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Prova de Aferição de Expressão Físico Motora do 2º ano de Escolaridade 

 

Uma oportunidade de Educação Física concretizada no 1.º Ciclo 
 

 

Concluíram-se no dia 9 de maio de 2017, em todo o país, as provas de aferição para o 2º ano de escolaridade, 

nas áreas das Expressões Artísticas e na Expressão Físico Motora (EFM). 

 

Na área curricular de EFM, estas provas permitiram recolher, à escala nacional e pela primeira vez a um nível 

internacional, dados sobre o desempenho motor de mais de 100 mil alunos, numa idade em que esta área 

assume uma importância determinante, não só no domínio das atividades físicas, mas também para a 

formação integral das nossas crianças e jovens. 

 

Tendo por base os relatórios preliminares de diferentes regiões do país, o Conselho Nacional de Professores e 

Profissionais de Educação Física (CNAPEF) e a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) congratulam-

se pelo sucesso alcançado na realização da prova e, naturalmente, pela forma empenhada como os 

professores de Educação Física, os professores do 1.º Ciclo, os diretores das escolas e agrupamentos, bem 

como a equipa IAVE, souberam responder a este enorme desafio. 

 

Esperamos que todo este processo e os diversos dados recolhidos possam, agora, originar melhores condições 

de desenvolvimento da EF, uma vez que julgamos estarem reunidas as condições para iniciarmos um novo 

capítulo desse processo. Em causa estará não só a regularidade do ensino da EFM/EF neste nível de ensino, 

como o foco nas oportunidades de aprendizagem disponibilizadas ao universo dos alunos, tal como 

preconizado no currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

A Direção do Conselho Nacional de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF) 

A Direção da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) 
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