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A publicação do documento “Matrizes Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário” em 

finais de maio de 2012, corroborada pela publicação da decisão de que a classificação da 

disciplina de Educação Física vai deixar de contar para a média final do ensino secundário e para 

a entrada na universidade já a partir do próximo ano letivo em meados de junho de 2012, tem 

colocado à discussão estas temáticas. 

 

A APEF de Viseu manifesta publicamente que: 

- Concorda com a obrigatoriedade da Expressão e Educação Físico-Motora no 1º CEB; 

- Defende a existência de atividades lúdico-desportivas complementares através da Atividade 

Física e Desportiva nas AEC’s no 1º CEB; 

- Concorda com a obrigatoriedade da Educação Física, mas defende que devem ser no mínimo 4 

blocos de 45 minutos para poderem ser organizados em formatos de estimulação pertinente ao 

nível das aquisições neuro-coordenativas fundamentais, da estimulação fisiológica e da educação 

psicossocial em ambientes desportivos específicos só possíveis de organizar em blocos de 90 

minutos; 

- Defende o Desporto Escolar como atividade extra curricular de 90 + 90 minutos em torno de 

atividades diversificadas para os alunos optarem pelas que mais se adequam aos seus interesses e 

necessidades; 

- Defende a existência de programas autárquicos e associativos de oferta desportiva com 

ambientes diferenciados de forma a estimular a adesão mais autónoma a estes espaços educativos 

numa sociedade tendencialmente hipocinética e sedentária. 

A APEF de Viseu manifesta ainda a posição que a classificação da nota do ensino 

secundário não deve ser discriminativa relativamente a qualquer disciplina, pelo que deveria ser 

possível ao aluno escolher do leque de disciplinas feitas, um número pré-determinado das que 

utilizaria para a classificação final média do secundário. 

Alunos com excelentes classificações em Educação Física não podem ser prejudicados 

pelo seu esforço e dedicação, e pela análise das suas competências no âmbito da Motricidade, tal 

como alunos com um raciocínio matemático ou linguístico não o devem ser. 
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Mente sã em corpo são simboliza que competências diversificadas devem ser 

mensuráveis e dizer que umas são mais úteis que outras não é cientificamente correto, nem 

socialmente aconselhável. 

Por fim, a APEF de Viseu manifesta publicamente que não é exclusivamente pelas razões 

de saúde biológica que a Educação Física e o Desporto são importantes. É também por razões de 

saúde psicológica e de saúde social, já que o Desporto enquadrado educativamente e de forma 

correta é fenómeno ímpar de estimulação completa do ser humano integral: bio-psico-social. 

 

 

 

A Direção da APEF Viseu 

 

 

 

 


