
 

 

 
                                                               Exmo(a). Sr(a). 
       Diretor(a)/Presidente da CAP 
 
 
 
      Lisboa, 20 de setembro de 2017 
 
 
Assunto: Dia da Educação Física – Divulgação 
 
Em 2017, a Semana Europeia do Desporto decorre entre 23 e 30 de setembro com o objetivo de 
promover o desporto e atividade física em toda a Europa, através da realização de um conjunto 
alargado de atividades dirigidas a toda a população, independentemente da idade ou do nível de 
preparação física. 
  
Os alunos em idade escolar representam um segmento especialmente importante na promoção da 
atividade física e no desporto, tendo em conta que é nesta etapa da vida que as crianças e jovens 
adquirem as bases da sua literacia motora e adotam hábitos de vida saudáveis. 
Por esta razão, a Semana Europeia do Desporto tem reservado um dia exclusivamente dedicado às 
Escolas, a exemplo do que acontece noutros Estados-Membros da União Europeia. 
 
Assim, propõe-se que: 

1. Os Estabelecimentos de Ensino dediquem o período da tarde do dia 27 de setembro à 
organização de atividades físicas e desportivas, envolvendo toda a comunidade educativa 
(alunos, docentes, famílias, entre outros); 
 

2. Os órgãos de gestão dos Estabelecimentos de Ensino definam, no âmbito da sua autonomia, o 
programa de atividades a desenvolver, em articulação com o Grupo de Educação Física e o 
núcleo do Desporto Escolar, bem como com os agentes da comunidade local (Clubes e 
Associações de base local, Autarquias, Centros de Saúde, entre outros); 
 
 

3. Os Estabelecimentos de Ensino utilizem a marca #BEACTIVE e os suportes comunicacionais da 
Semana Europeia do Desporto 2017 disponíveis em https://www.beactiveportugal.pt/recursos-
graficos e https://ulmwft.s.cld.pt; 
 

4.     Os Estabelecimentos de Ensino efetuem o registo da Semana Europeia do Desporto na Escola, 
fazendo download do ficheiro disponível nos sítios eletrónicos da DGE e do IPDJ,I.P, e 
devolvendo-o para beactiveportugal@ipdj.pt. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

 

                                                                                                     O Diretor-Geral 

 

                                                                                                   José Vítor Pedroso 
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