
 

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

Vimos por este meio expressar a nossa completa discordância e indignação face ao conteúdo 
apresentado na matriz curricular a implementar no ano letivo 2012/2013, disponibilizada no sítio da 
Direção Geral de Educação (DGE), no dia 25 de Maio de 2012. Foi com espanto que a comunidade da 
Educação Física (E.F.) em geral e nós, enquanto Estudantes do Ensino Superior desta área disciplinar, 
verificámos que o teor deste documento contradiz a Revisão da Estrutura Curricular, divulgada pelo 
Ministério da Educação e Ciência (MEC), como proposta final, no dia 26 de Março de 2012.  

Não existe qualquer fundamentação na inclusão da Educação Física na área de Expressões e 
Tecnologias no 3º ciclo (onde se encontram disciplinas como TIC, Educação Visual e Oferta de Escola), 
nem tão pouco podemos aceitar que os órgãos de administração e gestão das escolas distribuam o crédito 
de minutos desta área de acordo com critérios por eles definidos. Estas medidas poderão resultar numa 
desastrosa diminuição da carga horária até então definida para a área disciplinar de Educação Física, por 
ano e ciclo de escolaridade, que já de si era claramente diminuta face a todas as orientações 
internacionais, nomeadamente europeias. Para reforçar a gravidade da situação, importa referir que esta 
redução ocorre num período crítico para o desenvolvimento dos jovens adolescentes (do 7º, 8º e 9º 
anos), onde ocorrem grandes alterações ao nível das suas estruturas biológicas e por isso, a ausência de 
prática de atividade física significativa, acompanhada por especialistas (Professores de Educação Física), 
pode representar perdas irreversíveis no seu desenvolvimento, que se pretende harmonioso e contínuo. 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, questionamos, com as medidas que se pretendem implementar, 
como é possível existir a progressão dos alunos nas diferentes matérias que constituem o currículo da 
Educação Física? Como poderão ser alcançadas as metas traçadas para cada ciclo de escolaridade? 
Como existe aprendizagem sem continuidade? 

Da mesma forma, a redução em 30 minutos semanais da carga horária para o Ensino 
Secundário não apresenta qualquer fundamentação, uma vez que pelo contrário, existem provas 
científicas de que esta população específica de alunos necessita de mais tempo de prática, de atividade 
física em contexto escolar, uma vez que as crianças e jovens realizam menos atividade física em 
contexto não-escolar à medida que avançam na sua idade cronológica.  

Estamos a falar da única área do currículo escolar que contribui directa e decisivamente para a 
saúde da população infanto-juvenil portuguesa, num contexto em que o país revela a segunda maior taxa 
de prevalência de obesidade e sobrepeso da Europa, e uma das mais baixas taxas de prevalência de 
actividade física. Consequentemente, estas medidas promovem o desenvolvimento de um dos maiores 
flagelos do século XXI, o sedentarismo, e compromete o imprescindível desenvolvimento de hábitos de 
vida saudável na população portuguesa.  

Relembramos ainda que a matriz apresentada não contemplou os avultados recursos financeiros 
que a médio e longo prazo serão gastos na área da saúde, devido à execução de tais medidas, para além 
das mesmas contrariarem todas as orientações curriculares europeias, no que à Educação Física diz 
respeito, surgindo em contraponto a uma recente resolução da Assembleia da República Portuguesa, 
onde se reconhece a necessidade de se reforçar a atividade física da população em idade escolar. Posto 
isto, é urgente que Vossa Excelência reveja e rectifique, o mais rápido possível, a matriz curricular 
apresentada, a fim de evitar profundos danos na educação, em especial na área curricular de Educação 
Física. 
 

Estudantes de Mestrado do Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. 


