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O grupo de Educação Física da Escola Secundária com 3º ciclo de Pedro 
Nunes em Lisboa, vem por este meio expressar a sua perplexidade e 
preocupação face ao conteúdo do Despacho Normativo n.º 13-A/2012, de 5 de 
junho e do Decreto-Lei nº139/2012, de 5 de julho. 
Estes diplomas apontam claramente para uma redução substancial da carga 
letiva na disciplina de Educação Física tanto no 3º Ciclo do Ensino Básico 
como no Ensino Secundário e no Desporto Escolar, como atividade de 
complemento curricular, a par da incompreensível perda de estatuto avaliativo 
da disciplina no ensino secundário. 
A Organização Mundial de Saúde vem reforçando cada vez mais a 
necessidade de os governos assegurarem para as suas crianças e jovens entre 
os 15 e 18 anos, atividade física moderada a intensa, diária com a duração de 
60 minutos, envolvendo uma série de atividades e adequada ao 
desenvolvimento físico em que estes se encontram. A disciplina de Educação 
Física é inequivocamente o meio por excelência onde se deve investir para 
conseguir cumprir estas recomendações. Os benefícios na saúde da população 
e a consequente redução da despesa nesta área superam em larga escala o 
investimento requerido. 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico nos últimos 
dados de 2007 identificou Portugal como um dos países membros com os 
níveis mais altos de obesidade onde se destaca uma especial preocupação 
para com os adolescentes. 
E foi, com certeza, com o conhecimento destes dados que foi publicada uma 
recente resolução da Assembleia da República Portuguesa, onde se reconhece 
a necessidade de se reforçar a atividade física da população em idade escolar. 
O Ministro da Saúde, num discurso de encerramento proferido a 4 de maio de 
2012 no âmbito da conferência “Obesidade Infantil: A epidemia do Século XXI”, 
que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, referiu: 
“ a) A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública em Portugal. 
Calcula-se que os custos com a doença representem cerca de 1% do Produto 
Interno Bruto dos países europeus;  
b) Temos valores muito preocupantes nos adolescentes com idades 
compreendidas entre os 11 e os 15 anos, com risco maior de se tornarem 
adultos obesos;  
c) Precisamos de jovens que pratiquem desporto, que apostem na atividade 
física e que não a abandonem depois de finda a escolaridade;  
 d) É fundamental a colaboração e articulação entre diversas instituições e 
organismos oficiais, nomeadamente do Ministério da Saúde e do Ministério da 
Educação para a resolução do problema da obesidade.” 
Relembramos que a Constituição Portuguesa consagra o direito ao desporto 
bem como à educação e saúde a todos os cidadãos portugueses. A disciplina 
de Educação Física é a única que verdadeiramente cumpre e articula todos 
estes direitos. É transversal a todos os ciclos de ensino, abrangendo a 
totalidade dos alunos, proporcionando aprendizagens e promovendo a 
aquisição de competências muito específicas que não podem ser colmatadas 
por outras áreas curriculares ou disciplinas. Mas os efeitos da Educação Física 
extravasam o seu espaço próprio de aula produzindo um efeito integrador e de 
sociabilização únicos que contribuem decisivamente tanto para a 
implementação de um bom clima de escola como para a construção de uma 
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cultura de escola inclusiva e de sucesso. O prazer da auto superação, a 
tolerância, a solidariedade, a motivação intrínseca, a liderança, a capacidade 
de tomar decisões, a autonomia, a capacidade de trabalhar em grupo, a 
resiliência, o saber lidar com êxitos e insucessos, são apenas alguns exemplos 
de aspetos que são trabalhados e vividos pelos alunos de forma muito 
específica e particular nesta disciplina e no desporto escolar. 
Por último, e independentemente do facto de não concordarmos em absoluto 
com as novas matrizes curriculares, não entendemos como é que elas 
surgiram, com alterações tão profundas em relação à “proposta final” do 
Ministério da Educação, de março de 2012, sem que estas venham 
acompanhadas, como seria óbvio e lógico, de uma efetiva revisão curricular. 
Nesta sequência também não compreendemos porque foi decidido reduzir a 
carga horária letiva atribuída ao desporto escolar de 135 para 100 minutos. De 
igual modo não é apresentada fundamentação para o facto de a disciplina de 
educação física deixar de ser considerada para efeito de apuramento da média 
final no ensino secundário, sabendo-se hoje que esta posição não foi exigida 
pelas organizações representativas do pais e encarregados de educação 
(CONFAP e CNIPE) que já expressaram publicamente o seu repúdio da 
medida e da menorização da educação física. 
 
Pelo exposto, este grupo de Educação Física, face às medidas previstas nos 
citados diplomas legais, que produzem exatamente o resultado contrário ao 
que seria legítimo esperar no contexto atual, ou seja, diminuem a carga horária 
na disciplina de Educação Física em vez de a aumentarem, reduzem o tempo 
disponível para o Desporto Escolar e desqualificam a disciplina de educação 
física no secundário, retirando-lhe a igualdade avaliativa com as restantes 
disciplinas que integram este nível de ensino,  exige a revogação imediata 
destas medidas. 
 
Lisboa, 11 de julho de 2012  


