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Sobre a Newsletter
Problemas com o sistema informático obrigaram a uma reorganização completa da
base de dados com os endereços electrónicos dos sócios, o que só pôde ser concluído
no final do mês de Setembro
Estamos, neste momento, a procurar aumentar a divulgação da Newsletter da SPEF,
pelo que solicitamos o seu reenvio a todos os potenciais interessados em receber esta
informação.
Caso tenha recebido esta Newsletter e não conste ainda da nossa base de dados,
agradecemos que nos envie o seu endereço electrónico para que o possamos
acrescentar à nossa base de dados.
Actividade recente da direcção da SPEF

Participação na reunião do comité director da EUPEA (European Physical Education
Association) em Sarayevo, em Junho, onde representamos os países da Região Sul da
Europa (Portugal, Espanha, França, Suiça, Itália, Chipre e Malta). Neste encontro
foram discutidos aspectos organizativos da EUPEA, nomeadamente dos seus estatutos
no que diz respeito à composição da direcção, de modo a agilizar a cooperação e
actuação dos seus diferentes elementos. Foi igualmente assegurado um encontro com
representantes de organizações académicas e profissionais dos novos países do Leste
Europeu de modo a dinamizar a actuação da EUPEA nesta Região da Europa. Foi
apreciada evolução do estudo sobre “O que é um aluno bem educado em EF?”, onde
Portugal se destacou por ser um dos países com maior número de respostas. Apesar do
incremento de respostas foi decidido prolongar o período de recolha das mesmas (se
ainda não participou tem ainda oportunidade de o fazer no seguinte sítio:
http://www.eupea.com). Foi ainda decidido que Portugal (com a organização da
SPEF) deveria ser o país acolhedor do 1º Congresso da EUPEA, em 2008 (o qual se
encontra já em fase inicial de preparação).
Participação a convite, numa reunião com a direcção do Instituto do Desporto de
Portugal para discussão do documento preliminar da Regulamentação do Decreto-Lei
da Formação de Treinadores, onde a direcção teve oportunidade de apresentar a
posição da SPEF neste domínio, nomeadamente as orientações contidas na moção que
sobre o assunto foi aprovada, conjuntamente com o CNAPEF, no último Congresso
Nacional de Educação Física. A necessidade de garantir uma habilitação superior
como requisito de integração na carreira de treinador, o reforço da integração da

formação académica e profissional (realizada no seio das federações desportivas), e a
qualificação do enquadramento do treino com jovens foram os assuntos em que a
direcção insistiu. Considerou-se que a proposta em análise constituía uma evolução
em relação à regulamentação anterior, mas que carecia ainda ajustamentos,
nomeadamente por só valorizar a integração da formação académica e profissional
nos níveis intermédios e terminais da carreira e não nos níveis iniciais, e por consentir
que sejam aos treinadores destes níveis a quem se atribui a responsabilidade do
enquadramento de treino com jovens.
Participação a convite no encontro final ADE Sintra de 2006/07, em Junho, onde
pudemos apreciar os excelentes exemplos de boas práticas desenvolvidos por esta
organização e pelas escolas do Conselho.
Promoção de acções de divulgação da SPEF junto dos estudantes finalistas de cursos
de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade Técnica de Lisboa (em
Maio), da Universidade Lusófona e Universidade do Porto (em Junho). Nestas acções
pudemos dar a conhecer as finalidades, organização e actividades da SPEF e divulgar
materiais produzidos pela Sociedade. As acções decorreram em plenário, com o apoio
das estruturas coordenadoras dos respectivos estágios pedagógicos. O sucesso destas
três experiências será oportunamente alargado às restantes escolas de formação.
Participação na Comissão de Acompanhamento das Actividades de Enriquecimento
Curricular. Na sequência das actividades anteriormente relatadas, a SPEF manteve
nesta estrutura uma posição crítica de salvaguarda a EEFM no 1º ciclo e da qualidade
da oferta das Actividades Físicas e Desportivas (AFD). Neste âmbito, pudemos
expressar esta nossa posição no seio do Conselho Nacional de Educação, onde esta
Comissão foi ouvida. Para além disso, a SPEF, conjuntamente com o CNAPEF,
realizou, em Julho, uma reunião com o Sr. Coordenador Nacional do Desporto
Escolar (entidade do Ministério da Educação interlocutora neste domínio) para
apresentar uma proposta detalhada de formação no âmbito das AFD. Nesta proposta
procurou-se reforçar a necessidade de articulação entre a actividade de EEFM e a
AFD, bem como a o reforço da responsabilização dos Departamentos de Educação
Física no seio dos agrupamentos, pela supervisão destas actividades. A proposta está
ainda em apreciação pelo Ministério. Para além disso, a direcção produziu ainda dois
relatórios gerais de apreciação desta actividade baseados nos testemunhos dos colegas
especialistas que têm realizado o seu acompanhamento, nas cinco regiões educativas
do país (DREN, DREL, DREAlg, DREAlent, DREC). Estes relatórios foram já
endossados à CAP.
Durante os últimos meses, a direcção da SPEF tem reunido regularmente com a
direcção do CNAPEF, no sentido de articular posições face aos principais problemas
de desenvolvimento da Educação Física Nacional.
A SPEF acompanhou o 11º Congresso de Treinadores de Língua Portuguesa,
organizado pela Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores, decorrido
entre 6 e 7 de Julho, em Setúbal, a convite desta organização. Este convite foi
entendido pela direcção como um importante aprofundamento das relações entre a
CPAT e a SPEF.

A convite da AEHESIS (Alinning a European Higher Education Structure in Sport
Science), participação nos Workshops sobre formação de professores de Educação
Física do 9 th Fórum ENSSEE & AEHESIS Annual Conference, nos dias 20 a 23 de
Setembro, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. A intervenção intitulada
PETE in Portuguese Universities post-Bologna Declaration procurou responder a 4
questões: a) O que é a SPEF e porque é que se tem interessado pela formação de
professores de Educação Física?, b) Qual é a posição actual da SPEF sobre a
formação de professores Educação Física na sequência da declaração de Bolonha? (foi
apresentada a moção aprovada conjuntamente com o CNAPEF no último Congresso
Nacional de Educação Física, de Novembro de 2006, onde se consideram as directivas
internacionais e nacionais sobre esta matéria); c) Como é que a SPEF aprecia o
trabalho e as conclusões apresentadas pelo grupo de peritos da AEHESIS para a
formação de professores de Educação Física?; d) Como se tem realizado o processo
de alteração dos planos de formação das Universidades portuguesas e como é que a
direcção da SPEF aprecia esse processo face ao disposto na moção orientadora sobre
o assunto?
Como elemento do comité director da EUPEA, a SPEF participará no 18th Fórum da
EUPEA (European Physical Education Association), a realizar nos próximos dias 18
a 21 de Outubro, sob o título Preparing EUPEA for a New Era, em Ghent, Bruxelas.
Neste encontro serão propostas e votadas as alterações aos estatutos da EUPEA, e
discutidos os conceitos de Educação Física e de Desporto Escolar (ou na Escola) e a
sua relação em diferentes contextos europeus.

A convite da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, a SPEF participará
no 11º Congresso Português de Obesidade, a realizar entre os dias 10 e 13 de
Novembro, no Hotel Cascais Mirage. Esta participação constará da moderação de uma
mesa sobre “Educação Física e Obesidade Infantil”. Dado o interesse do tema e a
qualidade do programa, sugerimos aos sócios a inscrição e participação no evento, o
que poderá ser feito através do sítio http://www.speo-obesidade.pt.

Está em curso uma renovação total do sítio da SPEF. Esteja atento ao nosso
www.spef.pt que muito brevemente lhe reservará algumas surpresas.
Informações importantes sobre a Educação Física Escolar
De acordo com o Decreto –Lei 272/2007, aprovado no dia 24 de Maio, em Conselho
de Ministros, no ano lectivo 2007/08, a disciplina de EF no Ensino Secundário,
passou a ter, obrigatoriamente, uma carga curricular de 180 minutos semanais.

Eventos Científicos e Pedagógicos
Seminário de “Investigação e Ténis” organizado pela Faculdade de Motricidade
Humana, dias 16 e 17 de Novembro, na Faculdade de Motricidade Humana
(www.fmh.utl.pt/investigacaotenis/).

Congresso Regional da AIESEP, Physical Education Teacher Education In Latin
America, 27 de Novembro a 1 de Dezembro, Guadalajara, México
(www.aiesep.guadalajara2007.com).
Congresso da AIESEP, Sport Pedagogy Research, Policy and Practice: International
Perspectives in Physical Education and Sports Coaching, Sapporo, Japão, 21 a 24 de
Janeiro de 2008 (www.aiesep2008.conf.uq.edu.au).
23º Congresso Mundial de Educação Física da FIEP, 12 a 16 de Janeiro de 2008, Foz
do Iguaço, Brasil (www.congresso.fiep.com)
VII Fórum Internacional do Desporto, Biblioteca Municipal de Cantanhede, 7 de
Março 2008
13º Congresso Anual do European College of Sport Sciences, Estoril, 9 a 12 de Julho
de 2008 (www.ecss-congress.eu/).
Doutoramento
O colega Rui Neves, Secretário da Assembleia Geral da SPEF concluiu o seu
doutoramento no passado mês de Setembro com um importante contributo científico
para o conhecimento sobre o desenvolvimento da Educação Física no 1º ciclo de
escolaridade, o que constitui um grande regozijo para toda a direcção da Sociedade
Portuguesa de Educação Física.

