
Ensino desportivo nas
escolas vai ser avaliado
Faculdade de Motricidade Humana líderí

equipa de investigadores de nove países

que vão averiguar práticas e resUtados.



Ensino desportiyo nas
escolas em avaliação
Faculdade de Motricidade Humana coordena investigadores de nove países em
projeto pioneiro de avaliação da qualidade do ensino desportivo nas escolas.

Nove países participam no EuPEO - European Physical Education Observatory
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Um
grupo de investigadores

da Faculdade de Motricida-
de Humana, em colabora-
ção com especialistas e pro-

fissionais de nove países europeus, está
a desenvolver «um sistema pioneiro que
vai permitir monitorizar as condições
e o impacto do ensino da educação físi-

ca, do desporto escolar e de outras for-
mas de promoção da atividade física,
nas escolas». Segundo informação ofi-
cial da iniciativa, o projeto batizado de
EuPEO - European Physical Education

Observatory , coordenado pelo LaPed
- Laboratório de Pedagogia da Facul-
dade de Motricidade Humana - unida-

de de investigação do Departamento
de Educação, Ciências Sociais e Huma-
nidades ria Faculdade, que contribui

para a consolidação da área disciplinar
de Pedagogia e Métodos de Interven-

ção nasAtividades Motoras -,enoqual
estão envolvidas associações profissio-
nais e organizações científicas de vários

países europeus, «prevê o desenvolvi-

mento, até 2020, de um conjunto de fer-
ramentas que permitam avaliar as con-

dições e os resultados com que aquelas
áreas curriculares e de complemento
curricular são implementadas, nas es-
colas europeias».

Equipa de 9
0 projeto conta com a participação de

Portugal, Suíça, Alemanha, Repúbli-
ca Checa, Eslovénia, Hungria, Irlan-
da, França e Holanda, e «prevê a cria-
ção de uma plataforma para a moni-
torização geral, ao nível nacional, re-
gional e local, e de um kit de ferramen-
tas para auto-monitorização interna
das escolas, no que diz respeito à qua-
lidade da educação, do desporto esco-
lar e de outras formas de promoção
da atividade física», esperando-se,
mais tarde, expandir o sistema aos
restantes Estados-membros da UE.


