
Página 1 de 3 

 

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência 

Professor Doutor Nuno Crato 

 

Avenida 5 de Outubro, nº107 

1069 – 018 Lisboa 

 

 

O Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, em Pinhal 

Novo, após ter analisado as recentes medidas deliberadas pelo Ministério da Educação e 

Ciência, relativamente à revisão curricular a aplicar a partir do ano lectivo 2012/2013, da qual 

resulta uma redução da carga letiva da disciplina de Educação Física no currículo do 3º ciclo do 

ensino básico e do secundário e à redução significativa da carga horária atribuída ao desporto 

escolar (decorrente do despacho 13-A/2012), vem deste modo manifestar a sua discordância 

e repúdio pelas alterações introduzidas pela tutela, acompanhando assim, todos os 

movimentos já testemunhados por si, ou pelo seu gabinete, nomeadamente pela SPEF e pelo 

CNAPEF. 

 

Esta nossa posição tem por base a seguinte fundamentação: 

 

1. A Educação Física é uma disciplina curricular sustentada num programa com 

objetivos e em Metas de Aprendizagem que, evidentemente, se articulam com uma carga 

horária semanal prevista e esperada, não existindo qualquer fundamentação na inclusão da 

Educação Física na área de Expressões e Tecnologias no 3º ciclo (onde se encontram 

disciplinas como TIC, Educação Visual e Oferta de Escola), nem tão pouco podemos aceitar 

que os órgãos de administração e gestão das escolas distribuam o crédito  de minutos desta 

área de acordo com critérios por eles definidos; 

 

2. Estamos a falar da única área do currículo escolar que contribui direta e 

decisivamente para a saúde da população infanto-juvenil portuguesa, num contexto em que o 

país revela a segunda maior taxa de prevalência de obesidade e sobrepeso da Europa, e uma 

das mais baixas taxas de prevalência de actividade física. Consequentemente, estas medidas 

promovem o desenvolvimento de um dos maiores flagelos do século XXI, o sedentarismo, e 

compromete o imprescindível desenvolvimento de hábitos de vida saudável na população 

portuguesa; 

 

3. A Educação Física é, e deverá continuar a ser, juntamente com a Língua Portuguesa, 

uma área da Formação Geral, para todos os alunos, independentemente das suas vontades e 

das suas vocações; 
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4. A Educação Física, de acordo com a investigação, representa, cada vez mais, para 

muitas crianças e jovens, a única oportunidade de poderem ter atividade física e exercitação 

com alguma regularidade e continuidade; 

 

5. A Educação Física tem, ao longo dos últimos anos, conquistado uma inegável 

importância e os programas nacionais assentam na garantia do desenvolvimento da atividade 

física correta e devidamente orientada para a aquisição de competências motoras, numa 

perspetiva de educação para a saúde e de promoção da autonomia, fruto de um trabalho 

empenhado e qualificado dos seus profissionais; 

 

6. A Educação Física tem justificado o seu espaço como disciplina fundamental e 

imprescindível no currículo escolar de todos os alunos contribuindo para a valorização plena 

do seu percurso escolar e para a eliminação do analfabetismo motor, o que terá, certamente, 

justificado o enorme investimento efectuado, nos últimos anos, ao nível das instalações 

desportivas escolares; 

 

7. São muitos os estudos que comprovam que a prática regular e contínua do exercício 

físico nos jovens promove, entre outros, o aumento do sucesso escolar, facto que justifica a 

aposta em contexto escolar de todo o tipo de oportunidades de prática motora devidamente 

enquadrada. 

 

De acordo com a fundamentação apresentada, estranhamos ainda, que as decisões tomadas 

pelo seu Ministério contrariem posições tomadas por outro seu colega de Governo, o Ministro 

da Saúde, que no passado dia 4 de Maio, defendeu publicamente, que o país precisa que “os 

jovens pratiquem desporto, que apostem na atividade física e que não a abandonem no final 

da escolaridade”, afirmando ainda ser “fundamental a articulação entre o Ministério da Saúde 

e o Ministério da Educação”; e ainda resoluções da Assembleia da República, já em 2012, 

onde é expressa a prioridade de ação através da promoção da atividade física bem como do 

reforço do desporto escolar como instrumentos de prevenção e combate à obesidade junto 

dos jovens. Por isso coloca-se a questão: como são possíveis tais decisões por parte do seu 

Ministério, quando todos os estudos, opiniões, resoluções, etc. contradizem tudo aquilo que 

foi aprovado? 

 

A redução progressiva, no Desporto Escolar, do número de horas a atribuir a cada 

grupo/equipa (2horas, ou 100 (?) minutos, ano lectivo 2012-2013), deixando-o lentamente 

esvaziar-se quer no seu objectivo, quer no seu sentido (ano lectivo 2010-2011 – 4 horas; ano 

lectivo 2011-2012 - 3 horas, 3 blocos de 45 minutos) não se perspectivando o aumento e a 

garantia de oportunidade da prática desportiva vocacional  e especializada para todos os 

alunos que pretendam, continuando numa lógica clara de desvalorização das atividades físicas 

no seio escolar. 
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Estávamos longe de imaginar que em pleno século XXI ainda fosse necessário relembrar e 

reforçar os diversos contributos educativos desta área disciplinar para o desenvolvimento das 

nossas crianças e jovens, os quais poderão ser postos em causa se se verificar uma redução da 

carga horária da Educação Física, contrariando uma preocupação emergente em toda a 

Europa, de aumentar o tempo da atividade física em contexto escolar. 

 

Reforçamos ainda, que a disciplina de Educação Física deve continuar a ser considerada como 

disciplina a integrar as médias globais do aluno, no ensino secundário, uma vez que não 

existem quaisquer argumentos técnicos, científicos ou pedagógicos que o justifiquem, 

refutando por completo a justificação que é dada pela tutela para que a classificação interna 

final de Educação Física deixe de contar para a média final do Ensino Secundário, e por 

consequência de acesso ao Ensino Superior, uma vez que essa decisão coloca em causa todos 

os princípios, objetivos e metas de aprendizagem estabelecidas para a disciplina e promoverá 

a desvalorização da mesma. 

 

Face ao exposto, o Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas José Maria dos 

Santos acompanha a SPEF e CNAPEF exigindo a suspensão das matrizes e do respetivo 

diploma que as enquadra e da alínea a) do artigo 3º, do despacho normativo nº 13-A/2012, de 

5 de Junho de 2012, e a audição das estruturas representativas dos profissionais de Educação 

Física, de forma a encontrar as soluções ajustadas e adequadas ao interesse da aprendiza gem 

e desenvolvimento das nossas crianças e jovens, da sua educação e da sua saúde e qualidade 

de vida. 

 

Esta tomada de posição foi aprovada por unanimidade em reunião do Grupo de Educação 

Física no dia 4 de Julho de 2012. 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

 

 

Pinhal Novo, 4 de Julho 2012 

 

 

O Coordenador do Grupo de Educação Física do 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

 

____________________________________________ 

(Alberto Silva Rosa) 

 


