
 

 

                                    
 
 

TOMADA DE POSIÇÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES RELATIVAMENTE À CARGA 

CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FISICA E OUTRAS PROPOSTAS DO 
MINISTÉRIO 

 
Tendo em conta que: 
a) A obesidade foi considerada, pelos organismos nacionais e 
internacionais, o flagelo do século XXI e estando o nosso país numa 
situação muito gravosa; 
b) A classe médica, nas suas várias especialidades, nunca tanto como 
nos dias de hoje recomenda veementemente a prática de atividade física 
em todos os escalões etários, como uma das primeiras medidas de 
combate à obesidade e ao sedentarismo e promoção de hábitos de vida 
saudável, etc.; 
c) Apesar da oferta desportiva a nível nacional na suas várias vertentes 
"clubísticas" ou associativas abarcar uma grande extensão de território 
nacional, ainda é insuficiente para cobrir o universo estudantil português 
e toda a panóplia de atividades físicas e desportivas; 
d) Muitos alunos apenas têm contacto com a prática desportiva através 
da escola em geral e da disciplina de Educação Física em particular; 
O grupo de Educação Física rejeita a possibilidade de reduzir a carga 
horária da disciplina de Educação Física, assim como da 
classificação  desta disciplina deixar de contar para a média de acesso a 
ensino superior, cientes que estamos da implicação a nível de 
desenvolvimento psicomotor da nossa população que tais medidas 
acarretarão. Assistimos a um verdadeiro atentado à qualidade de vida 
dos nossos estudantes, comprometendo o futuro de várias gerações com 
todas as implicações sociais e económicas daí decorrentes. Já lá diz o 
ditado "mais vale prevenir do que remediar"... 
Assim, é importante vincar que na nossa escola, agrupamento e/ou 
mega-agrupamento, para além de em todo o país, deverá prevalecer a 
opção das aulas de quarenta e cinco minutos, prevista no documento 
"Matrizes do Ensino Básico e Secundário" (MATRIZ ORGANIZADA EM 
PERÍODOS DE 45 MINUTOS PARA REFERÊNCIA).  
 
 

A Subcoordenadora de Educação Física 
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A Coordenadora do Departamento de Expressões  
 

______________________________________ 
 

(Aprovado em reunião de grupo e de departamento do dia 29 de junho de 2012) 
 


