
 

FALTA UMA SEMANA PARA O 12º CONGRESSO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

EVENTO APRESENTADO ESTE SÁBADO EM LEIRIA – CIDADE 

EUROPEIA DO DESPORTO 2022 

22 DE OUTUBRO | DECATHLON LEIRIA 

 

©ALC 

O 12º Congresso Nacional de Educação Física (12º CNEF) foi apresentado este sábado, 22 de outubro, 

na Decathlon Leiria. O evento cumpre-se no próximo fim-de-semana, dias 29 e 30 de outubro de 2022, 

no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria - Cidade Europeia do Desporto 2022, tendo como tema principal 

“Educação Física, treino e atividade física em crianças e jovens – Tempo de Qualidade”. 

Na Apresentação, estiveram presentes o Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Leiria - Carlos 

Palheira, a responsável da promoção da atividade física da loja Decathlon Leiria - Verónica Pereira, o 

Presidente da APEFIL (Associação dos Profissionais de Educação Física do Distrito de Leiria) – João 

Teixeira, o Presidente do CNAPEF - Avelino Azevedo e o Presidente da SPEF - Nuno Ferro.  



O Congresso vai abordar 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.  

Com uma periodicidade trienal, este evento, organizado em conjunto pelo CNAPEF (Conselho Nacional 

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

Educação Física), tem-se constituído como uma referência para a qualificação profissional, mobilizando 

sempre um número muito significativo de profissionais.  

Em 2022, conta 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.  

 

DECLARAÇÕES 

Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Leiria - Carlos Palheira 

“Leiria recebe este Congresso no nosso território com grande satisfação. Vai ser uma ocasião para 

refletir, debater, trocar experiências e conhecimentos e acelerar processos após a prática pedagógica. 

Este evento é também uma forma de promovermos o nosso território e promover as boas práticas no 

âmbito da Cidade Europeia do Desporto.” 

 

Responsável da Promoção da atividade física da loja Decathlon Leiria - Verónica Pereira 

“É com enorme gosto que apoiamos as escolas e a iniciativa desportiva já desde jovens. Queremos 

continuar a apoiar o desporto escolar. Somos um dos grandes promotores da atividade física em 

Portugal, não só em Leiria, mas a nível nacional. É este o nosso caminho.” 



 

Presidente da APEFIL – João Teixeira 

“É uma enorme honra para a APEFIL acolher o Congresso em Leiria. Receber este evento no nosso 

território é um grande desafio. Espero que se traduza num grande evento. Convido todos os colegas a 

visitar Leiria no próximo fim-de-semana.” 

 

Presidente do CNAPEF - Avelino Azevedo 

“O 12º CNEF é um momento alto no movimento associativo. Temos a meta de chegar aos 500 

participantes neste evento, que não seria possível sem o contributo de todos os nossos parceiros. Está 

tudo preparado para receber este grande evento e acredito que vai ser um sucesso.” 

 

Presidente da SPEF - Nuno Ferro 

“Este congresso é sobre os direitos das crianças, nomeadamente no acesso à atividade física, à 

educação e prática da atividade física de qualidade. Vivemos num tempo muito especial e nem 

sempre as práticas que acompanham as nossas crianças estão ao nível daquilo que é um direito das 

crianças. O Congresso pretende chamar a atenção para esse facto e promover o debate entre todos 

os profissionais do setor.” 

 

Fotografias: https://we.tl/t-NOX3kOYmYs  
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