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CNAPEF – PLANO DE AÇÃO 2016/2018  

 

Não há “Boa” Educação sem Educação Física 

 

Grandes linhas de atuação para o biénio: 

 

 Reorganização dos estatutos do CNAPEF.  

 Estabelecer uma rede de contatos e de comunicação mais eficaz entre o CNAPEF e as APEF’s.  

 Reativar a atividade das APEF’s e promover a criação de novas APEF’s. 

 Realizar anualmente um evento que faça uma reflexão sobre questões específicas e atuais da Educação 

Física e Desporto. 

 Recolocar e legitimar a Educação Física como área curricular essencial na educação e desenvolvimento 

das crianças e jovens, em conformidade com a moção aprovada no CONGRESSO NACIONAL 

EXTRAORDINÁRIO “NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM EDUCAÇÃO FÍSICA”, que teve lugar no dia 12 de julho de 

2012 no Pavilhão Multiusos de Odivelas – Mais e Melhor Educação Física. 

 Estabelecer parcerias nacionais e internacionais no sentido de dinamizar as áreas de intervenção 

profissional próprias da nossa especialidade. 

 Desenvolver a ideia de um selo de qualidade relacionado com a Educação Física e Desporto - “Selo 

CNAPEF”. 

 Desenvolver, em parceria com a SPEF, o Observatório de Educação Física e Desporto Escolar. 

 Organizar e promover o X Congresso Nacional de Educação Física, procurando que seja um grande 

evento de discussão e coesão dos profissionais de Educação Física e Desporto. 
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AÇÕES e CALENDARIZAÇÃO: 

Linhas de atuação Ações Calendarização 

REORGANIZAÇÃO DOS 

ESTATUTOS DO CNAPEF 

Proposta de reorganização dos estatutos 

pela direção do CNAPEF 

2º Semestre de 2016 

Reflexão interna sobre a proposta pelos 

Órgãos Sociais das APEFs 

A Direção do CNAPEF deslocar-se às APEFs e, 

através de reuniões com a Direção de cada 

APEF e/ou encontros, jornadas, seminários 

abertos aos seus associados, no sentido de 

discutir a proposta e as sugestões de alteração 

Aprovação dos estatutos do CNAPEF em 

Assembleia Geral 

COMUNICAÇÃO 

CNAPEF/APEFS 

Newsletter CNAPEF 

2º Semestre de 2016 

Definir rede de comunicação e processos 

simples e consistentes de passagem de 

informação entre todas as associações 

Site do CNAPEF 

REATIVAR APEF’S E 

PROMOVER A CRIAÇÃO 

DE MAIS APEFS 

Visitar e reunir localmente com todas as 

APEF’s 

A partir do 2º 

semestre de 2016 

Variar pelas APEFs o local da assembleia 

geral do CNAPEF 

Instituir na data de realização das assembleias 

gerais, seminários ou tertúlias com os 

profissionais da região, no sentido do debate e 

reflexão de assuntos que as APEFs considerem 

essenciais para a prática profissional na região 

 

EVENTO ANUAL SOBRE A 

EF E DESPORTO 

Definição de temas e calendarização 

Início de 2017 

Procurar parcerias – SPEF, Universidades, 

Autarquias, etc. 
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MAIS E MELHOR 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Manter e desenvolver com a SPEF a 

intervenção junto dos órgãos da tutela 

Biénio de 2016/2018 

Estabelecer uma rede de contatos e parcerias 

mais eficazes entre o CNAPEF e diversos órgãos 

nacionais que interferem com o fenómeno da 

Educação Física e do Desporto em Portugal. 

Disponibilizar regularmente estudos, 

relatórios de boas práticas e tomadas de 

posição sobre a EF e DE 

DINAMIZAR AS ÁREAS 

DE INTERVENÇÃO 

PROFISSIONAL 

EF no 1º ciclo 

Biénio de 2016/2018 
Programas de cooperação europeia 

Parceria com Confederação do Desporto, 

autarquias e academias/ginásios 

SELO CNAPEF 

Refletir o que significa o selo CNAPEF 

Até Abril de 2017 

Definir áreas em que o selo CNAPEF tem 

sentido 

Definir o procedimento relativo ao selo 

CNAPEF - critérios 

10º CONGRESSO 

NACIONAL DE EF 

A ação fundamental das APEFs do norte, 

particularmente a Apef Porto, na promoção 

e organização do congresso Até final de Julho 2016 

A parceria CNAPEF/SPEF na preparação e 

sucesso do congresso 

O pós congresso como aspeto essencial de 

lançamento da nossa especialidade 

Julho a Outubro de 

2016 

OBSERVATÓRIO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DO 

DESPORTO ESCOLAR 

Em conjunto com a SPEF, implementar e 

formalizar de forma efetiva o Observatório 

de EF e DE 

Biénio de 2016/2018 

 


