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Agradecemos, mais uma vez a colaboração de todos na
melhoraria do processo de divulgação da nossa Newsletter .
O seu reenvio aos potenciais interessados nesta
informação, permitiu já que muitos colegas tivessem
decidido integrar o nosso grupo de associados.
No caso de não ainda ter recebido esta Newsletter
diretamente, solicitamos que nos envie o seu endereço
eletrónico de forma a que o possamos acrescentar na
nossa base de dados.
As últimas newsletter já estão disponíveis no nosso sítio
(www.spef.pt).

Direção da SPEF e Sócios
No dia 28 de janeiro de 2012 realizar-se-ão as eleições para os órgãos diretivos da SPEF, para o biénio 2012/2014, bem como será
apresentado o documento “Relatório de Contas”, para ser discutido, em Assembleia Geral, em local e data ainda a definir.
Os sócios que pretendam apresentar a candidatura da sua lista, deverão fazê-lo até 28 de dezembro de 2011, seguindo o determinado
nos Estatutos da sociedade, presentes no site (www.spef.pt).

9º Congresso Nacional de Educação Física
Desde o mês de setembro que têm vindo a ser realizadas, entre a SPEF e o CNAPEF reuniões preparatórias do 9º CNEF, a realizar em
novembro de 2012, estando em fase de confirmação a sua localização em Lisboa. O seu formato será semelhante aos últimos congressos,

Atividade da SPEF—Audiências com o Ministério da Educação
Na audiência com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Ventura, no dia 3 de fevereiro de 2011, o CNAPEF e a SPEF
divulgaram as suas posições relativas ao projeto do Desporto Escolar, à distribuição horária da disciplina e ao protocolo com o ME/DGIDC. Não
foi divulgada qualquer informação relativa à alteração do projeto de DE, tendo sido solicitado à SPEF e CNAPEF que apresentassem sugestões
de melhoria do funcionamento deste projeto.
No dia 20 de abril de 2011, a SPEF e o CNAPEF reuniram-se novamente com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre
Ventura, a convite deste último, sob o tema Desporto Escolar. As associações apresentaram dois documentos: um relativo às propostas de
melhoria do projeto do DE e outro relativo a diferentes possibilidades de distribuição horária da disciplina, respeitando as três sessões
semanais. Relativamente ao primeiro tema, foram ainda apresentadas as preocupações dos profissionais de Educação Física face às notícias
correntes relativas às horas de DE passarem a integrar a componente não letiva do professores, sublinhando os efeitos negativos decorrentes
para os alunos, . O Sr. Secretário de Estado informou que seria brevemente publicado o despacho que regulamenta o funcionamento deste
projeto.
No decorrer do primeiro semestre deste ano, diversas entidades, a par da SPEF e do CNAPEF, divulgaram pareceres relativamente a
possíveis alterações ao projeto do Desporto Escolar, tais como a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADE).
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Atividade da SPEF—Audiências com o Ministério da Educação (cont.)
Por ocasião da mudança de Governo, a SPEF e o CNAPEF solicitaram uma audiência ao novo Ministro da Educação, Professor Nuno Crato, que foi
concedida pela Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário (SEEBS), Dra. Isabel Leite, no passado dia 5 de dezembro. Nesse
encontro, foram analisados os seguintes assuntos: implicações da revisão curricular no ensino básico e secundário para a disciplina de EF
(carga horária e estatuto da avaliação), condições de desenvolvimento curricular da EEFM no 1º ciclo do ensino básico e sua relação com as
AFD, e o actual sistema de Formação dos Professores de EF. Sobre a revisão curricular em EF, fomos informados que a secretaria de estado
tinha criado uma equipa que realizaria uma proposta para as diferentes disciplina e que nada estava definido em relação à carga horária de EF
e ao seu estatuto na avaliação para o acesso ao ensino superior. Tomámos conhecimento de que é intenção do ministério de educação retomar
o processo de definição das metas de aprendizagem, agora com o intuito de o refletir na reforma dos programas. Relativamente ao 1º ciclo, a
SEEBS informou da importância que atribuía a este assunto e de que oportunamente seriam tomadas decisões sobre o mesmo. Em relação à
formação de professores de EF, a SPEF e o CNAPEF demonstraram a sua preocupação com uma nova vaga de multiplicação de cursos de 2º
ciclo com duvidosa qualidade científico-pedagógica, nomeadamente ao nível do estágio pedagógico. Sobre este assunto foi ainda assinalada a
precaridade decorrente da redução das horas atribuídas aos orientadores cooperantes de escola, pelas suas consequências negativas na
qualidade dos processos de supervisão dos professores estagiários.
Sobre a reforma curricular, a SPEF e o CNAPEF disponibilizaram-se para integrar ou colaborar com as equipas nomeadas para orientar esse
processo, na tradição das últimas reformas. Relativamente ao estatuto da EF na avaliação para efeitos de acesso ao ensino superior, as duas
organizações reiteraram a importância de adotar a proposta anteriormente apresentada pelo Conselho Nacional de Educação que sugere que a
classificação de EF não seja a única excluída à partida, cabendo a cada aluno escolher a disciplina da formação geral que mais o prejudicasse
no computo da classificação para acesso ao ensino superior.
No dia 12 de dezembro de 2012, realizou-se em Caparide uma reunião entre a equipa ministerial e as organizações científicas e
profissionais representativas dos professores, para ser apresentada e comentada a proposta de revisão curricular para o 2º e 3º ciclos
do ensino básico e para o ensino secundário. Esta proposta não altera a carga horária da disciplina de EF, mantendo-se a situação atual. A
SPEF e o CNAPEF intervieram assinalando que, embora considerassem que a atual carga curricular de EF seja insuficiente face às indicações
internacionais para a formação de cidadãos ativos e saudáveis, se congratularam com a manutenção do atual estatuto, considerando as
informações públicas que anunciavam a intenção de reduzir a carga horária da disciplina no ensino secundário. As duas organizações
referiram ainda a importância de criar condições para o desenvolvimento curricular da Educação e Expressão Físico-Motora no 1º ciclo,
nomeadamente distinguindo-a das Atividades Físicas e Desportivas, como componente obrigatório do currículo do 1º ciclo, para todos os
alunos. A esta referência, o ministro da educação reagiu dizendo que a “Educação Física”, conjuntamente com outras áreas ainda não
curriculares, uma preocupação das políticas do ministério para este ciclo de escolaridade.

Atividade da SPEF—Relações com Associações e Avaliação de Desempenho Docente
No dia 1 de fevereiro do presente ano, decorreu a
reunião com a CNIPE (Confederação Nacional
Independente de Pais e Encarregados de Educação),
a pedido da presidente da direção Maria José Viseu,
onde foram partilhadas as inquietações perante as
possíveis alterações ao projeto do DE, bem como
discutida a classificação da EF no Ensino
Secundário.

A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência realizou, por proposta do
Grupo Parlamentar do PSD, uma Audição Parlamentar sobre Avaliação de
Desempenho Docente, no dia 30 de março de 2011, na Sala do Senado da
Assembleia da República, onde foram convidados e estiveram presentes membros
da direção da SPEF e do CNAPEF. O objetivo desta iniciativa centrou-se na
auscultação de diferentes abordagens, para um balanço do processo de avaliação
de desempenho docente e um debate alargado sobre diferentes opções para a
melhoria do sistema vigente.
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Atividade da SPEF—Comissão Técnica de Normalização ad hoc
A Comissão Técnica de Normalização ad hoc criou no primeiro semestre de 2011, dois grupos de trabalho com o objetivo de construir
critérios de acreditação das entidades responsáveis pela dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). A
primeira reunião teve lugar em Junho, com a participação da SPEF, que integra o grupo de trabalho número um, sendo este grupo
responsável pela definição dos perfis de recursos humanos e de formação contínua.

Metas de Aprendizagem
O parecer da SPEF referente às metas de aprendizagem, após
terem sido colocadas a discussão junto aos profissionais, seguiu em
abril para o coordenador da equipa de trabalho de EF. Foram
propostas alterações, nomeadamente a obrigatoriedade da inclusão
da capacidade física de flexibilidade como parâmetro da avaliação
dos alunos, a especificação da exigência na área dos
conhecimentos, a manutenção do termo “categoria” (presente nos
PNEF) e não de “domínio”, referindo-se ambos ao mesmo conceito,
entre outros aspetos.
No dia 10 maio deste ano, decorreu uma reunião entre as direções
da SPEF e do CNAPEF e a equipa que elaborou as Metas de
Aprendizagem de EF, na sede da SPEF, onde foi transmitido o
parecer das duas entidades, assim como partilhadas as opiniões
transmitidas pelos sócios a este respeito.

Com o objetivo de conhecer o trabalho que tem vindo a ser
realizado nas escolas em relação à implementação das Metas de
Aprendizagem e de organizar um encontro para divulgação de
boas práticas neste âmbito, realizou-se a 9 de julho de 2011 o I
Encontro das Metas de Aprendizagem, na sede da SPEF,
conjuntamente com o CNAPEF e com a equipa que elaborou as
mesmas. Estiveram presentes cinco escolas (escolas básicas
António Sérgio e da Sarrazola e escolas secundárias José Gomes
Ferreira, Luísa Gusmão e Stuart Carvalhais), num total de
aproximadamente 20 participantes, que falaram do Projeto de EF e
do Protocolo de Avaliação do seu grupo de EF, preparando assim
um próximo encontro, com os mesmos estabelecimentos
convidados, agora com um período de 15 minutos dedicado a cada
escola, com a partilha dose documentos dos diversos grupos.

O II Encontro das Metas de Aprendizagem decorreu no dia 5 de novembro de 2011, na Escola Básica 2,3 da Sarrazola, em Colares, Sintra,
escola-piloto na aplicação das Metas de Aprendizagem da totalidade das disciplinas. Com a intervenção das escolas básicas da Sarrazola e
António Sérgio, das escolas secundárias de Alcochete, Leal da Câmara, Stuart de Carvalhais, Luísa Gusmão, José Gomes Ferreira, José Afonso
(Loures) e Amora e do agrupamento de escolas Portela-Moscavide, foram apresentadas ideias e experiências ilustrativas de boas práticas,
numa partilha de conhecimento alusivo ao tema do encontro: “O contributo das Metas de Aprendizagem no processo de desenvolvimento
curricular e avaliação em Educação Física”.

O trabalho desenvolvido nestes dois encontros será apresentado e discutido, num seminário nacional, aberto a todos os interessados, a 28 de
janeiro de 2012 (sábado), entre as 9h30 e as 17h, no auditório Agostinho da Silva da Universidade Lusófona, em Lisboa, com o tema
“Desenvolvimento curricular e avaliação em educação física: contributo das metas de aprendizagem”. As inscrições já estão
disponíveis, tal como já divulgado via correio eletrónico. Para mais informações consultar a última página desta newsletter e o site da SPEF
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Relações com a DGIDC
A SPEF e o CNAPEF deram parecer desfavorável face à proposta de protocolo
apresentado pela DGIDC (a estabelecer entre as três entidades), porque este se
cingiu quase exclusivamente ao acompanhamento das associações às Atividades de
Enriquecimento Curricular. Aludindo a um protocolo inicialmente proposto pela SPEF e
do CNAPEF, as duas organizações sublinharam a necessidade de contemplar nessa
colaboração um compromisso de criação de condições para uma efetiva existência da
área disciplinar de Expressão e Educação Fisico-Motora (EEFM) no 1º ciclo, para
distribuição da carga horária da EF ao longo da escolaridade, o respeito pelo tempo
útil da aula de EF, a formação contínua da disciplina, a parceria com o ME para a
criação de um observatório de EF, foram reveladas como presença fundamental neste
protocolo. Não existindo acordo entre os outorgantes, a SPEF e o CNAPEF não
assinaram o protocolo, assegurando contudo o acompanhamento às AEC, de acordo
com o compromisso celebrado no início do ano letivo.

Na reunião de 19 de abril de 2011, o SubdiretorGeral da DGIDC, Pedro Cunha, propôs então, com
base na posição da SPEF e CNAPEF relativamente
ao protocolo entre as três entidades, que fossem
apresentadas boas práticas de EEFM em escolas de
1º ciclo, bem como, selecionar algumas para serem
parceiras num projeto de coadjuvação. Foi ainda
referido às associações que as suas propostas de
formação contínua poderiam ser apresentadas em
reunião com a DGRHE (reunião não realizada até
então).

No dia 20 de novembro de 2011, decorreu a reunião na DGIDC com Pedro Cunha (Subdiretor Geral), onde foi discutida a proposta de
protocolo anteriormente apresentada pela SPEF e CNAPEF em alternativa ao protocolo proposto pela DGDCI. Aquela proposta visou ampliar o
âmbito da colaboração para além do acompanhamento das AEC, destacando-se a o reforço das condições de implementação da EEFM e a
criação de um Observatório da Educação Física e Desporto Escolar, que permita apreciar a qualidade do seu desenvolvimento curricular.

1º Ciclo de Escolaridade — Atividades de Enriquecimento Curricular:
Atividades Físicas e Desportivas (AFD)
Por solicitação feita às associações pela Diretora Geral da DGIDC, Alexandra Marques, a SPEF e o CNAPEF, em abril de 2011, propuseram
alterações ao Despacho 14460/2008 relativo às AEC. A principal sugestão obrigaria a que os professores de Atividades Físicas e
Desportiva fossem portadores de habilitação profissional, não podendo portanto lecionar estas atividades sem terem concluído com êxito o
seu estágio pedagógico em EF.

Participação no Conselho Consultivo da Plataforma contra a Obesidade
A 26 de julho de 2011, o Conselho Consultivo da Plataforma Contra a Obesidade (PCO) reuniu, realizando um balanço das atividades
desenvolvidas pela PCO e por cada um dos parceiros. Na sequência da participação anterior que permitiu criar o grupo para a promoção da
atividade física, a SPEF apresentou uma proposta de intervenção da Plataforma neste âmbito, no sentido de encontrar um maior equilíbrio com
as medidas até aqui assumidas maioritariamente no âmbito das políticas de nutrição. Realçou-se assim, o papel da atividade física no combate
à obesidade; Foram ainda discutidas linhas orientadoras para uma política alimentar em Portugal e o processo para monitorizar o impacto da
atividade até aqui desenvolvida pela plataforma.
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EUPEA
Nos dias 11 a 13 de março de 2011, o board da EUPEA reuniu-se na Cidade de Luxemburgo. A SPEF, membro do board da EUPEA e anterior
representante dos países do Sul nesta organização e ocupando atualmente a sua vice-presidência, participou neste evento onde se
discutiu, entre outros assuntos, o plano de ação da EUPEA para 2011, incluindo as linhas orientadoras europeias para a promoção da
atividade física, a constituição de um grupo de trabalho para desenvolvimento de uma proposta de um currículo europeu para a educação
física, a constituição de um grupo de peritos em EF junto da Comissão Europeia, o aprofundamento e integração da agenda da EUPEA com
outras organizações internacionais representativas da EF (FIEP, AIESEP, ISCPHER, entre outras). Neste encontro procedeu-se ainda à
preparação do 22º fórum da EUPEA a realizar em Bruxelas, entre 10 e 12 de novembro do mesmo ano.
No 22º Fórum da EUPEA, onde estiveram presentes representantes de 18 dos vários países membros desta associação europeia, foi
realizado um ponto de situação sobre as condições de desenvolvimento da EF em cada um deles, assinalando-se as situações mais críticas
e prevenindo-se medidas de intervenção da EUPEA perante as mesmas. Foram ainda realizadas reuniões setoriais por regiões da Europa
(norte, sul, este, oeste e centro) para definição de medidas de aprofundamento da cooperação entre os países que as integram. Tiveram
igualmente lugar as eleições para a direção da EUPEA, tendo a SPEF sido reeleita para a vice-presidência, na sequência do que se realizou
uma reunião para distribuir responsabilidades para a implementação do plano de ação da EUPEA para 2012 e proceder à sua
calendarização. Decorreu também um sessão de apresentação do estudo sobre a EF e o Desporto Escolar na Europa, coordenado pela
SPEF, o qual será oportunamente publicado e divulgado aos membros das diferentes associações.

Participação em Eventos Científicos e Pedagógicos
O Diretor-Geral da Saúde convidou o presidente da SPEF, Marcos Onofre, para participar na reunião de apresentação às sociedades
científicas da Declaração Para uma Vida Melhor, no dia 3 de março de 2011. A declaração surge de um manifesto elaborado por um
movimento que surgiu em Portugal, com o objetivo de serem introduzidas ações inovadoras, consideradas essenciais para proteger a
saúde dos portugueses., A SPEF aproveitará esta oportunidade para reiterar a importância da criação de condições de desenvolvimento
e generalização da prática de atividade física da população portuguesa, para a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, realçando
neste domínio determinante o papel da Educação Física Curricular.
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Seminário Metas de Aprendizagem
Pode efetuar a sua inscrição através de transferência bancária (5.00€ para sócios SPEF, APEFs e estudantes; 10,00€ para não sócios)
para a conta da SPEF na CGD de Telheiras nº0809000870830 com o NIB – 0035 0809 0000 0870 8303 0.
Envie-nos um mail a confirmar a sua inscrição e pagamento com as seguintes referências:
•
Nome;
•
Nº de sócio da SPEF/APEF;
•
Universidade onde é estudante;
•
Referir se não é sócio;
•
Nº de telemóvel de contato;
•
E-mail;
•
Data do movimento bancário;
•
Quantia transferida.

Boletim SPEF

O Boletim SPEF nº36 encontra-se em fase de edição, com a quase totalidade
dos seus artigos revistos, estando prevista a sua divulgação para o início de
2012.

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 2011, para podermos contar com uma SPEF mais dinâmica e mais
interveniente.
Pagamento de Quotas: Estão a pagamento as quotas do ano de 2011. Caso não tenha
aderido ao sistema de transferência bancária, e deseje fazê-lo, contacte-nos. Se já tem a
transferência bancária ativa e ainda não o fez, por favor proceda à sua atualização para o
novo valor da anuidade que é agora de 30 Euros.
Se não o deseja fazer, por favor, proceda ao seu pagamento por cheque via correio ou por
transferência bancária direta para a nossa conta da CGD de Telheiras nº0809000870830,
com o NIB 0035 0809 0000 0870 8303 0 (envie-nos um mail quando efetuar o
movimento). O valor desta prestação anual corresponde apenas a 2,5 Euros/mês, mas é
uma ajuda fundamental à atividade da SPEF.

http://www.spef.pt

