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Assunto: A Educação Física e o Desporto Escolar 

O Grupo de Educação Física da Escola Secundária de Alcochete, vem de forma 

simples e directa manifestar a VXA, o seu total e veemente desacordo com 

todas as decisões, neste momento já consubstanciadas em Decreto-Lei, que 

atacam e desvirtuam as Finalidades enunciadas nos Programas de Educação 

Física e Desporto Escolar, também eles aprovados em Decreto-Lei, afrontando 

e diminuindo a formação integral dos cidadãos portugueses em idade escolar e 

bem assim o futuro do País.  

Muito respeitosamente e como intuito de ajudar VXA a repensar tais decisões, 

e a recordar outros fundamentos, transcrevemos o seguinte articulado que, no 

nosso entender revela a contradição com os diplomas legais recentes: 

 

 
Decreto-Lei n.º 95/91 de 26 de Fevereiro 

(...) 
SECÇÃO I 

Educação Física 
Artigo 2.º (...) 

Artigo 3.º 
Objectivos 

 
A Educação Física tem por objectivos: 
a) Contribuir para a formação integral dos alunos na diversidade dos seus 
componentes biofisiológicos, psicológicos, sociais e axiológicos, através do 
aperfeiçoamento das suas aptidões sensório-motoras, da aquisição de uma 
saudável condição física e do desenvolvimento correlativo da personalidade 
nos planos emocional, cognitivo, estético, social e moral; 
b) Promover a prática de actividades corporais, lúdicas e desportivas, bem 
como o seu entendimento enquanto factores de cultura e de concretização 
de valores sociais, estéticos e éticos; 
c) Incentivar o gosto pelo exercício físico e pelas práticas desportivas, como 
meio privilegiado de desenvolvimento pessoal, interpessoal e comunitário; 

 

Exmo. Senhor 

Ministro da Educação e Ciência 
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d) Apoiar, estimular e desenvolver o desportivismo, o espírito de equipa 
e as atitudes de cooperação, solidariedade, autonomia e criatividade, 
bem como a capacidade de interpretação e de compreensão das 
potencialidades do desporto como expressão cultural e factor de 
desenvolvimento humano; 
e) Contribuir para a integração e reabilitação dos alunos portadores de 
deficiências, através de actividades que atendam às suas características 
específicas. 

Artigo 4.º 
Programas 

1 – (...) 
2 - À semelhança das restantes disciplinas, é definido um processo de 
avaliação dos alunos, em termos adequados às especificidades da disciplina 
de Educação Física. 
3 - Para os efeitos do disposto nos números anteriores, os programas de 
Educação Física deverão ser desenvolvidos numa sequência vertical, tendo 
em atenção os interesses e características próprias dos vários níveis etários e 
estabelecer relações horizontais interdisciplinares com vista à 
prossecução dos objectivos globais de cada ciclo de escolaridade 
(...) 

 

Neste contexto, pedimos a VXA que se digne mandar de imediato rectificar os 

hora publicados: Decreto-Lei n.º 139/2012 e Despacho normativo n.º 13-

A/2012 de 5 de julho, rectificando também assim a imparidade injusta e 

contraditória da Área Disciplinar de Educação Física e secundarização do 

papel dos seus Professores. 

 

Atentamente 

O Grupo de Professores de Educação Física: 

Adelaide Nunes, Alexandra Ferreira, Ana Sousa, Bento Valente, Luísa Salsa, 

Manuela Cucharra, Maria José Gonçalves, Paula Brás, Paula Miranda, Rodolfo 

Viegas e Pedro Lameiro e Pedro Venâncio (Professores Estagiários da 

Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, grupo 2011/2012) 

 

Alcochete, 6 de julho de 2012 

 

«Não há Educação, sem Educação Física.» 

 


