
Associação de Estudantes da Escola Secundária José Gomes Ferreira 
Exmºs srºs. 

(governantes, professores e pais/encarregados de educação) 

A Associação de Estudantes da Escola Secundária José Gomes Ferreira 
resolveu escrever esta carta para assim manifestar a sua opinião sobre a 
questão da nota de Educação Física contar ou não para a média do 
secundário, para efeitos de ingresso no ensino superior, apesar de ninguém 
nos ter perguntado nada (no entanto, pensamos que esta questão diz 
respeito também, além de aos professores, pais e governantes, muito em 
particular aos alunos). 

Assim, a nossa Associação de Estudantes depois de refletir sobre esta 
questão (e sendo a maior parte de nós alunos do 12º ano e portanto bastante 
sensíveis a este problema), entende muito importante comunicar - a quem de 
direito – as seguintes questões: 

 A avaliação de uma disciplina ser ou não tida em conta está 
diretamente relacionada com o empenho que os alunos demonstram 
nessa disciplina – nós somos assim; 

 Só a avaliação justa e rigorosa pode levar ao desenvolvimento das 
competências que são ensinadas nas várias disciplinas (no fundo nós 
gostamos de fazer “as coisas” a sério e bem); 

 A nota de EF contribui, na grande maioria casos, para melhorar a nota 
da média do secundário, para efeitos de ingresso no ensino superior 
(tal como a disciplina de EF contribui ao longo do secundário para o 
sucesso escolar dos alunos, a nível físico e psicológico); 

 A disciplina de EF é tão importante como qualquer outra das 
disciplinas do atual programa do secundário – como tal deve ter o 
mesmo tratamento; 

 As aptidões, competências adquiridas, evolução e empenho trabalham-
se e desenvolvem-se na EF - tal como na Matemática e no Português, 
por exemplo; 

 A nível geral a disciplina de EF é uma das preferidas da maior parte 
dos alunos – não nos estraguem o “melhor” da escola! 

Pelo exposto, solicitamos que tenham em conta a nossa opinião e nos ouçam – 
pois é sobre a nossa vida que decidem! 

Com os melhores cumprimentos 

P´la Associação de Estudantes da Escola Secundária José Gomes Ferreira 


