DIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2022
CNAPEF celebra em Leiria – Cidade Europeia do Desporto 2022
24 setembro 2022
As celebrações do Dia Europeu do Professor de Educação Física 2022, promovidas pelo
Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto
(CNAPEF), cumprem-se este sábado, 24 de setembro, em Leiria - Cidade Europeia do
Desporto 2022. Integrado no calendário da Semana Europeia do Desporto e de Leiria Cidade Europeia do Desporto, o evento conta com o apoio da autarquia local, da ACES
Portugal e do Instituto Português do Desporto e da Juventude.
O Dia Europeu do Professor de Educação Física pretende ser um momento de reflexão
conjunta e de justa homenagem a uma classe de profissionais, que são os principais
dinamizadores de grande parte do vasto programa realizado durante a Semana Europeia
do Desporto em Portugal e na Europa.
Em colaboração com as APEF (Associações regionais de Professores e Profissionais de
Educação Física e Desporto que compõem o CNAPEF e que lhe dão uma validade
nacional), o CNAPEF promove esta iniciativa que tem vindo a realizar-se anualmente e
com cada vez mais adesão.
Para Avelino Azevedo, Presidente do CNAPEF, este dia é sempre um momento de
emoções e recordações: “Trata-se de uma justa homenagem a Colegas de profissão,
identificada pelas APEF de Portugal, com uma carreira de relevo na Educação Física e
no Desporto. Curiosamente, ou não, o ponto comum é que todos reconhecem que foi,
é, e continuará a ser, na Escola e na Educação Física, onde tudo começou, começa, e
continuará a começar”.
Uma referência final para o reconhecimento internacional: “Esta cerimónia, que
iniciamos e realizamos regularmente em 2017 sempre associadas às comemorações
da Semana Europeia do Desporto e à Cidade Europeia do Desporto de Portugal, tem

vindo a merecer uma identificação extramuros, e de tal maneira que um projeto
europeu sobre a necessidade e importância deste agradecimento solene vai arrancar
também neste dia 24, com a presença de diversas organizações congéneres
europeias, entre as quais se destaca a EUPEA – European Physical Education
Association -, com a presença do seu Presidente, o luxemburguês Claude Scheuer”.

PROGRAMA PROVISÓRIO | 24 de setembro
09.00 – Reunião CNAPEF com parceiros europeus
10.00 – Reinauguração da loja Decathlon Leiria
11.30 – Receção às APEF e homenageados
12.00 – Assembleia-Geral extraordinária do CNAPEF
12.30 – Almoço
15.00 – Sessão solene “Não há Educação sem Educação Física”
17.00 – Porto de Honra
19.30 – Jantar e Tertúlia “A Educação Física e o Desporto na Escola”

As atividades do Dia Europeu do Professor de Educação Física vão-se realizar no Hotel
Tryp Leiria (Reuniões e Almoço), na Igreja de Nossa Senhora da Pena - Castelo de Leiria
(Sessão Solene e Porto de Honra) e no Restaurante Meeting (Jantar e Tertúlia).
O ponto alto do evento é a tradicional sessão solene “Não há Educação sem Educação
Física”, cerimónia de homenagem a professores e profissionais de todo o país, onde o
CNAPEF e as APEF de cada região de Portugal propõem um nome de referência da área
para ser justamente homenageado.
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