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POSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE BRAGA 
SOBRE AS MEDIDAS TOMADAS PELA TUTELA RELATIVAMENTE À DISCIPLINA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E AO DESPORTO ESCOLAR 
 

 
Exmo. Senhor Ministro da Educação e da Ciência, 

Prof. Doutor Nuno Crato 

 
 

A Associação de Profissionais de Educação Física de Braga (APEFB), após ter analisado o 
Decreto-Lei nº139/2012, de 5 de Julho, do qual poderá resultar a redução da carga 

letiva da disciplina de Educação Física no currículo do 3º ciclo do ensino básico e do 

secundário e à provável redução significativa da carga atribuída ao desporto escolar 
(decorrente do despacho 13-A/2012), vem deste modo manifestar a sua discordância e 

repúdio pelas alterações introduzidas pela tutela sustentando a sua posição no seguinte:  
1. A importância da disciplina de Educação Física no contexto educativo e curricular é desde 

logo assumida pela Constituição da República Portuguesa (Artigo nº 70, 73 e 79); 

2. No mesmo sentido, a Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu nº 5, do Art.º 51, 

reconhece a importância do Desporto Escolar; 

3. O decreto-lei 95/91, de 26 de Fevereiro, define, claramente para a Educação Física e 

Desporto Escolar, os seus objetivos, designadamente ao longo do seu artigo 3º; 

4. A Educação Física é uma disciplina de importância inequívoca e é por isso transversal a 

todos os ciclos de ensino (a par com a Língua Portuguesa). O Desporto Escolar 

abrange um universo superior a 100.000 alunos (que na sua maioria têm nesta atividade 

a sua única oportunidade de prática desportiva formal); 

5. A disciplina de Educação Física tem, ao longo dos últimos anos, conquistado uma inegável 

importância e os programas nacionais assentam na garantia do desenvolvimento da 

atividade física correta e devidamente orientada para a aquisição de competências motoras, 

numa perspetiva de educação para a saúde e de promoção da autonomia, fruto de um 

trabalho empenhado e qualificado dos seus profissionais. Proporciona um vasto plano de 

promoção do exercício e da atividade física como instrumento potenciador dos indicadores 

de saúde e de aptidão física dos nossos alunos. São muitos os estudos que comprovam que 

a prática regular e contínua do exercício físico nos jovens promove, entre outros, o 

aumento do sucesso escolar e a diminuição dos índices de excesso de peso e de obesidade.  

 

A este propósito, reiteram-se,  
 

1. A preocupação demonstrada pelas resoluções da Assembleia da República nºs 67 e 68 de 

10 de maio de 2012, onde é expressa a prioridade de ação através da promoção da atividade 

física bem como do reforço do desporto escolar como instrumentos de prevenção e 

combate à obesidade junto dos jovens; 

2. A preocupação demonstrada, a 4 de Maio, pelo Ministro da Saúde, que defendeu, 

publicamente, que o país precisa que “os jovens pratiquem desporto, que apostem na atividade 

física e que não a abandonem no final da escolaridade”, afirmando ainda ser “fundamental a 

articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação”. 
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6. A preocupação demonstrada por muitos países europeus em aumentar o tempo de 

prática desportiva na escola reforçando assim o papel da educação física e do desporto na 

promoção da saúde, da aptidão física e da integração social. 

7. A disciplina de Educação Física contribui para a valorização plena do percurso escolar e para a 

eliminação do analfabetismo motor, o que terá, certamente, justificado o enorme 

investimento efetuado, nos últimos anos, ao nível das instalações desportivas 

escolares, que aqui se saúdam. 

3. A disciplina de Educação Física tem, nas escolas, um conjunto de profissionais cujo trabalho 

está centrado nos alunos e por isso todo o investimento desenvolvido quer na disciplina 

quer nos projetos associados (ex. clubes do desporto escolar destinados a alunos com 

necessidades educativas especiais) tem contribuído para a concretização dos objetivos 

estabelecido na legislação em vigor. 

 

Face ao exposto e tal como foi afirmado inicialmente, a APEFB: 
1. Discorda das possíveis reduções da carga horária da disciplina de Educação Física e 

da prevista para o Desporto Escolar, assumindo uma total indignação e perplexidade 

perante a contradição que emerge das medidas propostas pela tutela, face aos atuais 

indicadores de risco para a saúde dos nossos jovens. 

2. Manifesta ainda a sua estranheza pelo fato de tais medidas, propostas pela tutela, não 

estarem acompanhadas e sustentadas por quaisquer argumentos técnicos, 

científicos e pedagógicos, 

3. Discorda completamente, que o desporto escolar seja colocado no plano que é 

estabelecido no despacho 13-A/2012 (dependendo de fatores e indicadores muito pouco 

claros e muito voláteis em função da articulação curricular e/ou do crédito global a atribuir 

à escola), situação que reduzirá, ainda mais, a carga horária atribuída a esta atividade 

de referência. 

4. Reforça que a disciplina de Educação Física deve continuar a ser considerada como 

disciplina a integrar as médias globais do aluno, no ensino secundário, uma vez que 

não existem quaisquer argumentos técnicos, científicos ou pedagógicos que o justifiquem, 

refutando por completo a justificação que é dada pela tutela para que a classificação 

interna final de Educação Física deixe de contar para a média do secundário, uma vez que 

essa decisão coloca em causa todos os princípios, objetivos e metas de aprendizagem 

estabelecidas para a disciplina e promoverá a desvalorização da mesma. 

 

A Associação de Profissionais de Educação Física de Braga, vem deste modo apelar ao Senhor 
Ministro de Educação e Ciência se digne tomar em consideração o exposto, revogando, de 

imediato, as medidas ora previstas, reforçando, dessa forma, a importância que a 
Educação Física e o Desporto Escolar podem e devem ter para o crescimento e educação dos 

jovens de um país que se pretende desenvolvido e moderno. 

 
 

 
Associação de Profissionais de Educação Física de Braga, 9 de Julho de 2012 
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