
Exmo. Senhor Ministro da Educação e Ciência,  

Professor Doutor Nuno Crato 

 

O grupo de professores de Educação Física do Agrupamento de Escolas Prof. Egas Moniz vem, 

desta forma, expressar a sua enorme perplexidade ao tomar conhecimento da nova matriz 

curricular, divulgada para o próximo ano letivo 2012/2013, onde se manifesta a intenção de 

diminuir a carga horária da disciplina e do desporto escolar. 

Estamos crentes de que esta decisão só foi tomada devido ao facto de V. Ex.ª não ter sido 

devidamente assessorado sobre o enquadramento sócio-escolar e importância que uma 

disciplina como a Educação Física tem para as nossas crianças e jovens. 

Sem querer ter a pretensão de dar lições a quem delas não necessitará, limitar-nos-emos a 

colocar aqui algumas evidências que, como Professor, académico e cidadão, estamos certos 

não deixará de estar recetivo. 

• São amplamente conhecidos e divulgados os efeitos que, entre os jovens, a prática 

regular de atividade física  promove ao nível da saúde (Bailey & Martin, 1994; Epstein 

& Goldfield, 1999; USDHHS, 1996; Yang, Telama, Viikari & Raitakari, 2006) e na 

promoção de estilos de vida saudáveis. 

• Apesar do conhecimento existente e das recomendações expressas, os estudos 

mostram que os jovens portugueses ainda são pouco ativos ou sedentários (Matos et 

al., 2003). Esse sedentarismo está associado a vários problemas de saúde, cuja 

prevalência na população infanto-juvenil atinge valores já considerados alarmantes. 

Esta situação contrasta com a de outros países, onde os níveis de participação nas 

atividades físicas e desportivas são mais elevadas (Aarnio et al., 2002; Dencker et al., 

2006), nomeadamente países que têm revelado excelentes resultados académicos, 

nos estudos internacionais (PISA - Programme for International Student Assessment). 

• Em Portugal, esta situação tem sido colmatada com o contributo da disciplina de 

Educação Física. Uma vez que a maioria dos jovens portugueses são pouco ativos ou 

sedentários (Matos et al., 2003), a disciplina de Educação Física é o único local onde 

muitos jovens fazem atividade física, contribuindo para manutenção e/ou melhoria do 

estado de saúde e/ou adopção de estilos de vida saudáveis.  

• Paralelamente aos benefícios para a saúde, muitos estudos têm vindo a revelar que a 

disciplina de Educação Física e a prática de Atividade Física produzem benefícios no 

rendimento académico em outras disciplinas (Coe et al., 2006; Shepard & Etnier, 2003; 

Shepard & Lavallee, 1994).  

• Os benefícios na saúde da população e a consequente redução da despesa nesta área 

superam em larga escala o investimento feito na promoção da atividade física da 

população escolar. 

• Considerando os benefícios que a atividade física tem para a saúde, muitas 

recomendações têm sido elaboradas para sensibilizar os adultos e jovens a praticarem 

Atividade Física regulamente (Cavill et al., 2001; Strong et al, 2005), nomeadamente a 

Organização Mundial de Saúde e a própria Assembleia da República que, 



recentemente tomou uma resolução onde se reconhece a necessidade de se reforçar a 

atividade física da população em idade escolar. 

• A disciplina de Educação Física é uma área curricular com “metas de aprendizagem” 

bem definidas, com especificidades curriculares próprias, motivo pelo qual não 

perspetivam os motivos que levaram à sua inclusão, no 3º ciclo de escolaridade, numa 

área chamada de “expressões” com outras disciplinas, cuja importância pedagógica 

não se discute, mas com as quais, em termos curriculares, não têm pontos de 

contacto.  

• Como não queremos crer que as três disciplinas (EV, TIC e EF), que na matriz curricular 

apresentada formam a chamada área de “expressões”, foram associadas numa área 

curricular por serem as “que sobravam”, questiona-se o motivo para a associação 

destas disciplinas, tão diferentes em termos curriculares, numa área, cuja carga 

horária global pode ser gerida à vontade de cada “um”. 

• Não se entendem, por isso, os motivos que levaram, por um lado, à decisão de 

diminuir a carga horária da disciplina de Educação Física no ensino secundário e, por 

outro lado, deixar, no 3º ciclo, à “vontade” discricionária a distribuição de uma carga 

horária, já por si exígua, por três disciplinas que nada têm a ver umas com a outras. 

Na lei de bases do sistema educativo está explicitamente expresso que se pretende o 

desenvolvimento pleno e harmonioso dos indivíduos(…), contribuir para a realização do 

educando, através do seu pleno desenvolvimento (…), proporcionando-lhe um equilibrado 

desenvolvimento físico e ainda proporcionar o desenvolvimento físico e motor (…) 

detectando e estimulando aptidões nesses domínios. 

Nos Programas de Educação Física estão há muito, definidos os níveis de desempenho e as 

metas de aprendizagem. Com a presente decisão de reduzir a carga horária da disciplina, 

essas metas estão agora fortemente comprometidas, facto que irá deixar marcas 

indeléveis na formação, na saúde e nos comportamentos sociais dos adultos de amanhã.  

Para que a Educação em Portugal não fique irremediavelmente comprometida, unimos a 

nossa voz às demais, apelando à responsabilidade e bom-senso de quem, neste país tem 

poder para decidir sobre o futuro das nossas crianças e jovens. 

“NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM EDUCAÇÃO FÍSICA”! 

26 de junho de 2012  

O Grupo de Educação Física do Agrupamento Escolas Prof. Egas Moniz (Massamá) 
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