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Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física 

 

PARECER – 23/10/2013 

Dirigido a Exma. Colega Coordenadora do Grupo Disciplinar de Educação Física do Agrupamento de 

Escolas de Ferreiras do Concelho de Albufeira, Elsa Tomás Ferreira. 

 

Em resposta à sua solicitação de esclarecimento, o Conselho Nacional das Associações de Profissionais 

de Educação Física (CNAPEF) vem por este meio afirmar o seguinte. 

 

Pergunta 1. - Relativamente às metas de aprendizagem onde se lê que “(...) é completamente 

contraindicado, em critérios de classificação, o fracionamento dos domínios (motor, cognitivo e afetivo) 

ou a atribuição de percentagens aos domínios de avaliação (…)”, parece haver divergências na 

perceção desta lógica de o fracionamento de domínios ser contraproducente, pois no final, a 

classificação dos alunos é traduzida numa avaliação quantitativa (de 1 a 5). 

Resposta.  - Não só as Metas de Aprendizagem apontam para que não se fracione os domínios, ou 

“bens” da personalidade, como os Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) o fazem desde 1989 

nas suas orientações metodológicas. A explicação para esta orientação é simples: em primeiro lugar, 

há décadas que a ciência comprova que, na ação humana, todos eles participam de forma integrada e, 

portanto, não nos compete a nós professores, no âmbito da nossa ação profissional, perceber qual o 

domínio que mais participa e porquê; em segundo lugar, porque o objeto e natureza da nossa área é 

a aquisição/domínio por parte dos alunos de conhecimentos, capacidades e atitudes nas 3 áreas da EF, 

nomeadamente competências específicas muito bem definidas no âmbito das atividades físicas (níveis 

Introdução, Elementar e Avançado em cada uma das matérias) as quais já contêm, nas ações que 

definem, os três domínios de forma integrada. 

Pergunta 2. - Por não se separar os domínios (motor, afetivo e cognitivo) como é que podemos valorizar 

ou penalizar os alunos que se comportam de forma apropriada ou não? O facto dessas “atitudes e 

valores” serem de alguma forma transversais aos níveis introdução de cada matéria, induz a que nas 

aulas de aptidão física ou de conhecimentos, não se avaliem essas atitudes. 

Resposta.  - Os PNEF preconizam 2 tipos de objetivos/competências: gerais (de ciclo de escolaridade) 

e específicos (por matéria/ano de escolaridade). Os gerais comuns a todas as áreas apontam um 

conjunto de “competências sociais” que os alunos deverão desde logo dominar (respeito pelas regras 

e pelo adversário, cooperação em todas atividades, etc.), tal como os níveis de competência específicos 

Introdução, Elementar e Avançado, que o fazem de forma mais específica e integrada nas condições 

de realização (4x4, 5x5, sequência, coreografia, etc.), nas ações a realizar, nomeadamente nas de 

caráter mais motor no contexto de prática e nos critérios de êxito. Significa isto que o que se deve 

avaliar é se os alunos alcançam/atingem/dominam os níveis específicos dos PNEF (Introdução, 

Elementar e Avançado).  
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Pergunta 3. - Parece não haver consenso na leitura dos PNEF no que diz respeito ao facto de o aluno 

por não estar Apto, numa das 3 Áreas, não atingir o Sucesso, parecendo profundamente injusto. 

Resposta.  - Os PNEF definem como regra que um aluno com sucesso em EF é um aluno que atinge o 

sucesso nas 3 áreas que estruturam curricularmente a EF. Será que teria lógica um aluno poder ser 

considerado de sucesso se assim não fosse? No entanto, os PNEF deixam ampla margem de liberdade 

às escolas (grupos de EF) para, em cada uma das áreas, nos anos intermédios de ciclo, definirem 

genericamente o que é que os alunos terão de dominar para ter sucesso em cada ano/ciclo de 

escolaridade. As Metas de Aprendizagem, infelizmente não aprovadas, vieram ajudar a especificar e 

harmonizar este nível de sucesso em cada ano/ciclo de escolaridade e poderão constituir-se como um 

instrumento fulcral de ajuda aos professores de EF neste âmbito. 

 

Pergunta 4. - O tempo útil de aula, que já vigorava numa das escolas, pode/deve incluir a avaliação de 

hábitos de higiene (banho)? 

Resposta.  - A higiene não é conteúdo específico da EF, mas sim um problema de saúde pública e, 

portanto, uma componente geral essencial de uma educação para saúde. Por isto mesmo, é uma área 

que extravasa a própria EF e que é, antes e acima de tudo, uma área transversal a todo o currículo 

nacional, um problema da escola que esta, de uma forma geral, deve perspetivar, abordar e resolver. 

Outra coisa é o papel das disciplinas e que contributo cada uma delas poderá dar neste âmbito. Como 

é óbvio, a EF, mas também as Ciências Naturais, ou a Físico-Química (dependendo da abordagem que 

se deseje) pode ter um papel mais ativo neste âmbito, pois a sua natureza implica que os alunos suem 

pelo esforço físico que desenvolvem e nós, profissionais de EF, pela nossa formação, poderemos ter 

uma ação pedagógica essencial a este nível. No entanto, isto não pode ser confundido com a natureza 

específica da nossa área e os conteúdos que curricularmente a estruturam. Por isso, jamais a higiene 

deve ser critério de avaliação para a classificação dos alunos na disciplina de EF. Os PNEF nisto são 

muito claros. 

 

 

Presidente do CNAPEF 
João Lourenço 

 

Outubro de 2013 
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