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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.
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As últimas newsletter já estão disponíveis no nosso sítio
(www.spef.pt).

25 Anos da SPEF
Seminários
Como divulgámos na Newsletter nº 16, a Sociedade Portuguesa de
Educação Física comemora, este ano, os seus 25 anos de existência.
No dia 7 de Fevereiro de 1983 nasceu a SPEF – Sociedade Portuguesa de
Educação Física, tendo sido membros outorgantes da escritura da sua
constituição os colegas José Maria Noronha Feio, António Paula Brito,
Jorge Crespo, Eduardo Nunes, Jenny Candeias, Hermínio Barreto, João
Abrantes, Luísa Barreiros, Francisco Carreiro da Costa, Carlos Neto e
Henrique Melo Barreiros. Presidiu à primeira Direcção Provisória o
associado nº1 – António Paula Brito. O seu primeiro local de
funcionamento foi no então Instituto Superior de Educação Física da
Universidade Técnica de Lisboa. Parabéns à SPEF e a todo o grupo
profissional!
Com vista a assinalar os 25 anos da criação da SPEF, a actual direcção
pretende levar a efeito um conjunto de actividades comemorativas e de
especial interesse para os profissionais de Educação Física. Desta forma,
estamos a organizar quatro iniciativas, no decurso do ano 2008, com as
seguintes temáticas e datas:
“A Sociedade Portuguesa de Educação Física e a Profissionalidade em EF:
Passado, Presente e Futuro” - 19 de Abril de 2008;
“A Educação Física e Saúde Pública”– 21 de Junho de 2008
“A Educação Física no 1º Ciclo” – 20 de Setembro de 2008
Sessão Especial —10 e 11 de Outubro de 2008 por ocasião do Fórum Anual
da EUPEA (European Physical Education Association) – “A EF e o Desporto
na Escola”
Com o primeiro seminário “A Sociedade Portuguesa de Educação Física e
a Profissionalidade em EF: Passado, Presente e Futuro” procuraremos
realizar uma análise do espaço que a EF e a SPEF têm assumido na
sociedade portuguesa e das orientações que devem ser consideradas

para o futuro. Aproveitaremos ainda a ocasião para lançar
definitivamente os diferentes colégios da SPEF, debatendo entre os
sócios as principais problemáticas e prioridades que devem
nortear a actuação dos mesmos.
Boletim SPEF Especial
Ainda no âmbito das comemorações, a direcção prevê a edição de
um Boletim comemorativo dos 25 anos, intitulado “Educação
Física: Passado, Presente e Futuro”, para o que solicitámos os
testemunhos dos anteriores Presidentes de Direcção da SPEF:
- Direcção Provisória: António de Paula Brito (1983/85)
- Primeira direcção eleita: Rosa Serradas Duarte (1985/87 e
1987/89)
- Francisco Sobral Leal (1990/92 e 1993/95)
- Francisco Carreiro da Costa (1995/97)
- Leonardo Rocha (1997/99)
- José Alves Diniz (1999/2000, 2001/03 e 2004/07)
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Boletim SPEF

Sítio SPEF
O sítio da SPEF está renovado e cada vez mais completo. Nele pode
aceder a um importante conjunto de informação, nomeadamente, os
pareceres realizados pela SPEF face a iniciativas institucionais
(Ministério da Educação, Secretaria de Estado da Juventude e do
Desporto), Programas Nacionais de Educação Física (do 1º ao 12º ano,
incluindo as Cursos Tecnológicos e os Profissionais de Desporto),
legislação, publicações e o anúncio de eventos profissionais e
científicos.
A direcção considera da máxima importância poder contar com a
opinião dos sócios sobre o conteúdo do sítio, pelo sugerimos que o
consulte (http://www.spef.pt/) e partilhe a sua opinião sobre os
diversos assuntos. O Blogue da SPEF será inaugurado ainda durante o 1º
trimestre de 2008 com uma entrevista ao presidente da SPEF , alusiva
ao tema “Os jovens licenciados, a profissão e as novas exigências do
mercado de trabalho”.
. Efectuando o seu registo pode ainda vir a receber informações de
destaque relativas a cada um dos colégios da SPEF: Exercício e Saúde,
Treino Desportivo e Educação.

O Boletim SPEF nº 33, de Janeiro a Junho de 2008, deverá chegar a
todos os seus sócios, entre os meses de Março e Abril do corrente
ano. Sendo sócio SPEF, com as suas quotas em dia, receberá, em
casa, gratuitamente o referido Boletim. Este Boletim, que já conta
com o ISSN (International Standart Serial Number) n.º 1646-8775
será organizado de acordo com as alterações exigíveis pelos
critérios de qualidade editoriais que permitirão integrá-lo no
designado sistema Latindex (http://www.latindex.org), através da
Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este sistema permitirá
expandir a divulgação do conteúdo do Boletim aos países IberoAmericanos (Portugal, Espanha, América Latina e Caraíbas) através
de duas bases de dados: o Directório, onde estão inventariadas as
revistas científicas publicadas nesses países; o Catálogo que inclui as
revistas científicas que satisfazem, pelo menos 25 dos 33 critérios
de qualidade editorial internacionalmente aceites.
No Boletim SPEF poderá consultar artigos sobre assuntos
relacionados com as áreas do Exercício e Saúde, Treino Desportivo e
Educação. Para obter mais informações sobre como publicar, artigos
até agora publicados ou aquisição de boletins, pode consultar o
nosso sítio e fazer aí o seu pedido (http://www.spef.pt/).

Actividade recente da direcção da SPEF
Relação com o Ministério da Educação
Em resposta à solicitação que o Ministério da Educação, através da Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, realizou à SPEF, a
direcção apresentou uma Carta de Intenções em que esclarece os princípios e condições de colaboração num importante conjunto áreas de
intervenção que regularão o desenvolvimento profissional dos Professores de Educação Física e as condições para o seu exercício, a saber:
- Elaboração de consultas e pareceres sobre os exames nacionais e as provas de aferição;

- Participação em comissões ou outras estruturas de acompanhamento dos programas e da organização dos currículos e a elaboração de
relatórios anuais sobre a qualidade dos mesmos;
- Elaboração e realização das provas de ingresso na profissão e participação nos processos ligados às provas de acesso a professor titular;
- Participação no processo de avaliação de professores (contribuição para a construção de referenciais, participação na arbitragem de
reclamações);
- Emissão de pareceres sobre os referenciais de formação de professores definidos pelo ME; participação nas comissões de acompanhamento,
concepção e desenvolvimento de programas de formação em áreas relevantes da política educativa;
- Participação no processo de avaliação e certificação de manuais e no processo de produção/adaptação de materiais didácticos em formato
digital.
O conteúdo desta carta está disponível no sítio da SPEF.
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Actividade recente da direcção da SPEF (cont.)
Participação em eventos a convite
A direcção da Sociedade Portuguesa de Educação Física foi convidada, no decorrer dos dois primeiros meses de 2008, a intervir nos seguintes
encontros:
- a 12 de Janeiro de 2008, no Seminário “O Estágio na Formação Inicial e Contínua”, organizado pela Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, com uma intervenção intitulada ”Desenvolvimento Profissional Contínuo na EF: Tendência Internacional”, onde fundamentou a
importância da organização da Formação Contínua, a partir das escolas e dos professores, numa óptica de comunidade de aprendentes.
- a 26 de Janeiro de 2008, no seminário “O Estágio em EF e o Processo de Bolonha”. organizado pelo Instituto Superior da Maia, com uma
comunicação intitulada “O Estágio em EF e o Processo de Bolonha”, onde assinalou a posição da SPEF relativamente à qualificação da formação
inicial, nomeadamente no que à características do estágio pedagógico diz respeito (constante na moção alusiva à Formação, aprovada no 7º
Congresso Nacional de Educação Física – Maia 2006).
- a 23 de Fevereiro de 2008, no seminário “A Especificidade da Supervisão em Educação Física, em Treino Desportivo e em Exercício e Bem-estar”,
organizado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, com uma intervenção intitulada “Supervisão pedagógica e qualificação da
formação”, onde identificou as características essenciais de uma formação de professores de qualidade, destacando o inexorável papel que a
prática de supervisão pedagógica pode assumir nesse âmbito, nomeadamente considerando a falibilidade das práticas de formação inicial mais
comuns e a oportunidade criada na formação contínua.

1º Ciclo de Escolaridade– AEC/AFD
Visitas de Acompanhamento das AEC/AFD
No ano lectivo 2007/08, as primeiras visitas de acompanhamento das Actividades de Enriquecimento Curricular/Actividades Físicas e Desportivas
no 1º ciclo decorreram durante os meses Novembro e Dezembro. Uma vez mais, a SPEF e o CNAPEF obtiveram a imprescindível colaboração das
diversas Associações de Profissionais de Educação Física de norte a sul do país. Estas últimas foram incansáveis na mobilização da imprescindível
colaboração de colegas que, assumindo a função de professores peritos, puderam observar localmente as circunstâncias de desenvolvimento
destas actividades.
Actualmente, estamos já tratar os primeiros relatórios de visitas que nos chegaram, aguardando os das últimas visitas para que, à semelhança das
duas avaliações anteriores, possamos emitir um relatório com o nosso parecer analisando as condições actuais de implementação das AFD projecto
e preparando o segundo momento de visitas, a decorrer no mês de Maio do presente ano.

Formação de Professores das AEC/AFD
Como referimos em anterior Newsletter, A SPEF e o CNAPEF apresentaram a sua proposta de formação dos professores das AEC/AFD, conforme
solicitação da Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular – DGIDC, procurando ultrapassar as dificuldades assinaladas no relatório
das visitas de acompanhamento realizadas no ano lectivo anterior, nomeadamente, a ausência de articulação entre a AFD e Educação e Expressão
Fisico-Motora por inexistência desta última, a dificuldade de articulação entre o professor titular de turma e o professor das AFD e a dificuldade de
articulação entre responsável pela área disciplinar de educação Física do agrupamento e os professores das AFD e titular de turma.
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Diplomas de Formação:
Ginásios e Treino Desportivo
A SPEF e o CNAPEF consideram da mais elevada importância a
regulamentação do funcionamento neste dois sectores de actividade
social, particularmente pelo impacto que têm na segurança e saúde
dos portugueses. Destaca-se a necessidade urgente de garantir a
mais elevada qualificação dos profissionais que operam em ambos
os âmbitos profissionais. De acordo com o teor das moções sobre
Exercício e Saúde e Treino Desportivo que foram aprovadas no VII
Congresso Nacional de Educação Física, é imprescindível que a
admissão de profissionais que desempenham funções técnicopedagógicas se efectue exclusivamente com recurso a técnicos
habilitados com formação superior na área de especialidade da
Educação Física, Desporto e Exercício e Saúde e Treino Desportivo
(consulte as moções do VII CNEF no sítio). Conhecendo a
proximidade de publicação da regulamentação sobre o Ginásios, a
necessidade de reiterar esta posição junto da tutela, suscitou um
pedido de audiência com carácter de urgência ao Sr. Secretario de
Estado da Juventude e Desporto, a 14 de Janeiro e, na ausência de
resposta, o envio por carta, a 4 Fevereiro, da referida posição.
Relativamente à regulamentação sobre formação de treinadores, o
IDP que, anteriormente, solicitou o parecer da SPEF sobre uma
proposta inicial, não voltou a fazê-lo, sabendo-se agora,
informalmente que uma nova proposta de diploma estará
proximamente disponível para a apreciação pública

Informações Gerais
Doutoramento
O Presidente do Conselho Fiscal da SPEF, colega Paulo Pereira realizou
o seu doutoramento no passado dia 15 de Fevereiro, com um importante
contributo científico para o conhecimento da relação entre os
processos de pensamento do professor e dos alunos, o que constitui
um grande regozijo para toda a direcção da SPEF.
EUPEA
Na última reunião do comité director, foi decidido que todos os países
representados nesta organização deveriam assinalar a satisfação para
com a resolução do Parlamento Europeu acerca da EF e Desporto
Escolar (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0415+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT)
e chamar a atenção para a necessidade de criar as condições à sua
exequibilidade (cf. Newsletter n.º 16)
Publicações
Foi publicado o livro do colega António Pinto Lopes, “Se não fosse para
ganhar... A importância da dimensão táctica no ensino dos jogos
desportivos colectivos” Ed. Campo das Letras.

Eventos Científicos e Pedagógicos
Workshop “Meta-Análise: uma metodologia para rever, integrar e analisar resultados de investigação” – Professor Dr. Nikos Chatzisarantis
(Universidade de Plymouth, UK) . U.T.A.D., 13 a 15 de Fevereiro 14h30 – 16h30 no Edifício de Ciências do Desporto
VII Fórum Internacional do Desporto, Biblioteca Municipal de Cantanhede, 7 de Março 2008
9ª Edição do “Challenger Rota dos Moinhos”, nos dias 7, 8 e 9 de Março de 2008, a realizar em Mira, com diversas actividades de desporto aventura
7º Seminário Internacional para Professores de Educação Física, 3 a 8 de Agosto, Vierumäki, Finlândia.´(www.verumaki.fi)
Congresso Mundial da FIEP 2008, de 6 a 10 de Agosto no Sport Institute of Finland, Vierumäki (www.fiep2008.org)

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 1,66 Euros/mês, mas é uma ajuda fundamental à actividade da SPEF.

http://www.spef.pt

