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Lamentamos o envio moroso desta informação, não nos tendo sido possível anteriormente, o encaminhamento desta newsletter a todos os sócios.,
considerando, contudo, que a pertinência dos temas abordados, justifica a sua divulgação mesmo que tardiamente.

Agradecemos, mais uma vez a colaboração de todos na melhoraria do
processo de divulgação da nossa Newsletter . O seu reenvio a todos os
potenciais interessados nesta informação, permitiu já que muitos
colegas tivessem decidido integrar o nosso grupo de associados.
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Direcção da SPEF e Sócios
8º Congresso Nacional de Educação Física
EUPEA e outras Relações Internacionais
Actividades de Enriquecimento Curricular

No caso de não ainda ter recebido esta Newsletter directamente,
solicitamos que nos envie o seu endereço electrónico de forma a que o
possamos acrescentar na nossa base de dados.
As últimas newsletter já estão disponíveis no nosso sítio (www.spef.pt).

Direcção da SPEF e Sócios
Eleições da SPEF
As eleições para o mandato do biénio 2010-2011, realizaram-se no dia 28
de Novembro de 2009, durante o 8º Congresso Nacional de Educação
Física.
Apenas uma lista constituiu-se como candidata no período determinado
para este efeito, tendo sido eleita com 121 votos, num total de 122 sócios
votantes:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Zélia Matos (FADE, UP)
Secretário - Jorge Mira (ES José Gomes Ferreira)
Secretário - Rui Neves (UA, Aveiro)

Secretária - Helena Moreira (UTAD)
Secretária - Maria de Lourdes Machado (ES Linda-a-Velha)
A tomada de posse dos novos corpos gerentes, ocorreu no dia 9
de Janeiro de 2010, na sede da SPEF.
O plano de acção da Direcção da SPEF para estes próximos dois
anos já está disponível no site da SPEF (www.spef.pt) e teve por
base as conclusões do VIII CNEF, para além dos objectivos já
perseguidos, no mandato anterior, e que continuarão a ser
determinantes para o trabalho a desenvolver.

Centro de Formação SPEF
DIRECÇÃO
Presidente - Marcos Onofre (FMH, UTL)
Vice-Presidente - Lídia Carvalho (ES José Gomes Ferreira)
Vice-Presidente - Nuno Ferro (ES José Gomes Ferreira)
Secretário - Luís Fernandes (EB 2,3 António Sérgio)
Tesoureiro - Ana Raquel Moreira (Agrupamento de Escolas D. João I)
Vogal - Joana Jacinto (CM Seixal, Divisão Desporto e Equipamentos)
Vogal - Maria João Martins (FMH, UTL)
Vogal (suplente) - Adilson Marques (FMH, UTL)
Vogal (suplente) - Ana Quitério (FMH, UTL)
CONSELHO FISCAL
Presidente - Paulo Pereira (ESSE, Porto)

A SPEF reactivou o seu estatuto de entidade formadora, pelo
Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, em
Novembro de 2009. Desta forma, o VIII CNEF constituiu-se como
um momento de formação para os profissionais que assim o
desejaram.
Com a finalidade de cumprir outro dos objectivos do plano de
acção, o levantamento das necessidades de formação realizado
com base na tarefa de avaliação do VIII CNEF, será enviado para
todos os centros de formação do país, acompanhado por um
documento orientador, com a informação relativa ao que a SPEF
pensa ser a formação mais adequada para os profissionais de EF,
neste momento.

VIII Congresso Nacional de EF
O 8º Congresso Nacional de Educação Física teve lugar no Fórum Lisboa, localizado na Avenida de Roma, em Lisboa, durante os dias 27, 28 e 29 de
Novembro de 2009. Contou com a participação de 481 profissionais de Educação Física.
Foram dois dias e meio plenos de actividade, dedicados à análise dos assuntos que elegemos como prioritários nas áreas da Educação, Desporto e
Exercício e Saúde, os quais, na tradição dos dois últimos Congressos, mantivemos como domínios prioritários de análise e reflexão.
Em cada uma das três áreas foi dinamizado um painel e realizadas 85 apresentações livres em posters (32) e comunicações orais (53),
representando o relato de investigações ou ilustrações de boas práticas em cada uma.

Ao contrário dos anteriores congressos, no VIII CNEF não foram discutidas e votadas moções referentes a cada colégio, mas sim orientações
conclusivas dos diferentes painéis do congresso. Conclusões estas presentes no site da SPEF (www.spef.pt) e abordadas concisamente de seguida.

Na Área do Treino Desportivo, o painel designou-se por “o
sucesso do treino e a qualidade do treinador”: a necessidade de
garantir um enquadramento técnico e pedagógico da formação
desportiva realizado por profissionais com habilitação superior,
com formação técnica, científica e pedagógica para o efeito. De
2007 até ao momento foi publicada uma lei que regulamenta a
carreira e formação dos treinadores que representa uma
evolução significativa face aos modelos anteriores,
nomeadamente no que diz respeito à integração da formação
profissional e académica e à supervisão da formação profissional.
Não obstante esta lei não foi tão longe como desejávamos,
continuamos a precisar dos melhores treinadores, mais bem
qualificados técnica e pedagogicamente, nos escalões de
formação mais baixos.

Na Área do Exercício e Saúde, o painel versou sobre a temática
de um “exercício profissional saudável”: apoiámos uma alteração
na regulamentação, que enfatiza a importância da formação
académica na habilitação para a intervenção no diagnóstico,
planeamento e prescrição de actividade física (1º ciclo de
formação de Bolonha). Contudo, se os critérios de creditação das
competências dos técnicos que já estavam no terreno, não
consubstanciarem alguma exigência face ao actual estado de
formação destes técnicos, atestar-se-á a continuidade de
actuação destes monitores nas actuais condições. Tem
igualmente que se exigir das universidades a necessária
abertura para o reconhecimento da experiência profissional
destes profissionais creditando-a criteriosamente para efeitos
de equivalência a unidades curriculares do 1º ciclo de formação.

Na Área da Educação, sob o tema “para uma Educação Física de qualidade: mais cedo, mais tempo, mais resultados”: os objectivos de ciclo dos
PNEF como orientação curricular universal a todas as escolas, deveriam ser assumidos plenamente, representando o seu compromisso em relação
à aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno; a assunção das Normas de Referência para o Sucesso como essenciais para a avaliação das
aprendizagens dos alunos e como matriz base para a realização, em todos os ciclos de ensino, de Provas Globais em EF; sugerimos que o Ministério
da Educação clarificasse orientações no sentido da construção dos horários das turmas serem realizados de modo a salvaguardar o tempo útil de
aula estabelecido em lei, bem como a distribuição das aulas de EF por três dias da semana; reconhecemos que as Actividades de Enriquecimento
Curricular não eram de maneira alguma substitutivas da EF, porque não são curriculares, constituindo-se como uma oferta facultativa para os
alunos e sem articulação (complementaridade) com os programas da EEFM. Defendemos a implementação da figura do professor especialista de EF,
para já, aproveitando o recurso ao quadro do agrupamento de escolas, sendo que também deveriam ser os professores de EF a assegurar a AFD;
urgência da criação de um observatório (REDEF – Rede de Escolas para o Desenvolvimento da EF) que permita retratar o estado da situação do
desenvolvimento curricular em EF (identificando constrangimentos e questões críticas, referenciar boas práticas e apontar soluções para a
qualificação do processo de ensino e de aprendizagem em EF); a necessidade de assegurar a qualidade dos cursos de formação de professores de
Educação Física - Educação Física e Desporto Escolar, numa perspectiva de harmonização, entre universidades, de uma matriz de referência que
seja o referencial que operacionalize a lei, nomeadamente as suas componentes curriculares, onde se destaca a configuração do estágio
pedagógico.
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EUPEA
O 20º Fórum da EUPEA teve lugar em Amesterdão, entre os dias 15 e 17 de Outubro de 2009, com a participação dos diversos países constituintes
desta entidade.
A Horta, nos Açores, recebeu a primeira reunião de 2010 do Comité Director da EUPEA, durante os dias 5, 6 e 7 de Março, onde a SPEF esteve
representada pelos Presidente e Secretário da sua Direcção, Marcos Onofre e Luís Fernandes, respectivamente. Neste contexto, foi realizado um
seminário na Escola Secundária Manuel Arriaga, na referida ilha, onde foram apresentados diversos temas relacionadas com a Educação Física
escolar, pelos diferentes representantes dos países participantes, dirigidos aos professores de Educação Física locais.
Neste seminário o Presidente da SPEF, Marcos Onofre, procedeu à apresentação dos resultados conseguidos através da análise dos 22
questionários tratados,, sob o título “ A Educação Física e o Desporto Escolar: o que temos em cada país e o que queremos para a Europa”.
Este questionário, “EUPEA Questionnaire on European PE Curriculum” (Questionário da EUPEA sobre o currículo europeu de Educação Física) foi
construído pela SPEF e apresentado aos países constituintes da EUPEA no 20º Fórum da EUPEA, realizado em Amesterdão durante os dias 15,16 e 17
de Outubro de 2009. O principal objectivo deste estudo foi o de caracterizar o currículo de EF existente em cada país membro da EUPEA, assim
como, o currículo mínimo de EF que cada organização pretende para a Europa.

Outras Relações Internacionais
Nos dias 28, 29 e 30 de Janeiro de 2010, a SPEF foi convidada pelo COLEF – Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en España, para participar num seminário em Cartagena, onde foi discutido um protocolo a realizar
entre as duas associações ibéricas, a ser redigido e aprovado posteriormente. Tal protocolo estabelece, por exemplo, o intercâmbio de publicações,
no caso, o Boletim SPEF e a Revista Española de Educación Física y Deportes (REEFD), que comemorou recentemente o seu 60º aniversário. Em
Março de 2010, as duas associações assinaram o referido protocolo.
Para mais informações relativas a esta associação espanhola, consultar www.consejo-colef.es.

Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s)
À semelhança das reuniões de trabalho com professores de Educação Física, decorridas durante os meses de Junho e Julho de 2008, na sede da
SPEF, relativamente à Avaliação de Desempenho Docente, no dia 10 de Dezembro de 2009, teve lugar no mesmo local, o I Encontro com professores
de EF a leccionar Actividade Física e Desportiva, integrada nas Actividades de Enriquecimento Curricular. O segundo momento de contacto deste
mesmo grupo, realizou-se no dia 25 de Março de 2010

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 2010, para
podermos contar com uma SPEF mais dinâmica e mais interveniente.
Pagamento de Quotas: Estão a pagamento as quotas do ano de 2010. Caso não tenha aderido ao sistema de
transferência bancária e deseje fazê-lo, contacte-nos. Se já tem a transferência bancária activa e ainda não
o fez, por favor proceda à sua actualização 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 directa para a nossa conta da CGD de Telheiras nº0809000870830, com o NIB 0035 0809 0000
0870 8303 0 (envie-nos um mail quando efectuar o movimento). O valor desta prestação anual
corresponde apenas a 2,5 Euros/mês, mas é uma ajuda fundamental à actividade da SPEF.

