
Ex.mo Sr. Ministro da Educação e Ciência, Prof. Doutor Nuno Crato 

 

O Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas de Portela e 

Moscavide reuniu, extraordinariamente, no dia 21 de Junho a fim de analisar e tomar 

posição relativamente às implicações da publicação, no passado dia 25 de Maio, 

através do sítio da Direção Geral de Educação (DGE), da matriz curricular a 

implementar no ano letivo 2012/2013 e, posteriormente, do Despacho Normativo 

nº13-A/2012, no Diário da República de 5 Junho de 2012. 

 

É com enorme indignação e preocupação que verificámos, na matriz 

curricular, uma substancial redução da carga horária da Expressão Física Motora e da 

Educação Física para os diversos níveis de ensino. A nossa perplexidade é, ainda, maior 

quando na sociedade civil, os médicos e as várias entidades ligadas à saúde 

demonstram consciência e preocupação crescente para a necessidade de promover 

hábitos de vida saudável e de prática regular da actividade física, nas crianças e jovens. 

 

No 1º Ciclo é preocupante que não sejam estabelecidos (à semelhança do 

Português e da Matemática) uma carga horária mínima para a Expressão Físico-

motora. Ao não estabelecer esta carga horária mínima estaremos a contribuir, 

inequivocamente, para o analfabetismo motor. De igual modo, a matriz curricular do 

3º Ciclo do Ensino Básico ao não estabelecer a carga horária mínima para a Educação 

Física, deixa ao diretor a responsabilidade de tomar essa decisão. 

A nossa preocupação estende-se ao Ensino Secundário que, de acordo com a 

matriz, possibilita ao director a decisão de reduzir a disciplina de Educação Física de 4 

para 3 tempos letivos. 

 

Sendo os Programas Nacionais de Educação Física (PNEF’s) comuns em todos 

os estabelecimentos de ensino do país, preocupa-nos a possibilidade de haver uma 

variação tão acentuada na atribuição dos créditos horários nas diferentes escolas do 

país. Esta decisão acarreta claras consequências negativas e provocará, 

inevitavelmente, desequilíbrios na Avaliação dos nossos alunos. O processo de 

avaliação está inscrito nos PNEF’s e é uma ferramenta indissociável do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Se considerarmos o exposto no Despacho Normativo nº3-A/2012, em que no 

próximo ano letivo, serão atribuídos aos Grupos/Equipa de Desporto Escolar, no 

máximo, dois créditos horários, ficamos com a ideia que estamos a prestar um mau 

serviço aos nossos jovens e a contribuir para o sedentarismo e para o aumento da 

obesidade nas gerações futuras.  



Considerando que, de acordo com as recomendações da Organização Mundial 

de Saúde, os governos dos diversos países devem promover a prática de actividade 

física nas crianças e jovens, a Educação Física apresenta-se como meio por excelência e 

de maior credibilidade para por em prática estas orientações. 

 

Estranhamos que não tenha sido pedido parecer às várias associações 

profissionais e científicas desta área, nomeadamente ao Conselho Nacional das 

Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF) e a Sociedade 

Portuguesa de Educação Física (SPEF). 

 

Pelo anteriormente exposto, o grupo de Educação Física do Agrupamento de 

Escolas de Portela e Moscavide considera que esta matriz curricular em nada beneficia 

os seus alunos, promovendo, pelo contrário, o sedentarismo, a obesidade e a falta de 

hábitos de vida saudável.  

Em nosso entender, a Educação Física ultrapassa, em muito, a mera disciplina 

curricular, adquirindo uma dimensão cultural e social que procura transmitir valores 

éticos de elevada importância na formação integral do indivíduo: responsabilidade 

individual e colectiva; cumprimento de regras; fair play; respeito por si e pelo outro; 

cooperação e solidariedade. Ensina a saber ganhar e perder, a superar as 

adversidades, a ser persistente, organizado… 

A Educação Física e o Desporto Escolar apresentam-se para muitas crianças e 

jovens como a única oportunidade de realizarem atividade física e desportiva 

devidamente enquadrada e orientada, num ambiente pedagógico e didático 

adequado. 

 

Deste modo, vimos manifestar o nosso total desacordo com a presente matriz 

curricular e com o exposto no Despacho Normativo nº13-A/2012, solicitando a 

suspensão imediata dos mesmos. 

 

Portela, 21 de Junho de 2012 

 

 

O Grupo de Educação Física do Agrupamento 

de Escolas de Portela e Moscavide 


