
Tema Educação Física Educação Física Educação Física Educação Física Treino desportivo Exercício e saúde

Sala Auditório 1 Sala 3 Sala 1 Sala 6 Sala 4 Auditório 2
Lídia Carvalho João Costa Mário Guimarães Rui Damas Nuno Fialho Ana Quitério

Representante da APEF Porto Representante da APEF Castelo Branco Representante da APEF Barreiro Representante da APEF Aveiro Representante da APEF Braga Representante da APEF Évora

053 Como aprendemos juntos? Trabalho colaborativo entre 

professores do departamento de educação física e desporto 

escolar da Escola Portuguesa de Moçambique

013 EDOM – Escola Desportiva de Orientação do Minho. Ligação 

desporto escolar com desporto federado

022 Perfis de perceções de professores sobre a disciplina de 

educação física

033 A aplicação do modelo de desenvolvimento da responsabilidade 

pessoal e social no primeiro ciclo: um relato de experiências

002 Influência do dia da semana e da tipologia de 

exercício na carga interna medida pela frequência 

cardíaca de futebolistas amadores

041 Utilização de estratégias motivacionais controladoras por 

profissionais de exercício: potenciais preditores e mediadores

1º autor: Nuno Antunes 1º autor: Tânia Covas Costa 1º autor: Lúcia Gomes 1º autor: Fernando Sousa Santos 1º autor: Filipe Manuel Clemente 1º autor: Frederico Raposo

011 Compromissos para o ensino e avaliação na educação 

física: uma experiência de contextualização do programa 

nacional

030 O mito do professor eficaz – modelo SCARF (mSCARF) de 

funcionamento do cérebro humano que facilita a colaboração na aula 

de educação física

009 A educação física no acesso ao ensino superior 005 Escola de BTT altimetria – um caso de sucesso no 

desenvolvimento do BTT

049 Estudo observacional do golo no futebol: deteção de 

padrões temporais

052 Caracterização de um programa de atividade física para 

promoção da saúde e prevenção de doenças no Brasil

1º autor: Carlos Saraiva 1º autor:  João Jorge 1º autor: Isabel Bayo 1º autor: Nélson Brito 1º autor: Fernando Jorge Santos 1º autor: Andréa Costa

007 Avaliação da área da aptidão física: procedimentos de 

organização – a partilha de uma experiência de trabalho 

colaborativo

044 MARKA. Ligação escola e desporto federado 012 A educação física ensina para uma prática autónoma e 

continuada de exercício físico ao longo da vida?

015 O empenho e motivação nas aulas de educação física: impacto 

da medida legislativa de remoção da educação física da média de 

acesso à universidade

061 Composição corporal, força e performance desportiva 

em jovens futebolistas

037 Aptidão física e autoconceito em crianças e adolescentes 

dos 11 aos 17 anos de idade em diferentes níveis de 

participação desportiva
1º autor: Paulo Pereira 1º autor: Ricardo Ferreira 1º autor: Elsa Ribeiro da Silva 1º autor: António Labisa Palmeira 1º autor: Pedro Costa 1º autor: Maria João Almeida

054 Como avaliamos juntos? Trabalho colaborativo entre 

professores do departamento de educação física e desporto 

escolar da Escola Portuguesa de Moçambique

004 O perfil do professor de educação física e o perfil do treinador, 

segundo a perspetiva dos alunos do ensino básico e secundário

047 Clube de voleibol da Escola Secundária de Latino Coelho, 

Lamego
057 Educação para a segurança nas praias e nos banhos do conselho 

de Mafra

018 Saúde do docente: a correlação dos fatores de risco para 

hipertensão arterial sistêmica em docentes de educação física 

da rede pública estadual de ensino de Divinópolis-MG

1º autor: Nuno Antunes 1º autor: Francisco Gonçalves 1º autor: Avelino Eira 1º autor: João Brogueira 1º autor: Fábio Carballo

Tema Educação Física Educação Física Educação Física Treino desportivo Educação Física Exercício e saúde

Sala Auditório 1 Sala 3 Sala 1 Sala 6 Sala 4 Auditório 2
Dora Carolo Mónica Teixeira João Ribeiro Rui Damas Maria Martins Ana Quitério

Representante da APEF Algarve Representante da APEF Castelo Branco Representante da APEF Aveiro Representante da APEF Braga Representante da APEF Porto Representante da APEF Barreiro

035 Um Estágio com Professora com Experiencia. Será o 

professor experiente capaz de MUDAR, MELHORAR E 

MAXIMIZAR as suas rotinas de aula, após o estágio? 

Estarão as várias gerações de professores a aplicar o PNEF, 

nas suas escolas?

031 Será que o clima motivacional proporcionado pelos professores 

que seguem os Programas Nacionais de Educação Física é promotor 

da autonomia? Uma análise da perceção dos alunos

060 As razões dos professores para formar grupos de nível e 

heterógenos nas aulas de educação física

055 Validação da bioimpedância em jovens futebolistas: comparação 

com DEXA

020 Análise dos níveis de atividade física em aulas de 

professores estagiários

040 Qual o contributo dos amigos para a prática de atividade 

física ao longo da infância e adolescência? Um estudo 

qualitativo com adolescentes fisicamente ativos e inativos

1º autor: Ana Isabel Ferreira 1º autor: Paulo Martins 1º autor: Luís Bom 1º autor: João Camões 1º autor: Mário Guimarães 1º autor: João Martins

024 Práticas e constrangimentos na lecionação da 

expressão e educação físico-motora por parte dos 

professores do 1.º ciclo do ensino básico

023 Avaliação da competência motora em crianças e adolescentes 006 A educação física no 1º CEB – modelos de docência e 

sustentabilidade

003 Comparação entre resposta aguda ao exercício entre jogos 

reduzidos e condicionados e jogo formal em jovens basquetebolistas

066 Inclusão da aptidão física no contexto escolar. Um 

estudo centrado na perceção do professor

051 Padrões e motivos de abandono de um programa de 

atividade física para promoção da saúde e prevenção de 

doenças no Brasil

1º autor: Ana Margarida Pires 1º autor: Carlos Luz 1º autor: Juliana Rodrigues 1º autor: Filipe Manuel Clemente 1º autor: Bruno Palma 1º autor: Andréa Costa

025 Educação física e as atividades físicas e desportivas na 

escola do 1º ciclo do ensino básico – articulações e trabalho 

cooperativo

027 Os perfis dos alunos e suas perceções relativos à disciplina de 

educação física e ao professor

062 Educação física no 1 ciclo do ensino básico: o fundamental é 

possível

014 Perfil hematológico dos jogadores de uma equipa de elite de 

futebol da 1ª liga portuguesa

028 Um olhar sobre o programa de desenvolvimento da 

responsabilidade pessoal e social e a sua aplicação em 

diferentes contextos pelo Gabinete de Psicologia do 

Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto

046 Relação entre o índice de massa corporal e as perceções 

de habilidade e de imagem corporal em jovens portugueses

1º autor: Rui Neves 1º autor: Joana Claro 1º autor: Luis Gonçalves 1º autor: Diogo Santos Teixeira 1º autor: Nuno Corte-Real 1º autor: Miguel Peralta

038 Desempenho escolar em função do volume de atividade 

física orientada e do quociente de coordenação em crianças 

do 1º ciclo do ensino básico

034 Atividade física nos adolescentes: haverá diferenças dos níveis 

de atividade física entre os rapazes e as raparigas, nos vários 

contextos de prática?

065 Educação física e desporto escolar no 1º ciclo do ensino básico 048 Análise dos golos em equipas de elite de futebol 063 Práticas pedagógicas de formação inicial de 

professores de educação física baseadas em investigação 

educacional – a articulação de duas unidades curriculares 

num curso integrado

017 Estudo de caso acerca da aptidão cardiorrespiratória de 

educandos do ensino fundamental II e médio

1º autor: Marco Batista 1º autor: Francisco Carvalho 1º autor: João Ribeiro 1º autor: Valter Pinheiro 1º autor: João Costa 1º autor: Fábio Carballo
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