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Não há Educação sem Educação
Física!
Eu sei, tu sabes, nós sabemos 
como a Educação Física e o 
Desporto Escolar são importantes 
para que as crianças e jovens de 
hoje se tornem amanhã em adultos 
ativos, conscientes, competitivos 
e com um espírito coletivo.
Faz uso da tua criatividade e das 
tuas capacidades e faz ouvir a 
tua voz. 

NÃO HÁ EDUCAÇÃO 
SEM EDUCAÇÃO FÍSICA!

Concurso de Vídeos

LOREM IPSUM DOLOR LIGULA EROS SET...
Malesuada quis, egestas quis, wisi. Donec ac sapien. Ut orci. Duis ultricies, metus a feugiat porttitor, dolor 
mauris convallis est, quis mattis lacus ligula eu augue. Sed facilisis. Morbi lorem mi, tristique vitae.

Achas que a Educação Física Escolar 

é ou foi importante para ti? E para as 

crianças e jovens que estão neste momento 

nas nossas escolas? Tens alguma opinião 

sobre as consequências que as recentes 

mudanças na Educação Física e no 

Desporto Escolar poderão significar para 

elas? Queres usufruir dos teus direitos de 

cidadania e para contr ibuir para o 

desenvolvimento de uma população mais 

saudável, mais compreensiva, com maior 

capacidade de superar problemas e aceitar 

desafios? Se respondeste afirmativo a 

qualquer uma destas questões, então 

estamos a contar contigo!!!

O concurso de vídeos com a temática 

“Não há Educação sem Educação Física” 

tem como principal objectivo promover uma 

maior reflexão na sociedade portuguesa, 

considerando os argumentos que sustentam 

a importância desta área disciplinar para a 

educação e formação da população 

portuguesa. Este concurso, promovido pelo 

Conselho Nacional de Associações de 

Professores e Profissionais de Educação 

Fís ica (CNAPEF) e pela Sociedade 

Portuguesa de Educação Física (SPEF), é 

dirigido essencialmente a alunos do ensino 

básico e secundário, alunos do ensino 

superior, pais e encarregados de educação 

e professores.

Os vídeos serão submetidos no site do 

youtube e sujeitos a uma primeira fase de 

seleção. Os melhores vídeos passarão para 

uma fase de votação pública, através da 

qual se chegará aos vencedores.

Os participantes deverão submeter os 

seus vídeos a partir do dia 1 de janeiro de 

2013. A data limite para a entrada no 

concurso será o dia 9 de fevereiro de 2013. 

Serão at r ibu ídos prémios aos 

vencedores deste concurso no valor total 

de 500 euros.

Pa ra ma i s i n fo rmações sob re 

regulamentação, critérios de valorização 

dos vídeos e processo de votação pública 

consulta o site do www.cnapef.pt .

 

Submete o 
teu vídeo até 
09/02/2013

http://www.cnapef.pt
http://www.cnapef.pt
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O presente regulamento diz respeito 
ao concurso de vídeos “Não há 

Educação sem Educação Física”, 

promovido pelo Conselho Nacional 

A s s o c i a ç õ e s d e P r o f e s s o r e s e 

Profissionais de Educação Fís ica 

(CNAPEF)  e pela Sociedade Portuguesa 

de Educação Física (SPEF).

Características dos Vídeos 
Os vídeos a submeter a este concurso 

terão que conjugar as seguintes 

características:

I. A temática do vídeo terá que focar, 

obrigatoriamente, a Educação Física e/ou o 

Desporto Escolar como mais valias para a 

educação e formação da população 

portuguesa.

II. Os vídeos terão o tempo limite mínimo 

de 30 segundos e máximo de 3 minutos.

III. Os vídeos a concurso terão que estar 

de acordo com as regras do youtube 

(www.youtube.com) sobre copyright e 

conteúdo impróprio.

IV. Os vídeos submetidos poderão ter 

mais do que 1 autor, até a um máximo de 3.

V. Todos os vídeos deverão ter um título, 

ter a indicação do concurso em que estão a 

participar e conter informação sobre o seu 

ou cada um dos seus autores, 
particularmente o nome próprio, o apelido e 

a idade.

Submissão dos Vídeos
A submissão de vídeos 

deverá ser realizada 

obrigatoriamente para o site  

www.youtube.com, entre os 

dias 1 de janeiro e 9 de 

fevereiro  de 2013.

Para que a submissão dos 

vídeos a concurso seja considerada válida, o 

primeiro autor deverá completar um breve 

formulário, cuja ligação estará em 

www.cnapef.pt, com os seus dados e os dos 

restantes participantes. O seu não 

preenchimento significará uma não inclusão 

neste concurso.

Não há limite para o número de vídeos a 

submeter por autor ou grupo de autores.

Fases do Concurso
Os vídeos submetidos serão sujeitos a 

uma fase de seleção por um júri constituído 

por elementos associados ao CNAPEF e à 

SPEF. Os vídeos poderão ter uma pontuação 

de 0 a 12 pontos, regulada pelos seguintes 

parâmetros de avaliação:

I. Pertinência dos conteúdos abordados - 

cotação máxima de 3 pontos;

II. Clareza na mensagem do vídeo - 

cotação máxima de 3 pontos;

III. Nível de Criatividade do vídeo - 

cotação máxima de 4 pontos;

IV.Realização do vídeo por mais do que 

um elemento - 1 ponto;

V. Um dos elementos do grupo ser pai/

mãe ou encarregado(a) de educação de um 

outro elemento do mesmo grupo - 1 ponto;

A primeira fase ficará concluída no dia 16 

de fevereiro de 2013, após a qual serão 

enunciados os 10 melhores vídeos.  

A segunda fase, de votação pública, 

decorrerá entre os dias 17 e 24 de fevereiro de 

2013 no sítio do CNAPEF.

Os 5 vídeos vencedores deste concurso 

serão divulgados e apresentados no 9º 

Congresso Nacional de Educação Física, a 

realizar durante realizar durante o ano 2013.

Prémios Concurso de Vídeos
1º lugar - prémios com o valor total de 

175 euros.

2º lugar - prémios com o valor total de 

100 euros.

3º lugar - prémios com o valor total de 75 

euros.

4º e 5º lugares - prémios com o valor total 

de 50 euros.

NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM 
EDUCAÇÃO FÍSICA
Regulamento do Concurso de Vídeos

Não Há Educação Sem 
Educação Física

Datas para o Concurso
• Submissão de vídeos no youtube entre os 

dias 1 de janeiro e 9 de fevereiro de 2013.

• Escolha e divulgação dos vídeos vencedores:
• 16 de fevereiro de 2013 - Anúncio dos 

10 melhores vídeos.
• 17 a 24 de fevereiro de 2013 -  Fase de 

votação pública.
• Anúncio dos vencedores - 9º Congresso 

Nacional de Educação Física em 2013.

Concurso desenvolvido por:

CNAPEF
www.cnapef.pt

SPEF
www.spef.pt

Demonstra 
as tuas 

capacidades e 
participa!

!

!

http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.cnapef.pt
http://www.cnapef.pt
http://www.cnapef.pt
http://www.cnapef.pt
http://www.cnapef.pt
http://www.cnapef.pt

