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

1. Considerando que a Educação Física é, e deverá continuar a ser, juntamente com o 
Português, uma área da Formação Geral, para todos os alunos, independentemente das suas 
vontades e das suas vocações. 

2. Considerando que a Educação Física é uma disciplina curricular sustentada num programa 
com objectivos e em Metas de Aprendizagem que, evidentemente, se articulam com uma 
carga horária semanal prevista e esperada. 

3. Considerando que a Educação Física é uma área disciplinar constituída pelas modalidades 
desportivas e outras, a aptidão física e os conhecimentos. 

4. Considerando que a Educação Física é a única disciplina do currículo dos alunos que 
concorre para objectivos de saúde efectiva dos alunos. 

5. Considerando que a Educação Física não deve ser confundida com uma animação desportiva, 
uma expressão ou uma tecnologia, assumindo-se nos seus objectivos, nos seus meios e nas 
condições de realização como uma área disciplinar independente de combate à iliteracia 
motora e à falta duma cultura motora. 

6. Considerando que a Educação Física deverá proporcionar, pelo menos, 1200 aulas, ao longo 
dos 12 anos de escolaridade. 

7. Considerando que a Educação Física, de acordo com a investigação, representa, cada vez 
mais, para muitas crianças e jovens, a única oportunidade de poderem ter actividade física e 
exercitação com alguma regularidade e continuidade. 

8. Considerando que a Educação Física representa, para muitas crianças e jovens, a única 
oportunidade de realizarem actividade física e exercício físico devidamente enquadrados e 
orientados, num ambiente pedagógico e didáctico adequados. 

9. Considerando que Portugal é um dos campeões europeus e mundiais de prevalência da 
obesidade e de sobrepeso, particularmente na população infantojuvenil. 

10. Considerando que Portugal é um dos países europeus, de acordo com dados da própria União 
Europeia, com taxas de menor participação “desportiva” por parte da população, 
considerando os diferentes estratos, sejam etários, socais, académicos, culturais ou outros. 

11. Em relação ao Desporto Escolar a redução do número de horas a atribuir a cada grupo/equipa 
(2horas, aliás 100 minutos, ano lectivo 2012-2013), num processo que parece pretender 
esvaziá-lo de qualquer sentido e qualquer objectivo (ano lectivo 2010-2011 – 4 horas; ano 
lectivo 2011-2012 - 3 horas, aliás 135 minutos) não se perspectivando o aumento e a garantia 
de oportunidade da prática desportiva vocacional e especializada para todos os alunos que 
pretendam, parece inserir-se também numa lógica clara de desvalorização das actividades 
físicas no seio escolar. 

12. O grupo de Educação Física da Escola Secundária Stuart Carvalhais sublinha a sua indignação, 
perplexidade e total discordância face ao conteúdo da nova matriz curricular, para o próximo 
ano lectivo de 2012/2013, divulgada a 25 de Maio de 2012 pelo seu Ministério, através do sítio 
da Direcção Geral da Educação, assim como à redacção da alínea b) do artigo 3º, do despacho 
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normativo nº 13-A/2012, de 5 de junho de 2012. Repudia também qualquer acção ou decisão 
que implique uma discriminação negativa da Educação Física. 

13. Apesar de, posteriormente, tais matrizes terem sido corrigidas e esclarecidas com a 
introdução de novas tabelas tendo como referência as aulas de 45 minutos, estamos 
totalmente em desacordo com a possibilidade de cada escola poder assumir um tempo de 
carga horária semanal diferenciado, levando a que uns alunos possam ter 180 minutos e 
outros 150 minutos, tomando como exemplo o ensino secundário. 

14. A possibilidade das escolas poderem organizar os seus horários com maior liberdade e 
autonomia parece-nos um bom princípio. Contudo, tal princípio não pode, nem deve, permitir 
que o tempo mínimo por semana não seja claramente definido, tal como acontece com outras 
disciplinas. 

15. Manifestamos também o nosso total desagrado e desacordo, à revelia de todo o conhecimento 
científico, quanto à inclusão da Educação Física numa área de expressões e de tecnologias, e 
consideramos que, tal como acontece com outras áreas apresentadas na matriz, a Educação 
Física é uma área autónoma, considerando as suas características e os seus objectivos. 

16. Achamos também estranho que a possibilidade de alterações da carga horária, com 
implicações de um número de aulas inferior equivalente a cinco semanas, não seja 
acompanhada das respectivas revisões curriculares. 

17. Assim, o grupo de Educação Física da Escola Secundária Stuart Carvalhais acompanha a 
SPEF e CNAPEF 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. 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 
 

Massamá, 14 de Junho de 2012 
 
 
 
 

P’lo Grupo de Educação Física 
 

O Coordenador 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(José Eduardo da Silva Monteiro) 

 
 
 
 

Posição assumida e aprovada em reunião no dia 14 de Junho de 2012, por unanimidade. 


