aos
respectivos responsáveis governativos. Para além da carta já
enviada à Sra. Ministra da Educação (disponível na página), a SPEF,
está neste momento a preparar uma carta equivalente para enviar à
Comissão de Educação da Assembleia da Republica, aos diferentes
grupos parlamentares e ao Conselho Nacional de Educação.
Na sequência deste contacto, a direcção da EUPEA reuniu com a
Comissão de Educação e Cultura, onde se estabeleceu a oportunidade
desta organização poder contribuir activamente para o
estabelecimento das linhas orientadoras para a actividade física (EU
Guidelines for Physical Activity) no plano da educação. Esta
oportunidade foi aproveitada pelo comité executivo da direcção da
EUPEA que, para esse efeito, reuniu, em Portugal, nas instalações da
SPEF, no passado dia 5 de Maio.

Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s)
A SPEF e o CNAPEF continuam a intervir articuladamente na defesa dos princípios inicialmente estabelecidos sobre as Actividade Físicas e
Desportivas das AECs (cf. pareceres disponíveis na página da SPEF), no seio das reuniões da comissão de acompanhamento destas actividades e na
apreciação formal das propostas que vão sendo realizadas pela DGIDC sobre o assunto. Recentemente, as duas organizações emitiram um parecer
sobre o projecto de despacho de regulamentação das AECs (cf. página da Spef), pronunciando-se sobre um conjunto de insuficiências que acabaram
por não ser consideradas distintamente no Despacho final, entretanto publicado. Foram consideradas as sugestões de maior responsabilização dos
agrupamentos de escola e dos professores titulares de turma nesta actividade. Não foi atendida necessidade de clarificação de que a qualificação
profissional deveria ser em Educação Física e Desporto, aceitando que qualquer formação superior em deporto ou afim possa constituir-se como
condição para intervir nestas actividades. Também não foi acolhida a ideia de que o agrupamento de escolas deveria participar de modo mais activo
através do envolvimento directo de colegas do 2º, 3º ciclo e ensino secundário na supervisão destas actividades.
Provavelmente por isso, a proposta de formação dos técnicos que actuam no âmbito destas actividades que foi proposta pela SPEF e pelo
CNAPEF foi considerada de difícil implementação, no plano do destacamento de colegas para fazer a supervisão regional das actividade de formação.
Por esta razão, está neste momento suspenso este processo.

Avaliação de Desempenho dos Professores
No sentido de procurar acompanhar o processo em decurso sobre a avaliação do desempenho dos professores, a SPEF organizará, nos
dias 17 e 24 de Junho e 1 de Julho, um debate com colegas de várias escolas directamente envolvidos neste processo, procurando: a) fazer um ponto
de situação sobre o que está a ocorrer nas escolas; b) saber que tipo de problemas comuns têm emergido e aos quais é preciso dar uma resposta
imediata; c) conceber a natureza da resposta que urge preparar e que pode ser promovida pela SPEF.
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Avaliação em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário
Como tem sido usual por ocasião da atribuição das classificações finais em Educação Física, alguns pais vêm procurando questionar este
processo e a sua repercussão na avaliação do percurso escolar dos alunos. Para além do ensino secundário, este questionamento começa agora a
surgir no ensino básico. Neste sentido, a direcção da SPEF tem sido contactada pela imprensa para se pronunciar sobre o assunto. A intervenção
tem procurado salvaguardar um esclarecimento pedagógico que releve a importância vital da disciplina e a sua paridade com as demais. Esta
mensagem tem sido acompanhada pelo Ministério da Educação que continua a resistir a todas as pressões que vêm sendo criadas, garantindo a
manutenção do estatuto da disciplina. Sobre este assunto, a direcção constatou já apoio de uma importante estrutura representativa dos pais,
pretendendo ainda contactar a Confap no sentido de também aí recolher o seu apoio.

Revisão curricular do 2º ciclo de escolaridade
Na sequência da proposta do Conselho Nacional de Educação no sentido de reconfigurar a oferta curricular do 2º ciclo, concentrando as
áreas curriculares, e da anunciada intenção do Ministério da Educação em estender ao 2º ciclo a experiência da escola a tempo inteiro adoptada
para o 1º ciclo, nomeadamente com a implementação também aí das AECs, decidiram a SPEF e o CNAPEF, através dos seus representantes na CAP,
indagar o Sr. Director Geral da DGIDC sobre o assunto, tendo sido assegurado que o processo não se iniciará nesta legislatura e que as estruturas
representativas dos professores seriam chamadas a participar nessa reforma.
Não obstante este esclarecimento, a direcção da SPEF, tem estado a antecipar uma posição sobre o assunto. Com efeito, tendo tomado
conhecimento da iniciativa da reforma proposta na Região Autónoma dos Açores e suspeitando da possibilidade desta poder constituir um “balão de
ensaio” para as políticas educativas do continente, decidiu tomar posição sobre o assunto junto da respectiva Secretaria Regional (cf. ponto
seguinte)

Revisão curricular na Região Autónoma dos Açores
Na sequência da proposta de revisão curricular colocada à discussão pela Secretaria de Estado da Educação da Região Autónoma dos
Açores (cf. página da SPEF), a direcção da SPEF dirigiu ao Sr. Secretário Regional, uma carta onde expressou o seu regozijo pelo reforço do estatuto
de obrigatoriedade desta área disciplinar, nomeadamente, no primeiro ciclo de escolaridade, apreciando particularmente a autonomização da área
disciplinar da EF e a carga horária que lhe é consagrada. Assinalou no entanto a sua absoluta discordância quanto à consideração conjunta da áreas
disciplinares da educação física (obrigatória) e do desporto (selectiva) para efeitos da contabilização da carga horária, sem que existisse qualquer
referência à carga horária mínima da primeira.

Boletim SPEF
Até ao final do mês de Junho estará pronto o Boletim SPEF n.º 33 que, pela primeira vez, assegurará as condições exigíveis para a sua
consideração no sistema de indexação do Latindex, o que permitirá não apenas aumentar o âmbito da sua divulgação ao âmbito geográfico Iberoamericano, mas também tornar mais apetecível e recompensadora a submissão de artigos neste periódico. A partir do presente número, todos os
artigos submetidos serão sujeitos à apreciação dos membros do novo Conselho Editorial, o que garantirá um incremento da consistência dos
testemunhos científicos ou sobre boas práticas profissionais aí reportados.
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Eventos Científicos e Pedagógicos
A “Esposende 2000” e a Câmara Municipal de Esposende vão organizar, entre os dias 4 a 6 de Julho de 2008, a Primeira Convenção da
Actividade Física para a 3ª Idade. Esta iniciativa surge no seguimento de um projecto que se vem desenvolvendo, nos últimos anos, junto da
população mais idosa do concelho de Esposende, e que se denomina Dar Vida aos Anos. A iniciativa visa divulgar as boas práticas e proporcionar
formação aos técnicos que actuam no processo. Pretende-se também alargar a participação a todos aqueles que, nas instituições de apoio a esta
faixa etária, directamente e diariamente, lidam com esta população necessitada de uma prática de actividade física regular, orientada e controlada.
Os profissionais da Educação Física, Estudantes, Assistentes Sociais e todo um conjunto de outros Técnicos que se interessam por este dimensão de
intervenção social poderão aprender e comentar novas experiências e tendências a abordar ao longo da convenção.
Neste evento, os sócios da SPEF beneficiarão, enquanto entidade colaboradora, do desconto correspondente a estudantes.Mais informações em
www.esposende2000.pt
Entre os dias 9 e 12 de Julho decorrerá no Estoril o maior congresso científico internacional no domínio das Ciências do Desporto,
organizado pela Faculdade de Motricidade Humana sob a égide do European College of Sport Science ECSS. Este congresso contará com cerca de
2000 participantes de todo o mundo e mais de 1500 apresentações de trabalhos científicos. Para mais informações: www.ecss-congress.eu.
Foi publicado pela Imprensa da Universidade de Coimbra o livro Sport and Education – tribute to Martin Lee (www.uc.pt/imprensa_uc).
Neste livro, autores apresentam uma comunidade de interesses e convicções bem expressa no título da obra: o desporto para crianças e jovens ou
representa um projecto pedagógico que perdure ao longo da vida ou se reduz a um exercício físico destinado a alimentar a indústria do espectáculo
- para muito poucos - mas sem sentido para a maioria dos praticantes. O volume reúne alguma da melhor investigação que sobre o tópico se vem
fazendo em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos da América.

Faça(-se) um sócio: Caso ainda não o seja e, esteja em condições disso, faça-se sócio da
SPEF. Se já o é, esperamos pela sua colaboração na angariação de, pelo mais dois sócios,
até ao final de 2008, para podermos contar com uma SPEF mais dinâmica e mais
interveniente.

Pagamento de Quotas: Estão a pagamento as quotas do ano de 2008, caso não tenha
aderido ao sistema de transferência bancária, e deseje fazê-lo contacte-nos. Se não o
deseja fazer, por favor, proceda ao seu pagamento por cheque via correio. O valor desta
prestação anual corresponde apenas a 1,66 Euros/mês, mas é uma ajuda fundamental à
actividade da SPEF.

http://www.spef.pt

