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Finalidade
O seminário “A Cultura Motora na escola do 1º ceb” visa promover um espaço de debate entre os
resultados da investigação sobre a educação física (EF) e as atividades físicas e desportivas (AFD) na escola do 1º
ceb, com a apresentação e análise de projetos e práticas desenvolvidas nos contextos escolares, numa lógica de
contributo para socialização a uma cultura motora. Num diagnóstico caracterizador da diversidade e contradição de
muitas das práticas curriculares existentes da EF no 1º ceb, observa-se um quadro de desenvolvimento da EF ainda
carente de análise e estudo. Os problemas e dificuldades que a docência da área de EF no 1º ceb tem enfrentado,
caraterizados por uma irregularidade da prática, exigem um olhar diferente sobre e pelos seus professores, que
tendo desde sempre manifestado uma perceção positiva acerca dos benefícios da EF e das AFD para a
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, identificam dificuldades e constrangimentos perante as suas
abordagens. É hoje claro que a EF e as AFD na escola do 1º ceb não se podem fechar sobre si próprias, antes
entender como prioritárias na vida futura das crianças que hoje frequentam este nível de escolaridade. A
socialização das crianças a uma cultura de ação, de movimento, de desenvolvimento de competências motoras,
socio afetivas e cognitivas a partir das vivências de EF e AFD crescentemente desafiadoras, exige abordagens
ecológicas, fundamentadas e devidamente enquadradas nas nossas escolas. Deste modo os objetivos deste
seminário são:
- Analisar as diferentes visões sobre as abordagens da EF e das AFD na escola do 1º ceb;
- Conhecer diferentes práticas e projetos da EF e da AFD desenvolvidas nas escolas do 1º ceb;
- Problematizar as condições da sustentabilidade e qualidade pedagógica das práticas da EF e das AFD nas
escolas do 1º ceb

Público-alvo
Educadores, professores do 1º e 2º ceb, professores de educação física, técnicos desportivos, coordenadores de
departamento, coordenadores de ciclo, responsáveis de escolas, diretores de agrupamentos, colégios, pais e
encarregados de educação bem como todos os interessados nas questões da cultura motora no âmbito da escola
do 1º ceb.

Local
Anfiteatro do Departamento de Educação e Psicologia – Universidade de Aveiro

Data
4 junho 2016 – 9.00 – 18.00 H

Seminário A Cultura Motora na Escola do 1º ceb
4 de Junho de 2016

Inscrição (documentação, coffee break, almoço e certificado de participação / certificado de comunicação)
* 25 € /participante * 20 € associados APEF / CNAPEF / SPEF

* 10 € estudantes (Licenciatura/Mestrado)

As inscrições deverão ser formalizadas no endereço http://goo.gl/forms/tOQAkoIVXx e realizada transferência
bancária no valor da inscrição para o NIB 0035 0123 0006 7384 2309 0 até 27 de maio, enviando o respetivo
comprovativo da transferência para o endereço eletrónico apefaveiro@gmail.com.
O seminário foi acreditado junto do CFAECAAV - Centro de Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Aveiro e Albergariaa-Velha, com 0.6 créditos

Comunicações
As comunicações a apresentar ao seminário “A Cultura Motora na Escola do 1º ceb” podem ser realizadas sob a
forma de comunicações orais ou posters. As propostas de comunicações a serem submetidas devem relatar
investigações, estudos, projetos, práticas ou outras relacionadas com a educação física e/ou com as atividades
físicas e desportivas realizadas nas escolas do 1º ceb.
- Cada comunicação deverá ser submetida até 18 de maio através de resumo com as seguintes caraterísticas: i)
texto com um máximo de 3000 carateres; ii) título; iii) nome do(s) autor(es) e respetiva filiação institucional; iv)
endereço de correio eletrónico.
- As comunicações orais terão 10 minutos para apresentação, seguidos de 5 para debate;
- Os posters com as dimensões 120 x 80 cm, deverão ser afixados no local definido, antes da sessão de abertura;
- Até 25 de maio cada autor será notificado da aceitação da sua comunicação;
- Para a apresentação de comunicação é imprescindível a inscrição de um dos autores;
- Todos os resumos devem ser enviados para o endereço de correio eletrónico rneves@ua.pt

Comissão Organizadora
Rui Neves – Departamento de Educação e Psicologia – Universidade de Aveiro
Juliana Rodrigues - Departamento de Educação e Psicologia – Universidade de Aveiro
Rui Dinis – APEF – Aveiro
Pedro Lagarto – APEF – Aveiro
José Vidal – APEF - Aveiro

Mais Informações
Mais informação sobre o seminário (informação atualizada, localização, sugestões alojamento, outras) poderá ser
obtida no respetivo blog http://culturamotoranaescola1ceb.blogspot.pt/

Apoios
Departamento de Educação e Psicologia – Universidade de Aveiro
Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores – Universidade de Aveiro
APEF – AVEIRO – Associação de Profissionais de Educação Física do Distrito de Aveiro
CFAECAAV - Centro de Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Aveiro e Albergaria-a-Velha
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Seminário A Cultura Motora na Escola do 1º ceb
4 de Junho de 2016

Programa
9H00

Receção aos participantes

9H30min

Sessão de abertura

Secretariado do seminário
Ministro da Educação *
Reitor da Universidade de Aveiro *
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro *
Diretor do Departamento de Educação e Psicologia – UA
Coordenadora do Centro de Investigação em Didática e
Tecnologia na Formação de Formadores – UA
APEF - Aveiro

10H00

“Por uma agenda da sustentabilidade da Cultura Motora na

Rui Neves

escola do 1º ceb”

Departamento de Educação e Psicologia
Universidade de Aveiro

10H30min

Sessão de posters – Coffee break

Hall do DEP

11H00min

Painel I - “Programas e práticas de EF e AFD nas escolas

António Tondela - Agrupamento de Escolas de
Águeda

do 1º ceb”
- moderador Pedro Lagarto (APEF – AVEIRO)

José Batista - Câmara Municipal de Ílhavo
Anabela Neto - Agrupamento de Escolas Dr Serafim
Leite – S. João da Madeira

12H00

Comunicações orais

Salas do DEP

13H00

ALMOÇO

14H30min

Painel II - “A investigação acerca da EF e AFD na escola

Paulo Pereira - Escola Superior de Educação
Instituto Politécnico do Porto

do 1º ceb”
- moderador Rui Neves (DEP – UA)

Rui Mendes - Escola Superior de Educação
Instituto Politécnico do Coimbra

Mário Guimarães – Universidade Lusófona
Humanidades e Tecnologias - Lisboa

16H00

Coffee break

Hall do DEP
Helena Libório - Diretora Agrupamento de Escolas de

16H30min

Painel III – “As perspetivas dos gestores sobre a EF e AFD na

Esgueira

Guiomar Silva - Diretor Agrupamento de Escolas de

escola do 1º ceb”
- moderador Rui Dinis (APEF-AVEIRO)

Arrifana

Sérgio Afonso - Diretor Agrupamento de Escolas
Gaia Nascente – Vila Nova de Gaia

17H30min

Comissão Organizadora

Sessão encerramento

*a confirmar
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