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Parecer sobre a contabilização da classificação de Educação Física na 
média do Ensino Secundário para efeitos de ingresso no Ensino Superior  

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação e, 
após inúmeras solicitações por parte de encarregados de educação sobre a 
manutenção da disciplina de Educação Física e a contabilização da sua nota para 
efeitos de acesso ao Ensino Superior, compreende as preocupações dos mesmos 
mas, lembra que a disciplina de Educação Física faz parte do curricula e 
considera que deixar à opção do aluno a decisão sobre a sua contabilização para 
a média, permitiria beneficiar uns em relação a outros, bem como, desvalorizar 
esta disciplina em relação às outras.  
 
Também é necessário ter em atenção que a disciplina de Educação Física, se 
encontra particularmente penalizada no actual contexto educativo demasiado 
teórico, por ser uma disciplina com forte acento nas competências técnicas e 
práticas e pela falta de condições mínimas nas escolas, bem como, o facto de 
ser para muitos jovens a única forma de praticarem actividade física regular, 
necessária para o desenvolvimento saudável do seu corpo e, consequentemente 
contribuir para a sua saúde no futuro.  
 
Assim, a CNIPE entende que a obrigatoriedade da sua frequência se deve 
manter, e a sua nota ter o mesmo peso que as demais disciplinas, podendo no 
entanto, a sua avaliação ser feita de acordo com as competências demonstradas 
pelos alunos, e não pela sua capacidade de execução dos conteúdos, 
privilegiando assim, uma atitude positiva para superar constrangimentos 
individuais, valorizando o esforço empregue e motivando a adopção de um estilo 
de vida saudável, numa sociedade que não o valoriza.  
 
A CNIPE tem consciência de que a Educação Física e o Desporto Escolar são 
um factor de vitalidade e dinamismo nas escolas. São elas que muitas vezes 
reforçam a inclusão e ajudam ao combate do abandono e sucesso escolar e 
educativo. 
 
No que respeita ao acesso ao ensino superior, e como última opção a CNIPE 
julga que se forem consideradas as três melhores classificações das quatro 
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disciplinas do tronco comum, desde que se considere sempre a(s) especificas se 
cria maior igualdade nas condições de acesso, com base na valorização das 
competências individuais.  
 
Neste quadro, o Ensino Secundário terá de se aproximar às necessidades dos 
nossos jovens, como indivíduos, fomentando a procura do conhecimento, tanto 
pela autonomia de estudo, como pela prática de experiências ou das actividades 
físicas e artísticas, assumindo neste último caso, para a CNIPE, a Educação 
Física um papel fulcral.  
 
Em suma, a CNIPE aposta e defende um Ensino Secundário que, em vez de 
entalado entre o Básico e o Superior, seja um nível autónomo com ligações 
fáceis para as diversas oportunidades que existem na sociedade actual, a nível 
de qualificação superior ou especializada, ou a nível de inserção no mundo 
laboral com uma forte motivação para a necessária formação qualificada ao 
longo da vida. 
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