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Durante o 9º Congresso Nacional de Educação Física foi colocado à disposição dos congressistas 
um questionário para identificar as suas sugestões relativas à estratégia e plano de ação a adotar 
pelas Direções Associativas SPEF/CNAPEF. Os resultados desses questionários foram analisados 
apresentando-se de seguida uma súmula relativa a cada um dos pontos focados. 

1. Pontos Prioritários 

Os congressistas indicaram os pontos que entenderam como prioritários para a ação das Direções 
Associativas, resultando daí a Intervenção junto da tutela (Ponto 1) e o Desenvolvimento do Observatório 
de EF (Ponto 2) como as grandes prioridades apontadas por uma larga maioria dos participantes. Segue-
se o estabelecimento das Parcerias com Escolas (Ponto 3), Representações de EE (Ponto 4), e Entidades 
de Formação (Ponto 5) com um número intermédio de participantes. Os restantes pontos obtiveram 
reduzida ou nenhuma expressão ao nível da sua identificação como prioridade para a estratégia de ação 
das Direções Associativas. 

2. Sugestões 

Na segunda questão solicitou-se aos congressistas que indicassem outras possibilidades de ação. O 
conjunto das sugestões foi organizado em ações de operacionalização quando se referiam a propostas já 
presentes no Plano de Ação; em ações de divulgação quando se referiam à transmissão de informação à 
comunidade profissional e à sociedade no geral; e em ações de extensão quando se referiam a ações fora 
das propostas iniciais do Plano. 

 Ações de Operacionalização – Neste conjunto de propostas sobressaíram as que apontavam para 
a condução de estudos sobre o estado da EF, enquadrando-se esta no âmbito dos objetivos do 
Observatório; e as que apontavam para a intervenção focando outros alvos como sejam colegas de outras 
áreas ou autarquias e definindo-se os conteúdos dessa intervenção ao nível das boas práticas e de 
elementos/argumentos de valorização da EF escolar. 

 Ações de Divulgação – Neste conjunto de propostas foi sugerido o reforço da divulgação das ações 
de boas práticas a nível nacional mas também internacional fundamentalmente ao nível do cumprimento 
das grandes recomendações sobre o volume de tempo e frequência de aulas a dedicar à carga curricular 
de EF escolar, por exemplo divulgando regularmente essas situações com “mensagens fortes”. Os meios 
sugeridos foram as redes sociais, as escolas e os mass media tradicionais. 

 Ações de Extensão – Este foi o conjunto com maior volume de propostas onde se destacou com 
grande relevo a solicitação de formação com vista à uniformização da conceção de EF orientada para as 
aprendizagens e da linguagem usada pela comunidade profissional, focando a vertente inicial e contínua, 
por exemplo através do desenvolvimento de um Plano de Formação Contínua. Neste âmbito sugeriu-se 
que a formação pudesse ser desenvolvida sob diversos formatos e de forma mais regular, organizada 
fundamentalmente ao nível regional, abordando temas como as Didáticas específicas, a Avaliação, e a 
Implementação de Boas Práticas. Outros temas relativamente às ações de extensão foram focados com 
menor expressão incluindo-se aqui a promoção da EF junto da sociedade, o apoio à avaliação docente, a 
intervenção no sentido de garantir as condições organizacionais (temporais, materiais e infraestruturais) 
dando relevo neste capítulo ao contexto do Desporto Escolar.  

 


