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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.
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
Com a finalidade de apresentar e votar as contas relativas aos anos de 2008 e de 2009, através do Relatório e Contas, realizou-se no dia 17 de
Abril de 2010, uma Assembleia Geral Extraordinária. Ambos os relatórios foram aprovados por unanimidade.

Necessidades de Formação em Educação Física
Mediante a análise dos relatórios de avaliação dos formandos inscritos na acção de formação decorrida no VIII CNEF, os constrangimentos mais
referidos pelos professores, para aplicação dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) nas escolas em que exercem funções, são de
natureza organizacional (64%). O desenvolvimento curricular na escola (58%), e.g. trabalho/compromisso do colectivo, bem como os recursos
materiais (50%), e.g. falta de espaços e materiais, foram as dificuldades seguidamente identificadas. Por fim, 39% dos respondentes mencionaram
a formação de professores, e.g. falta de formação contínua.
Consulte o nosso site, para aceder ao relatório completo, onde são assinaladas as necessidades de cada uma das categorias.
Com a presente informação e com a análise das necessidades de formação referidas pelos visitantes da página da SPEF, a SPEF realizará um
documento de referência para a oferta de formação, que será enviado para os centros de formação nacionais.

Relações com o Ministério da Educação e com a DGIDC
Na sequência do pedido de audiência da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) e do Conselho Nacional das Associações de Professores e
Profissionais de Educação Física (CNAPEF) no VIII Congresso Nacional de Educação Física, as respectivas Direcções foram recebidas pelo Sr.
Secretário de Estado Adjunto da Educação. A reunião concretizou-se no dia 20 de Maio de 2010, tendo lugar no Ministério da Educação. Estiveram
presentes o Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. Alexandre Ventura, a Senhora Directora da Direcção-Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular (DGIDC), Dra. Alexandra Marques, o Senhor Director da Direcção Geral dos Recursos Humanos da Educação, Dr. Mário
Alves Pereira, o Presidente da Direcção da SPEF, Marcos Onofre, o Vice-Presidente da SPEF, Nuno Ferro, o Presidente do CNAPEF, Rui Petrucci e o
Vice-Presidente do CNAPEF, João Lourenço.
Na reunião foram apresentadas as conclusões aprovadas no VIII Congresso Nacional de Educação Física, sendo, em paralelo, aprofundadas questões
referentes à operacionalização efectiva da Educação Física no 1º Ciclo, à criação de condições horárias de aplicação dos Programas Nacionais de
Educação Física e ao Desporto Escolar, no que concerne à quantidade de participantes e à qualidade da oferta por parte das escolas. A tutela
manifestou a sua preocupação e intenção de solucionar as questões apresentadas.
Para continuação dos trabalhos ficou agendada uma próxima reunião com DGIDC no prazo de quinze dias, com a finalidade de elaboração de
protocolo de cooperação e apresentação de propostas operacionalizadas das duas associações, de acordo com o discutido na presente reunião.
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Relações com o Ministério da Educação e com a DGIDC
(continuação)
A Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) apresentou ao Senhor Secretário de Estado da Educação (Dr. Valter Lemos) a proposta de criação
de um grupo de trabalho que mereceu despacho favorável, com a seguinte composição: um representante das entidades DGIDC; das Direcções
Regionais da Educação; do Instituto de Emprego e Formação Profissional; do IDP; da SPEF; do CNAPEF; da Casa Pia de Lisboa; da Escola Profissional
Vértice; da Esc. Prof. Alda Brandão de Vasconcelos e da Esc. Sec. Sta. Maria da Feira; e Técnicos dos Serviços da ANQ responsáveis pelas propostas
desenvolvidas.
Trata-se de um grupo de trabalho que visa a consolidação dos perfis profissionais e dos respectivos referenciais de formação de nível 3, na área do
Desporto, tendo por base as propostas já desenvolvidas por estes serviços. A conclusão dos trabalhos será apresentada ao Conselho Sectorial para
a Qualificação “Turismo e Lazer”, o qual contempla a área do desporto, no sentido de articular as decisões relativas à formação nesta área em sede
deste Conselho.
A primeira reunião de trabalho deste grupo decorreu dia 25 Maio de 2010 na qual esteve presente a Joana Jacinto em representação da SPEF. A
reunião começou com um resumo dos acontecimentos ocorridos neste âmbito, feito pela Dr.ª Elsa Caramujo, Directora do Departamento de
Referenciais de Qualificação, e o seu objectivo seria, essencialmente, discutir o perfil de competências para os cursos profissionais de Técnico de
Gestão Desportiva e de Monitor de Actividades Desportivas. Após a intervenção de cada representante das diferentes entidades, a Dr.ª Elsa
Caramujo concluiu que o próximo passo será uma reunião da ANQ com o Instituto de Desporto de Portugal para procurar determinar o
enquadramento destes alunos profissionalmente. Seguir-se-ão, desta forma, um conjunto de reuniões que culminarão com a apresentação das
conclusões ao Conselho Sectorial para a Qualificação “Turismo e Lazer”.
A representação da SPEF nestas reuniões de trabalho continuará a ser pautada pelas linhas orientadoras já conhecidas pela anterior tutela.
Na sequência do pedido de audiência da SPEF e do CNAPEF à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, o Sr. Presidente Deputado Luiz
Fagundes Duarte, agendou a primeira reunião para dia 1 de Julho de 2010. Nesta audiência estiveram presentes, para além do já referido deputado,
os também deputados Luísa Santos, Paulo Cavaleiro e Amadeu Albergaria, os elementos da Direcção da SPEF, Nuno Ferro e Luís Fernandes, e o
representante do CNAPEF, João Lourenço,
Tiveram a palavra as duas associações que pautaram a sua intervenção, apresentando as conclusões do VIII Congresso Nacional de Educação Física,
referentes ao colégio da Educação. Seguidamente, foram colocadas algumas questões pelos senhores deputados, principalmente referentes à
operacionalização da Expressão e Educação Físico-Motora no 1º ciclo e relação com a Actividade Física e Desportiva, presente nas Actividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), bem como a formação dos professores que leccionam esta última actividade; ao Desporto Escolar e sua
organização; e ao papel destas associações na construção das novas instalações desportivas, no parque escolar.

Metas de Aprendizagem
No âmbito da estratégia delineada para o desenvolvimento de um currículo nacional do ensino básico e secundário, está em curso o Projecto "METAS
DE APRENDIZAGEM", com o que se pretende disponibilizar um instrumento de gestão curricular de apoio ao trabalho dos professores e gestores
escolares, a partir dos programas oficiais em vigor.
Desta forma, no dia 16 de Abril de 2010, em Caparide, foram apresentadas as diferentes equipas de trabalho, de cada disciplina curricular, pelo
Professor Coordenador da Equipa do Projecto, Natércio Afonso.
Na sequência desta primeira reunião, realizou-se também em Caparide, no passado dia 29 de Junho de 2010, o segundo encontro neste âmbito que
teve como objectivo a apresentação pelos coordenadores de equipa de cada disciplina, do trabalho realizado nesta primeira fase, recolhendo
posteriormente a opinião das Associações Profissionais e Sociedades Científicas. Os membros da direcção da SPEF Lídia Carvalho, Joana Jacinto e
Luís Fernandes, e do CNAPEF, Rui Petrucci, representaram estas duas entidades neste encontro.
Após a intervenção da Sr.ª Ministra da Educação, Isabel Alçada, a primeira intervenção foi realizada pelo Professor Natércio Afonso, Coordenador da
Equipa do Projecto, tendo enquadrado, de forma geral, as seguintes exposições, onde foram apresentados os trabalhos elaborados pelas equipas de
cada uma das áreas disciplinares, focando a metodologia e principais decisões, num total de nove equipas. Na última parte da sessão, foram abertas
as inscrições para a participação do público, onde foram tecidos comentários, críticas e questões, pelas diversas associações e sociedades,
inclusivamente da SPEF e CNAPEF.
Esta sociedade científica e a associação profissional concluíram em Julho de 2010, o primeiro parecer escrito para o Coordenador da Equipa do
Projecto, após reunião entre as duas entidades e uma posterior, com o coordenador da equipa de Educação Física, professor Leonardo Rocha. Após
a recolha dos primeiros pareceres, a equipa responsável apresentou um novo documento a ser discutido publicamente, já divulgado aos professores
de Educação Física pela SPEF.
Neste momento, esta sociedade está a elaborar um segundo parecer, tendo também em conta, as opiniões dos nossos colegas e associados.

Newsletter

Página 3

EUPEA
Entre os dias 17 e 20 de Junho de 2010, foi realizado o Board
Meeting da EUPEA, na cidade de Luxemburgo, Luxemburgo, onde se
procedeu à construção de uma carta de apresentação à comissão
europeia, de todas as intervenções da EUPEA nos diferentes países,
relativos à Educação Física na escola.

O 21º Fórum da EUPEA, realizar-se-á entre os dias 12 e 14 de
Novembro de 2010, em Paris, França. A SPEF, como membro do
board, desta entidade, fará representar-se como habitualmente.

Participação no Conselho Consultivo da Plataforma contra a Obesidade
No dia 24 de Maio de 2010 decorreu nas Torres de Lisboa, no auditório do Edifício da Galp, a reunião da Plataforma Contra a Obesidade, com o
objectivo de planear acções futuras, através da divulgação da agenda da Direcção Geral de Saúde, e do plano de acção do Conselho Consultivo, bem
como efectuar um levantamento das actuações de cada grupo da plataforma. Esta sessão foi dirigida pelo Engenheiro Pedro Queirós e pelo
Professor Pedro Graça, da Faculdade de Ciências da Nutrição do Porto. Da Direcção da SPEF participaram nesta reunião a Ana Quitério e o Adilson
Marques.
Em representação do “Grupo para a criação de sugestões de promoção da actividade física” a SPEF, em colaboração com o Instituto Português da
Juventude, apresentou estratégias de intervenção concretas nomeadamente: A Produção de Informação e Divulgação sobre a importância e o modo
saudável de prática da actividade física; O Desenvolvimento de processo de Monitorização das características das prática de actividade física da
população portuguesa, em particular da população em idade escolar; A Análise da “nova realidade” de hábitos e vida da população portuguesa e das
suas consequências em termos da sua actividade física quotidiana e das adaptações necessárias à sua promoção; O Estímulo ao desenvolvimento de
processos de Educação e Formação de hábitos de actividade física saudável.
A intervenção da SPEF foi também no sentido do reforço da EF, nomeadamente no 1º ciclo. Paralelamente, salientou-se a importância dos espaços
livres para a prática de Actividade Física e o papel fundamental das autarquias para uma educação alimentar e para a Actividade Física, assim como
a escola, no geral, foi apontada como local privilegiado de educação alimentar.
Mediante o pedido do Conselho da Europa, a Plataforma Contra a Obesidade, solicitou às instituições representadas no Conselho Consultivo, solicitou
a construção de um documento de cada estado-membro, onde sejam relatadas as acções desenvolvidas para o combate da obesidade, através da
nutrição e da actividade física, e respectivo impacto, quantificando sempre que possível. Neste âmbito, a SPEF apresentou um documento com as
actividades desenvolvidas, a descrição das acções e o seu respectivo impacto, tal como solicitado,

Boletim SPEF
O Boletim SPEF, indexado ao sistema de informação bibliográfica sobre as publicações científicas seriadas e produzidas nos países iberoamericanos e no Caribe, LATINDEX, mantém a recepção de artigos que cumpram os critérios de publicação (presentes no site da SPEF www.spef.pt),
podendo qualquer profissional submeter o seu artigo ao Conselho Editorial do Boletim, divulgado no site e nos boletins SPEF.
Os colegas que foram autores de comunicações livres no VIII CNEF, poderão submeter os seus artigos para este boletim.
O Boletim SPEF nº 35 encontra-se em fase final de conclusão na gráfica, sendo distribuído aos sócios até ao final do presente ano civil..
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Eventos Científicos e Pedagógicos
- Congresso Internacional da AIESEP (International Association of Physical Education in Higher Education), a decorrer na Corunha, Espanha, entre
os dias 26 e 29 de Outubro de 2010. Para mais informações, consultar o site www.aiesep2010.org
- 26º Congresso Internacional de Educação Física, realizar-se-á de 15 a 19 de Janeiro de 2011, sob a organização da Federação Internacional de
Educação Física (FIEP). Simultaneamente, decorrerá no mesmo espaço e data, o VIII Congresso Científico Latino Americano da FIEP e o VIII
Congresso Brasileiro Científico da FIEP. Mais informações em http://www.congressofiep.com
- A revista “Gymnasium”, da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona, editou o seu primeiro número em 2010. Poderá
consultar este documento online, através do site http://gymnasium.ulusofona.pt.

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.

http://www.spef.pt

