
 

12º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA ARRANCA 

ESTE SÁBADO 

29 E 30 DE OUTUBRO | LEIRIA – CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2022 

 

 

O 12º Congresso Nacional de Educação Física (12º CNEF) tem início este sábado, 29 de outubro, 

às 09h30, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria - Cidade Europeia do Desporto 2022. 

O evento, que tem como tema principal “Educação Física, treino e atividade física em crianças 

e jovens – Tempo de Qualidade”, cumpre-se até este domingo, 30 de outubro. 

A 12ª edição do Congresso é organizada, como habitualmente, em conjunto pelo CNAPEF (Conselho 

Nacional das Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto) e pela SPEF (Sociedade 

Portuguesa de Educação Física), contando, este ano, ainda com o apoio da Câmara Municipal de Leiria 

- Cidade Europeia do Desporto 2022 e da APEFIL (Associação de Profissionais de Educação Física do 

Distrito de Leiria), bem como o IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) e o patrocínio 

da loja Decathlon Leiria.  



Com uma periodicidade trienal, o CNEF tem-se constituído como uma referência para a qualificação 

profissional, mobilizando sempre um número muito significativo de profissionais. Este fim-de-semana 

vão ser abordadas questões relacionadas com a relevância da atividade física para crianças e jovens, 

bem como a qualidade da intervenção para o seu desenvolvimento pleno e integral, no contexto escolar, 

desportivo e recreativo. Com a participação de figuras de referência na educação e desporto nacional, 

o congresso reunirá a comunidade profissional e científica destas áreas, com a apresentação de 

palestras, comunicações e workshops sobre temas variados.  

As conferências principais são dedicadas aos seguintes temas:  

• Educação Física no 1º CEB: A importância do tempo de qualidade na educação das crianças 

portuguesas em meio escolar.  

• Desporto de Formação: a importância das práticas de qualidade na formação desportiva das crianças e 

jovens portugueses.  

• Atividade Física e Literacia Física: a importância de práticas de qualidade no desenvolvimento integral 

de crianças e jovens.  
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