
 

Exmo Senhor Ministro da Educação e Ciência 
Professor Doutor Nuno Crato 
Av. 5 de Outubro, 107, 1069-018, Lisboa 
Portugal 
Fax: +351217811835 

Odivelas, 6 de julho de 2012. 

O grupo disciplinar de Educação Física do 2º e 3º ciclos da Escola EB 2,3 António Gedeão, 
apoiado pelos restantes professores do Departamento de Expressões, que reuniu no 
passado dia 29 de junho, sublinha a sua indignação, perplexidade e discordância quanto às 
decisões anunciadas pelo Ministério da Educação e Ciência nomeadamente: 

  A redução da carga horária da disciplina de Educação Física apresentada nos conteúdos 
das matrizes curriculares do ensino básico e secundário divulgadas no sítio da Direção 
Geral de Educação a partir do dia 25 de maio do presente ano letivo, documentos que, para 
além de não serem sustentados em fundamentos técnicos, científicos e/ou pedagógicos, 
contrariam todas as recomendações emanadas por entidades nacionais e internacionais 
indo prejudicar o desenvolvimento dos alunos. Com efeito, agregar a disciplina de Educação 
Física com outras disciplinas do grupo das “Expressões e Tecnologias” pode levar a uma 
diminuição da carga horária desta disciplina num país campeão europeu de prevalência da 
obesidade e de sobrepeso na população infanto-juvenil. Salientamos também que a matriz 
surge em contraponto a uma recente resolução da Assembleia da República onde se 
reconheceu a necessidade de reforçar a atividade física da população escolar e até a 
opinião do Senhor Ministro da Saúde num discurso de encerramento proferido no passado 
dia 4 de maio no âmbito da conferência “Obesidade Infantil: a epidemia do século XXI”. Mais 
ainda, contraria o documento que esteve em discussão pública tempos atrás, no qual esta 
questão nunca foi equacionada. 
 
  A redução da carga horária do Desporto Escolar que se verificou este ano letivo, 
reduzindo as oportunidades de formação desportiva dos alunos. 

Desta forma, manifestamos mais uma vez a nossa insatisfação e profundo desacordo na 
aparente desvalorização da Educação Física e do Desporto expressa nos documentos 
emanados pelo Ministério da Educação e Ciência, reiterando todas as preocupações 
enunciadas por inúmeras entidades nos vários documentos que foram enviados ao Senhor 
Ministro da Educação, plenamente conscientes da gravidade que estas medidas poderão 
representar, a médio e longo prazo, na saúde e na formação dos nossos alunos. 
 

Assim, pelo exposto acima, apelamos para a marcação de uma audiência com as estruturas 
representativas dos professores de Educação Física de modo a encontrar a solução mais 
adequada para resolver este problema. 

Subscrevemo-nos com consideração, 

 

Os professores do grupo Disciplinar de Educação Física do 2º e 3º Ciclos 
da Escola EB 2,3 António Gedeão. 


