
 

______________________________________________________________________ 
NºP.C.-600020487           PBX: 289586779/80/81  Tel./Fax C.D.:289586892          Rua das Escolas - 8200-126 ALBUFEIRA 

E-mail: geral@esa.pt 

 

Esco la  Secundár i a  de  A lb ufe i ra  
Código 400506 

  
Exmo. Senhor Ministro da  
Educação e Ciência, 
Professor Doutor Nuno Crato 
Av. 5 de outubro, 107 
1069-018 Lisboa 
 

 
Sua referência 

 
Sua comunicação 

 
Nossa referência 

 
Data 

   4-Jul-12 

Assunto: Posição do Grupo Disciplinar de Educação Física sobre as últimas 

alterações decorrentes do despacho normativo 13-A/2012, de 5 de junho 

de 2012. 

 

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

 

O Grupo Disciplinar de Educação Física da Escola Secundária de Albufeira vem 

manifestar o seu repúdio, na sequência das inúmeras diligências tomadas 

pelas estruturas nacionais representativas dos profissionais de Educação Física 

(SPEF – Sociedade Portuguesa de Educação Física e CNAPEF - Conselho 

Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física), e 

na sequência das tomadas de posição das mais diversas escolas e instituições 

nacionais e internacionais que enviaram a Vossa Exca. todo um conjunto de 

factos e argumentos que consubstanciam a nossa posição no que diz respeito 

às três situações em causa: 

1) Redução  da  carga  horária  de  Educação  Física; 

2) Não contabilização  da  disciplina de Educação Física para  a média de 

acesso ao Ensino Superior; 

3) Redução do número de horas a atribuir a cada grupo equipa do 

Desporto Escolar; 
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Assim, o Grupo Disciplinar de Educação Física da Escola Secundária de 

Albufeira vem por um lado exigir a suspensão imediata das matrizes 

curriculares e do respetivo diploma que as enquadra bem como a alínea a) do 

ponto 2 do artigo 3º e a alínea b) do ponto 3 do artigo 8º do despacho 

normativo 13-A/2012, de 5 de junho de 2012, e por outro lado que não 

desconsidere a Educação Física, não a contemplando para a média de acesso 

ao ensino superior. Solicitamos, igualmente, a audição das estruturas 

representativas dos profissionais de Educação Física por forma a serem 

encontradas as soluções mais ajustadas que tenham por base o interesse da 

aprendizagem dos alunos e da sua saúde e qualidade de vida. 

 

Atenciosamente. 

 

«Não há Educação, sem Educação Física.» 

 

 

Albufeira, 04 de julho de 2012 

 

O Delegado do Grupo de Educação Física e Desporto da ESA 

 

 

_________________________________ 

(Luís João de Oliveira Pica) 

 

 


