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A Madeira servirá de palco, no próximo dia 14 de
Junho, de um seminário internacional onde o tema
principal a ser abordado será o ‘Desporto Escolar na
Europa’.
Tal como o DIÁRIO tinha noticiado no passado dia
18 de
Maio, esta iniciativa a cargo da Secretaria
Regional da Educação e Recursos Humanos (SRE),
em parceria com a Direcção da Associação Europeia
de Educação Física (EUPEA) e Sociedade
Portuguesa de Educação Física (SPEF), servirá para
uma profunda reflexão e importantes trocas de
ideias acerca do actual movimento europeu do
desporto escolar.
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Ao todo serão oito os países que irão discutir
diversos modelos de desporto escolar na Europa,
bem como perspectivar eventuais cenários
evolutivos para futura operacionalização do
desporto escolar na Região e não só.
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Apresentação pública do Seminário
‘Desporto Escolar na Europa’
30/05 15:20 | MADEIRA |
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Na apresentação oficial do evento, realizado ontem,
Jaime Freitas, Secretário regional da
Educação e
Recursos Humanos fez questão de sublinhar a
importância destas iniciativas que só por si se
tornam numa mais valia para todo o meio escolar
para um futuro próximo.
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“É certo que queremos manter a qualidade e o sucesso daquilo que tem sido a festa do desporto escolar
na Região. Por isso mesmo este seminário fará com que se possa manter não só essa qualidade, como
também aprender com outras realidades”.
“Ouviremos da parte dos convidados a realidade e as características daquilo que é o desporto escolar
em cada país. Serão abordados também o conceito, a relação com o desporto federado e a educação
física, o enquadramento institucional e o estatuto profissional dos recursos humanos, bem como o tipo
de alunos, as actividades, os espaços e o tempo semanal envolvidos”, admitiu ainda o secretario.
Quanto ao seminário, esse acontece no dia 14 de Junho, entre as 9 e as 13 horas, na Escola Básica dos
2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia e é destinado a docentes de Educação Física dos 1.º, 2.º e
3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, responsáveis de núcleos do Desporto Escolar,
docentes destacados no movimento associativo, técnicos desportivos e outros técnicos da
administração pública.
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Desport o Escolar europeu
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Secretaria Regional da Educação
Jaime Manuel Freitas - Sec. Regional da SRE
João Estanqueiro – Dir. Regional de Educação
Rui Anacleto Alves – Dir. Regional da DRJD
Elmano Santos – Dir. da DSDE
Mário Durão – Técnico da DSDE
Sociedade Portuguesa Ed. Física
Nuno Ferro – Presidente (Portugal)
Luís Fernandes
Luísa Guimarães
EUPEA
Claude Scheuer – Presidente (Luxemburgo)
Marcos Onofre – Vice-presidente (Portugal)
Martin Holzweg – Cons. científico (Alemanha)
Jana Vašícková - (República Checa)
Friedel Grube - (Alemanha)
Ruedi Schmid - (Suíça)
Riitta Pääjärvi-Myllyaho - (Finlândia)
Bruno Cremonesi - (França)
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