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Ao c/ colega Rui Damas, associado nº 1533

Ques onário
A SPEF pretende con nuar a trabalhar no sen do de garan r a sa sfação dos associados que
representa, por um lado, e de aumentar o seu número, pelo outro.De entre várias inicia vas que estão a
ser desenvolvidas neste âmbito, foi elaborado o presente ques onário, anónimo, com o qual
pretendemos recolher sugestões de sócios e potenciais sócios sobre os bene cios que gostariam de
obter na condição de associado.
A opinião de todos é muito importante, pelo que agradecemos aos colegas que já responderam e/ou
par lharam e solicitamos a colaboração dos demais no seu preenchimento e divulgação. São
necessários apenas alguns minutos para completar a sua resposta.
Aceda ao ques onário aqui.

Boletim SPEF
O BOLETIM SPEF pretende ser um veículo de divulgação de conhecimento cien ﬁco associado às
diferentes componentes da a vidade sica, dirigido aos proﬁssionais de Educação Física e Desporto.
Cons tui um espaço aberto à publicação de trabalhos cien ﬁcos para especialistas das diferentes áreas
envolvidas no estudo e compreensão da a vidade sica, sejam eles fruto de inves gação original ou de
sínteses temá cas. Procura garan r uma diversidade temá ca que cubra os interesses dos diferentes
campos de intervenção dos proﬁssionais de Educação Física e Desporto, designadamente a Educação, o
Exercício e Saúde e o Treino Despor vo. Está também aberto à publicação de trabalhos noutros temas
aﬁns ao estudo da a vidade sica, desde que preencham requisitos de per nência, interesse e
qualidade.
O BOLETIM número 40, com novo formato, estás prestes a ser publicado. Mais informação brevemente.

Educação em números
Foi editado mais um relatório anual da OCDE, rela vo a 2017, onde constam uma série de indicadores
importantes sobre a atualidade da Educação.
Educa on at a Glance - OECD indicators: Consulte aqui.
Também já está disponível a Edição de 2017 do ATLAS DA EDUCAÇÃO - Contextos sociais e locais do
sucesso e insucesso, editado pelo Projeto ESCXEL - Rede de Escolas de Excelência do Centro
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Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa.
Atlas da Educação 2017 – Consulte aqui.
A Fundação Francisco Manuel dos Santos, por sua vez, publicou em Setembro “o Estudo longitudinal e
comparado (2000-2015) Porque melhoraram os resultados PISA em Portugal?”.
Porque melhoraram os resultados PISA em Portugal? – Consulte aqui

Classificação da disciplina da EF no Ensino Secundário
As direções da SPEF e do CNAPEF emi ram um comunicado conjunto a respeito do estatuto
classiﬁca vo da disciplina de Educação Física no Ensino Secundário para o ano le vo 2017/2018.
Para consultar este documento, clique aqui.
Foram solicitadas à tutela mais informações sobre esta matéria. Voltaremos a este assunto em breve.

Provas de Aferição

As direções da SPEF e do CNAPEF emi ram um comunicado conjunto onde revelam a sua posição sobre
os resultados das Provas de Aferição em Expressão Físico Motora - 2º ano.
Para consultar este documento clique aqui.
Relembramos que, para este ano le vo (2017/2018), está prevista uma nova prova de aferição de EFM
para os alunos do 2º ano de Ensino Básico e, pela primeira vez, uma prova de aferição de Educação
Física para os alunos do 8º ano do Ensino Básico.

Projeto de autonomia e flexibilidade curricular
A SPEF e o CNAPEF es veram presentes na “Primeira Reunião Intercalar” de 2017/2018 rela va às
Aprendizagens Essenciais, promovida pela Direção-Geral de Educação e com a presença do Secretário
de Estado da Educação, que se realizou em Lisboa no dia 4 de outubro de 2017. Para além da
explicitação do processo de acompanhamento e monitorização para o presente ano le vo,
rela vamente aos primeiros anos de cada ciclo de escolaridade nas escolas piloto, foi feita a planiﬁcação
do trabalho para 2017/2018, da qual se destacam a realização de acções de formação para professores
e a publicação das Aprendizagens Essenciais para os restantes anos de escolaridade.

Desporto Escolar
As direções da SPEF e do CNAPEF es veram na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e
Desporto da Assembleia da Republica para apresentarem as conclusões decorrentes da Jornada de
Reﬂexão sobre o Desporto Escolar, que teve lugar no passado dia 17 de março 2017, tendo sido
discu dos igualmente o novo Programa do Desporto Escolar e a classiﬁcação da disciplina de Educação
Física no Ensino Secundário.
Os grupos parlamentares presentes (PS, PSD, PCP, CDS e BE) reconheceram o valor social e educa vo da
disciplina de Educação Física e do projeto do Desporto Escolar. A SPEF e o CNAPEF evidenciaram na sua
intervenção ﬁnal a importância desse reconhecimento, mas alertaram uma vez mais para o muito que
falta fazer nestes domínios.
As direções da SPEF e do CNAPEF emi rão um comunicado conjunto onde revelam a sua posição sobre
o Programa e o Regulamento do Desporto Escolar.
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Representações SPEF em eventos realizados
No dia 21 de outubro a SPEF esteve presente na Conferência "Desporto no feminino - 2021 que
futuro?", inicia va da Associação dos An gos Alunos do Passos Manuel, através da par cipação do
Presidente da Direção, Nuno Ferro, no Painel “A Escola e o Desporto”.

Próximos eventos
A SPEF estará representada pelo Presidente da Direção, Nuno Ferro, no “Forum Mee ng 2017” da
EUPEA (European Physical Educa ona Associa on) em Manchester, de 9 a 12 de Novembro.
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