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Grupo de Educação Física  
Escola Secundária de Odivelas 
Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 2675-300 Odivelas  
Telefone - 21 934 82 80 

22 de Junho de 2012 

Para Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência, Professor Nuno Crato 
Av. 5 de Outubro, 107 – R/c 1069-018 Lisboa. 
 
Com conhecimento do Exmo. Sr. Diretor da Escola Secundária de Odivelas, Professor 
Rui Almeida. 
 
 
Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência, Professor Nuno Crato. 
 
O grupo de Educação Física da Escola Secundária de Odivelas subscreve as 
preocupações e argumentos manifestados pelo Conselho Nacional de Associações de 
Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF) e Sociedade Portuguesa de 
Educação Física (SPEF), vindo por este meio manifestar a sua opinião relativamente 
às decisões recentemente tomadas pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), 
nomeadamente as relacionadas com a possível redução da carga horária atribuída à 
Educação Física nos ensinos Básico e Secundário, com a redução efetiva dos tempos 
letivos que cada grupo equipa do Desporto Escolar passará a dispor e ainda a 
respeito na não contabilização da classificação da Educação Física para a média de 
acesso ao Ensino Superior. 
 
A Escola Secundária de Odivelas foi criada em 1977. Pelas condições excecionais 
que, na altura, dispunha para a prática de atividade física, desde cedo se tornou uma 
escola de referência ao nível da Educação Física e do Desporto Escolar. Manteve 
durante bastantes anos a formação de Desporto ao nível do Ensino Secundário, 
resultando num número considerável de ex. alunos desta escola que hoje em dia são 
Profissionais de sucesso na área da Educação Física. Hoje em dia a nossa escola está 
diferente de há 20 anos atrás. É uma escola multicultural, integrando alunos de 15 
nacionalidades diferentes, com diferentes culturas, costumes e vivências. Como 
disciplina curricular presente em todos os anos e cursos diurnos lecionados na nossa 
escola, a Educação Física tem desempenhado um papel importantíssimo na 
integração destes alunos, conferindo-lhes atividades que os ajudam a conhecer e 
trabalhar melhor com os seus colegas, a definir objectivos de desempenho e a 
concretizar estratégias pessoais de melhoria. 
 
Quer no século passado, quer no século em que nos encontramos, a nossa escola 
“vive” intensamente a disciplina de Educação Física. Conhecemos o valor que a 
mesma representa para a educação e formação dos nossos jovens, quer seja no 
desenvolvimento de competências sociais, fulcrais para o sucesso em qualquer área 
profissional, tais como o espírito de equipa, a autoestima e a autoconfiança, a 
motivação intrínseca, a capacidade de autorregulação e autossuperação, a empatia, 
etc., quer no desenvolvimento físico essencial a um crescimento e a uma maturação 
harmoniosa e equilibrada, quer ainda no desenvolvimento de competências que 
contribuam para manter e desenvolver um estilo de vida saudável. Por estas razões 
estranhamos, já que não foi indicada qualquer justificação ou argumento plausível, a 
publicação de matrizes curriculares pelo MEC nas quais se verifica a integração da 
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Educação Física no 3º ciclo do Ensino Básico numa área disciplinar em juntamente 
com disciplinas de cariz curricular completamente díspar, como é o caso da Educação 
Visual, TIC e oferta de escola. Ainda menos compreendemos o porquê de atribuir aos 
diretores a possibilidade de redução do tempo letivo nos ensinos básico e secundário, 
quando sabemos hoje, pelos estudos realizados neste âmbito, que há 
recomendações europeias subscritas por Portugal para uma prática diária de 
atividade física de pelo menos 60 minutos. Numa sociedade cada vez mais ligada às 
redes sociais da internet, aos jogos de computador e a outras atividades que levam a 
um sedentarismo cada vez maior, julgamos que esta sua opção é, tal como vem 
anunciado na carta do CNAPEF e SPEF dirigida ao seu ministério, um “erro que urge 
corrigir”.         
 
Ao nível do Desporto Escolar, julgamos mais uma vez ter havido um erro. Depois de 
uma resolução da Assembleia da República onde é reforçado o valor desta atividade 
de complemento curricular, quando ouvimos o Ministro da Saúde deste Governo a 
reforçar a necessidade de uma prática de atividade física frequente e quando temos 
a sua Secretária de Estado, a professora Isabel Leite, a afirmar num congresso de 
Desporto Escolar e Desporto Universitário em Coimbra no passado dia 6 de junho 
que não haverá cortes nesta no Desporto Escolar, não conseguimos interpretar a 
redução da carga horária presente no despacho normativo 13A de 2012. Na nossa 
escola o Desporto Escolar é a atividade que, de longe, tem o maior número de 
participantes ao longo do ano lectivo quando comparada com outras no nosso plano 
anual de atividades. Quer nos grupos equipa, quer ao nível da atividade interna, a 
escola tem conseguido criar as condições para que todos os alunos, de qualquer nível 
socioeconómico, tenham uma oferta de prática desportiva corretamente orientada. 
Com a redução horária concretizada no ano letivo 2011/2012, este objetivo tornou-
se mais difícil de concretizar. Com mais uma redução definida para o ano letivo 
2012/2013, consideramos que a oferta desta atividade extracurricular, na sua 
vertente de formação desportiva e no desenvolvimento de estilos de vida saudável, 
possa estar definitivamente comprometida.  
 
Por fim, a decisão da classificação da disciplina Educação Física não ser integrada no 
conjunto de disciplinas que concorrem para acesso ao Ensino Superior. Como 
certamente será do vosso conhecimento a Educação Física é uma disciplina com um 
currículo que se estende desde o 1º ano do 1º ao 12º anos de escolaridade, com 
objetivos definidos por área e por ciclo de escolaridade. No nível secundário está 
integrada na área da formação geral, à semelhança do Português, Língua Estrangeira 
e Filosofia. Qual será a justificação que iremos dar aos nossos alunos para este 
regime de exclusão? Como explicar a jovens adolescentes que, apesar de não ter o 
mesmo peso que as outras disciplinas, continua a ser uma disciplina fundamental 
para a sua formação, logo os seus níveis de participação deverão ser mantidos?  
Por ventura pensará que esta medida não terá efeito nas aprendizagens dos alunos 
nesta disciplina. Nós, pela experiência vivida antes e após de 2004, ano no qual foi 
tomada a decisão de integrar a classificação da Educação Física na média de acesso 
ao ensino superior, não poderíamos estar mais em desacordo.   
A justificação dado pelos responsáveis do MEC à comunicação social prende-se com 
as consequências negativas que a classificação da Educação Física tem trazido para a 
média de acesso dos alunos para o Ensino Superior. Como chegaram a essa 
conclusão, perguntamos nós? Onde estão os factos objectivos que suportam esta 
tomada de decisão. Conhecemos alguns estudos realizados em escolas do nosso país 
onde ficou comprovado que a Educação Física tem contribuído favoravelmente para a 
média de aproveitamento dos alunos neste ciclo, revelando que os pais, alunos e 
professores têm trabalhado para que haja sucesso educativo de qualidade nesta 
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disciplina. Que justificação irá agora dar aos alunos que trabalharam aula após aula 
para conseguirem estes resultados? Conhecemos outros de âmbito internacional que 
comprovam que a actividade física está associada à obtenção de melhores 
classificações noutras áreas do currículo. Se assim é, qual será a razão que suporta a 
vossa intenção de um regime de exclusão para a Educação Física? 
 
Face ao exposto, o grupo de Educação Física da Escola Secundária de Odivelas, 
acompanha o CNAPEF, a SPEF, e outras escolas que já manifestaram publicamente o 
seu desagrado, exigindo a suspensão das matrizes e do respectivo diploma que as 
enquadra e da alínea a) do artigo 3º, do despacho normativo nº 13-A/2012, de 5 de 
Junho de 2012, e a audição das estruturas representativas dos profissionais de 
Educação Física, de forma a encontrar as soluções ajustadas e adequadas ao 
interesse da aprendizagem e desenvolvimento das nossas crianças e jovens, da sua 
educação e da sua saúde e qualidade de vida. 
 
Posição assumida e aprovada por unanimidade em reunião de Grupo de Educação 
Física no dia 22 de Junho de 2012. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 

Pelos Professores do Grupo de Educação Física 
 

_________________________________ 
 

(Coordenadora do Grupo de Educação Física, Prof. Teresa Almeida) 
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