
POSIÇÃO DE DOIS PAIS SOBRE AS MEDIDAS TOMADAS PELA TUTELA 
RELATIVAMENTE À DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AO DESPORTO 

ESCOLAR 

Para Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência
Prof. Doutor Nuno Crato 

Av. 5 de Outubro, 107 – R/c 1069-018 Lisboa. 

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência, Prof. Doutor Nuno Crato. 

Pretendemos, de imediato, clarificar a nossa posição: somos Professores de Educação Física 
e pais de duas crianças, a Beatriz e o Pedro. Duas crianças ainda em “tenra idade”, uma das quais a 
entrar na terceira infância.

Estando muito preocupados e cientes do enorme retrocesso educacional e de saúde com as 
medidas tornadas públicas no que concerne à Educação Física, como pais, cidadãos e profissionais 
de Educação Física, temos obrigação e o dever de esclarecê-lo das consequências nefastas que tais 
medidas irão acarretar. Assim:

 Considerando que a Organização Mundial de Saúde define Saúde como o completo 
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença.

Assim, e como certamente saberá, a maioria do tempo da criança é passado na Escola e que 
a  Educação  Física  é  a  única  disciplina  que  intervém diretamente  na  saúde das  crianças,  numa 
perspetiva holística, ao integrar as dimensões físicas, psíquicas e sociais.

 Considerando que o Estado-Providência tem o dever de assegurar um Ensino Público 
de qualidade,  nomeadamente a respeito da Juventude, Educação, Cultura Física e 
Desporto, fazendo cumprir a Constituição da República Portuguesa nos seus artigos 
70º, 73º e 79º e assegurar o consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo, nos 
seus artigos 8º e 51º. 

Assim,  e  como certamente saberá,  o  primeiro  e  único contacto de milhares  de crianças 
portuguesas com as atividades físicas, é feito através das aulas de Educação Física. Esta disciplina 
bem  como  o  Desporto  Escolar  apresentam-se  para  muitas  crianças  e  jovens  como  a  única 
oportunidade de realizarem atividade física e desportiva devidamente enquadrada e orientada, num 
ambiente  pedagogico  e  didático  adequado  e  de  forma  gratuita.  Deste  modo,  se  tal  não  for 
assegurado, apenas uma ínfima parte dos pais poderá pagar a necessária atividade física adicional e 
organizada no privado.

 Considerando que diversos estudos correlacionam a atividade física organizada com 
estilos de vida positivos, com consequentes vantagens para o rendimento escolar.
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Assim,  e  como  certamente  saberá,  a  falta  de  cultura  física  da  população  portuguesa, 
adicionado aos sinais contraditorios da tutela, levará a um aumento do preconceito em relação à 
Educação Física e ao Desporto Escolar, gerando efeitos contraproducentes para o sucesso do aluno, 
nomeadamente,  no  esforço  necessário  para  as  aprendizagens  das  atividades  físicas,  aptidões  e 
conhecimentos, se as medidas definidas no Decreto-Lei n.º 139/2012; número 8, ponto 4 não forem 
revogadas.

 Considerando que a Educação Física poderá ter um papel crucial na diminuição dos 
gastos públicos ao intervir diretamente nos fatores primários da saúde. 

Assim,  e  como  certamente  saberá,  diversos  estudos  internacionais  apontam  para  uma 
poupança substancial nas terapêuticas através da prévia implementação de programas de atividade 
física regular e orientada.

 Considerando  que  o  Currículo  da  Escola  Pública,  no  que  concerne  à  Educação 
Física, ainda está aquém da desejável aplicação.

Assim, e como certamente saberá, no 1ºCEB, à exceção do Português e da Matemática não 
está definida uma carga horária mínima para a Expressão e Educação Físico-Motora. 

Ao não estabelecer esta carga horária mínima estará a contribuir, inequivocamente, para o 
analfabetismo motor. Assim, o Ministério da Educação e Ciência, continuará a não fazer cumprir a 
lei  no  1ºCEB  com  a  obrigatoriedade  curricular  da  Expressão  e  Educação Físico-Motora  e, 
continuará no 2ºCEB a manter a insuficiente carga horária. Como se não bastasse, comprometerá 
um  Programa  Nacional  de  Educação  Física,  adiante  designado  por  PNEF's,  perfeitamente 
fundamentado nas suas dimensões científicas, pedagogicas e sociais, ao fragmentar o currículo e, ao 
permitir que cada Estabelecimento de Ensino decida a carga horária a atribuir no 3º ciclo de ensino 
básico e no secundário com um mínimo de 150 minutos para uma Escolas e 180 minutos para 
outras Escolas?!!

Relembro ao Sr. Ministro que o conceito de Projeto e de Ciclo representado no Quadro de 
Extensão  Curricular  da  Educação  Física  dos  PNEF's,  inicia-se  no  1ºano  do  1ºCEB,  é  basilar,  
fundamental  e  transversal  a  todas  as  Escolas.  A aprendizagem e  o  desenvolvimento  motor  da 
criança não pode ser errático nem arbitrário, ao sabor dos “humores” de um diretor do 1ºCEB, do 
3ºciclo ou do secundário!

Trememos ao pensar que os  nossos filhos possam iniciar o seu percurso na Escolaridade 
Obrigatoria com o possível cenário kafkiano: atividades físicas não estruturadas no 1ºCEB a partir 
das chamadas atividades de enriquecimento curricular, com a insuficiente frequência 2xsemana, tal 
como no 2ºCEB, para chegarem ao 3ºCEB, com a  possibilidade de apenas 45 minutos semanais 
para a Educação Física!.. e no secundário, com 150 minutos de carga letiva!!!!!
 

Que estratégia nacional é esta?!! Que desenvolvimento motor é este? Que aprendizagens são 
estas? Quando todas as evidências científicas nacionais e internacionais apontam para um mínimo 
de 60 minutos de atividade física diária moderada nas crianças e moderada a intensa nos jovens em 
idade escolar? Contudo, e sabendo, da dificuldade da sua operacionalização em ambiente Escolar, é 
indicado como mínimo 3x semana de  atividade  física  organizada,  materializada  pela  Educação 
Física, de forma a ser possível potenciar os resultados desta insuficiente frequência escolar.

2



A partir do verdadeiro corte epistemologico  de que os Programas Nacionais de Educação 
Física foram vanguardistas, podemos dizer, com segurança, que existe uma Educação Física antes e 
apos  os  PNEF's.  Aliás,  como Área  Disciplinar  autonoma,  oferece  um repertorio  estruturado  e 
organizado de atividades  físicas, de aptidões e de  conhecimentos no intuito do desenvolvimento 
multilateral, harmonioso e contínuo da criança e do jovem.  Contudo, estes programas so terão o 
efeito  desejado  se  a  carga  horária  e  a  frequência  semanal  forem  aumentadas,  ou  no  mínimo 
mantidas,  bem  como  a  paridade  da  Educação  Física  com  as  restantes  disciplinas  não  for 
descriminada.  Com as medidas atualmente aplicadas,  este  Documento de Desenvolvimento terá 
grandes dificuldades de exequibilidade.

Perguntamo-nos, neste momento, quem ganha com esta decisão? Facilmente se constata que 
ninguém: não são certamente as crianças e os jovens, não são os pais, a sociedade, nem sequer o 
Estado...

Assim, a partir dos variados indícios somos levados a crer em V.Exa de que as variáveis de 
presságio  pesaram sobremaneira  na  sua forma de  pensar  e  de agir.  Não estamos no tempo da 
ginástica sueca, apesar dos seus méritos num contexto muito proprio, da ginástica de recreação, de 
uma qualquer outra ginástica, passível de ser substituída por qualquer atividade lúdica. Este não é o 
Tempo do Analfabetismo Motor, Físico ou Desportivo. É cada  vez  mais  imperativo  o 
conhecimento  desta  área  pelos  governantes,  quanto mais  não  seja  pela  drástica  diminuição  de 
atividade física de lazer praticada pelas crianças e jovens,  à qual  o “desporto-espetáculo” não dá 
resposta. 

A falta de cultura física de uma sociedade deverá pesar nas decisões dos governantes. Assim,  
cabe a V.Exa impedir que isso aconteça. 

Sabendo-o um homem da Ciência orientado para fatos demonstrados e não  para opiniões, 
solicitamos que V.Exa verifique as premissas acima referidas, agindo em conformidade: revogando 
o  Decreto-Lei  n.º 139/2012; número 8, ponto 4; suspenda o Diploma que enquadra as Matrizes 
Curriculares para o ano 2012/2013, no que concerne à Educação Física e  revogue o Despacho 
Normativo 13-A/2012, de 5 de junho de 2012, alínea a) do ponto 2 do artigo 3º e alínea b) do ponto 
3 do artigo 8º. 

Por fim, gostaríamos de lhe dizer pessoalmente, que os nossos filhos e as outras crianças têm 
direito à participação, satisfatoria, consciente e progressiva da Educação Física no seu percurso 
escolar, de modo a ser possível uma cultura física emancipada e prolongada ao longo de toda a vida. 

Finalizamos, resgatando as sábias palavras da Filosofa alemã, Dorothee Sölle, em resposta à 
pergunta de uma jornalista: “Como a senhora explicaria a um menino o que é a Felicidade? Não  
explicaria. Daria uma bola para que ele jogasse”.

_________________________ _____________________________
Paulo Alexandre Ferreira Martins Ana Patrícia de Carvalho Nogueira Tostões
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