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

O subdepartamento de Educação Física da Escola Básica 2,3 António Sérgio vem 

desenvolvendo, desde há vários anos, um trabalho reconhecido por toda a escola e 

comunidade local. Este assenta num Projeto de Educação Física de Escola que se constitui 

como referência fundamental para a orientação e organização do trabalho coletivo dos 

professores. A atividade curricular da disciplina tem como base o cumprimento dos Programas 

Nacionais de Educação Física (PNEF) para o 2º e 3ºciclos de escolaridade. Acrescem ainda as 

atividades físicas de enriquecimento curricular (Atividade Interna e Desporto Escolar), que tem 

registado uma significativa adesão por parte dos alunos com um reconhecido sucesso.  

Os PNEF, constituindo lei, foram elaborados a partir de um amplo consenso dos profissionais 

de EF e com a participação de um conjunto de especialistas nas várias matérias que 

constituem os programas. Assentam num compromisso, então assumido pela tutela, da 

existência de um mínimo de 3 aulas semanais, em dias diferentes e desejavelmente não 

consecutivos para qualquer ciclo de ensino. Considera-se portanto decisivo proporcionar a 

todos os alunos cerca de 1200 aulas ao longo dos seus 12 anos de escolaridade. 

Não se conhece nenhum estudo ou trabalho publicado que altere estes e outros pressupostos 

que estiveram na origem da reforma curricular regulamentada pelos decretos/lei 6/2001 e 74 

de 2004. 

Assim, considerando que: 

1. A área curricular de Educação Física é a única que contribui direta e decisivamente 

para a saúde da população infantojuvenil portuguesa promovendo, indiscutivelmente, 

hábitos de vida saudáveis e reduzindo deste modo comportamentos de risco junto dos 

jovens;  

 

2. É o Sistema Educativo, através das escolas, que acolhe todos os alunos deste país, 

proporcionando-lhes idênticas oportunidades de acesso a uma atividade física 

orientada por profissionais devidamente qualificados; 

 

3. É a escola que garante à grande maioria dos jovens a única oportunidade de acesso à 

prática da atividade física; 

 

4. O sedentarismo constitui um dos maiores flagelos do século XXI sendo que, ao nível 

europeu, Portugal revela uma das mais baixas taxas de prevalência de atividade física e 

a segunda maior taxa de obesidade e sobrepeso na 2ª infância; 

 

5. É a própria Assembleia da República que, identificando este problema, reconhece a 

necessidade de reforçar a atividade física da população portuguesa em idade escolar; 

6. Os alunos, na generalidade, manifestam grande prazer, agrado e recetividade à 

disciplina de Educação Física; 



7. A Expressão em Educação Físico Motora no 1º ciclo de escolaridade apresenta um 

índice de cumprimento residual, ficando desde logo em causa o compromisso nacional 

estabelecido em lei através dos PNEF, assim como o próprio desenvolvimento dos 

jovens em idade escolar; 

 

8. O cumprimento dos PNEF, aprovados em lei, fica seriamente comprometido se não for 

respeitado o compromisso mínimo das 3 aulas semanais, em dias diferentes e não 

consecutivos;  

 

9. No 3º ciclo de escolaridade, não existem nenhumas razões conceptuais, científicas e de 

natureza curricular que fundamentem a integração da Educação Física numa área 

designada de Expressões e Tecnologias, junto com outras disciplinas que não possuem 

nenhuma identidade com esta área curricular;  

 

10. Uma eventual redução da carga curricular no ensino secundário, como aquela que está 

prevista nas propostas de matrizes curriculares já apresentadas refletir-se-á, 

necessariamente, numa diminuição da qualidade do funcionamento da disciplina; 

 

11. O desinvestimento nesta área do currículo gera, necessariamente, uma descida da 

exigência, o desinteresse e irresponsabilidade nos alunos e uma possível desmotivação 

em muitos professores; 

 

12. Esta resolução contraria as recomendações reiteradas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), pelo Parlamento Europeu e pela European Physical Education 

Association (EUPEA), pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e o próprio Ministério da Saúde, assim como os pareceres emitidos 

pelas associações representativas dos profissionais de Educação Física (Sociedade 

Portuguesa de Educação Física e Confederação Nacional das Associações de 

Profissionais de Educação Física); 

 

13. As cargas horárias das várias disciplinas, podendo ser decididas a partir do órgão de 

gestão da escola podem criar uma enorme subjetividade no estabelecimento de 

critérios por parte dos seus gestores, com prejuízos evidentes para os alunos; 

 

14. A possibilidade do nível de Educação Física deixar de ser contabilizado na média de 

acesso ao Ensino Superior, pese embora a existência de estudos que comprovam que a 

grande maioria dos alunos beneficia com a sua inclusão, representará um retrocesso 

do papel da disciplina, com a sua consequente desvalorização, o que provocará um 

desinvestimento por parte dos alunos; 

 

15. A redução do número de horas a atribuir a cada grupo equipa do Desporto Escolar 

provocará o esvaziamento dos seus objetivos, tendo em conta que se trata de uma 

atividade desportiva vocacional e especializada, onde o tempo de prática é decisivo na 

melhoria da sua qualidade. Muitos dos atletas com resultados relevantes a nível 

nacional e internacional passaram pelo Desporto Escolar. 



 

O subdepartamento de Educação Física do Agrupamento de Escolas António Sérgio solicita 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. 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.  

Esta tomada de posição foi aprovada por unanimidade na reunião do subdepartamento 

realizada no dia 21de junho de 2012. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

Agualva, 21 de junho de 2012 

O subdepartamento de Educação Física 

O Coordenador 

_________________________________________________________ 

(Paulo Filipe Tomé de Almeida Fernandes) 

 

 

 

 

 

 

 


