
 

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência, 

Prof. Dr. Nuno Crato 

 

O Grupo de Educação Física da Escola Secundária com Terceiro Ciclo de Caneças, após ter reunido em 

21 de Junho de 2012, vem por este meio comunicar a sua profunda estupefação e total discordância 

com as matrizes curriculares dos ensinos básico e secundário que foram recentemente tornadas 

públicas, particularmente no que diz respeito à área disciplinar de Educação Física. Considerámos 

surpreendente a diferença entre estas matrizes e o conteúdo da Revisão da Estrutura Curricular, 

divulgada no final do mês de março deste ano. Como se pode apresentar uma ideia com um carimbo 

de definitiva para pouco tempo depois se oficializar outra completamente discordante? 

 

A nossa indignação não se resume ao processo. Centra-se, fundamentalmente, no teor destas “novas” 

matrizes. No ensino básico, porque para além da agregação da área disciplinar de Educação Física 

com outras disciplinas no grupo das expressões e tecnologias, não é apontado um mínimo de carga 

horária a atribuir, ficando a decisão a cargo das escolas, ao contrário do que é feito para as restantes 

disciplinas. No ensino secundário, o tempo mínimo a cumprir por semana está definido, mas com uma 

redução de trinta minutos. Tudo parece concorrer para uma diminuição da carga horária semanal da 

Educação Física. Não podemos aceitar esta nova realidade pois vai contra todas as evidências 

científicas, tanto no que diz respeito à saúde e promoção de estilos de vida saudável, como no que 

diz respeito às aprendizagens e aos contributos desta área específica para o desenvolvimento 

multilateral e harmonioso das crianças e dos jovens. Importa assim reforçar que o valor desta área 

disciplinar justificará mais aulas por semana, nunca menos. A Educação Física é a única área 

disciplinar com o tempo cientificamente definido pela Organização Mundial de Saúde (cerca de 60 

minutos diários) para ter efeitos diretos na saúde das crianças e dos jovens. Este aspeto tem sido 

reforçado quer pela Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) quer pelo Conselho Nacional de 

Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF). Reiteramos todas as 

preocupações que constam da carta aberta que estas entidades dirigiram ao Sr. Ministro da Educação 

e da Ciência. É sobejamente conhecido por vossa Excelência que Portugal ocupa o 2º lugar nos países 

europeus com maior prevalência na obesidade e uma das maiores taxas de prevalência de inatividade 

física da Europa. Uma das especificidades da Educação Física prende-se com o fato de ser a única 

área do currículo escolar dos alunos que interfere diretamente com os fatores primários de saúde. 

 

Para além das questões relacionadas com a saúde da nossa população jovem (futuros adultos), outras 

há que merecem a nossa profunda preocupação. Não imaginávamos que no século em que vivemos 

ainda fosse necessário relembrar e reforçar os diversos contributos educativos desta área disciplinar 

para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, os quais poderão ser postos em causa se se 

verificar uma redução da carga horária da Educação Física. Como a própria designação desta área 



indica, o seu objetivo máximo é a educação das crianças e jovens através das atividades físicas. 

Pretende-se que os alunos participem ativamente em todas as situações e procurem o êxito pessoal e 

do grupo, promovendo relações de cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 

parceiros quer no de adversários, promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e 

satisfação própria e do(s) outro(s); cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

combinando com os companheiros decisões e tarefas de grupo com equidade e respeito pelas 

exigências e possibilidades individuais. Estes objetivos são comuns às várias áreas da Educação Física 

e logo aqui fica bem expressa mais uma especificidade desta área disciplinar: inclui matérias e 

conteúdos que só podem ser aprendidos em grupo.  

 

Considerando a necessidade de se garantirem as condições adequadas para a concretização de tudo o 

que foi exposto anteriormente, não se pode esperar que os alunos treinem em casa. É na Escola que 

existem as condições necessárias e adequadas para a concretização das aprendizagens da Educação 

Física. É na Escola que existem os espaços, as instalações, os materiais, os colegas de turma e os 

professores especializados na prescrição de atividade física organizada, segundo os Programas 

Nacionais, cujo currículo está estruturado com vista ao desenvolvimento do aluno. Para além disso, 

esta oferta é inclusiva porque é para todos e é gratuita, cumprindo com as funções consagradas na 

Constituição da República Portuguesa nos seus artigos 70º e 73º. 

 

Os professores de Educação Física da Escola Secundária de Caneças têm trabalhado em variadas 

dimensões de inclusão e de oportunidade para os seus alunos, através de projetos internos como o 

projeto “Agita Caneças”, o qual engloba atividades tão variadas como o gabinete de saúde (aberto a 

toda a comunidade escolar), a organização de seminários sobre a temática da saúde, dinamização de 

atividades na natureza para toda a comunidade educativa, entre outras. A Escola oferece ainda aulas 

de apoio em Educação Física para alunos que necessitam de mais tempo para aprender as várias 

matérias do currículo e ainda sessões de treino para melhorarem as suas capacidades físicas. Temos 

plena convicção de que a carga horária curricular não é excessiva, antes pelo contrário. 

Relativamente às atividades de complemento curricular, a nossa Escola abre todos os anos um 

conjunto alargado de grupos-equipa de desporto escolar, procurando abranger as preferências dos 

alunos em articulação com as condições que possuímos. Como é fácil notar, esta Escola está sempre 

aberta para receber os jovens que desejem praticar atividade física orientada, porque considera que 

essa prática é essencial para a sua formação e desenvolvimento. 

 

Consideramos que já é suficientemente danoso para a formação das nossas crianças e jovens a 

incapacidade do Ministério da Educação e da Ciência fazer cumprir os tempos mínimos da Expressão e 

Educação Físico-Motora no 1º Ciclo. Não aceitamos que agora se abra a possibilidade dos tempos 

mínimos no ensino básico e secundário ficarem por decidir em sede de cada Escola. 

 



Não queremos terminar sem antes fazer uma referência ao Desporto Escolar. Parece que também aí 

haverá redução de horas. Este ano que agora termina já sofreu uma redução de um tempo semanal e 

para o ano prevê-se nova redução. Discordamos por completo com esta decisão. Para se aprender é 

necessário repetir, treinar. Não se pode exigir aos professores que realizem um trabalho sério sem 

lhes serem dadas as devidas condições. 

 

Por tudo o que foi exposto anteriormente, o grupo de professores de Educação Física da Escola 

Secundária com 3º Ciclo de Caneças solicita que sejam reconsideradas as decisões relacionadas com a 

distribuição da carga horária para a disciplina de Educação Física e das horas letivas a atribuir aos 

grupos-equipa do Desporto Escolar, esperando que Vossa Excelência as reconsidere, para bem dos 

nossos jovens de hoje, adultos de amanhã. 

 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 
Caneças, 22 de junho de 2012 
 
 
 

 

ELEMENTOS DO GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ASSINATURA 

Ana Rita Ventura Lombo Pimentel Castro  

Francisco Manuel Guilherme Galvão  

Francisco Jesus dos Remédios  

Joana Ezequiel Gomes Godinho Maurício  

João José Marques Pereira  

Luís Manuel da Costa Figueiredo  

Luís Jorge Lousteau Mateus  

Maria Teresa de Araújo Gaspar  

Paulo Alexandre Ferreira Martins  

 


