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O CNAPEF e a SPEF reafirmam a necessidade de:

A. Distinguir claramente a EF no 1.º Ciclo, que é uma área
curricular obrigatória dos anos deste Ciclo do Ensino
Básico a que todos os alunos têm direito, das denominadas
AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) ou AFD
(Atividade Física Desportiva), que são de caráter facultativo
e, por isso, chegam não só a um menor número de alunos,
como estão integradas em projetos exteriores à escola e
protagonizados por um número muito diversificado de
entidades.



o CNAPEF e a SPEF reafirmam a necessidade de:

B. Promover a mobilização dos atores que devem
protagonizar o desenvolvimento da EF no 1º CEB,
nomeadamente as direções, os professores titulares do 1º
CEB e os professores de EF de cada agrupamento. O ponto
de partida desta mobilização é a assunção de que a
existência de AEC ou AFD, como dimensões do programa
de ocupação de tempos livres, nunca poderá substituir a
necessidade de existência de uma EF curricular e
profissionalmente enquadrada.



o CNAPEF e a SPEF reafirmam a necessidade de: 

C. Generalizar a coadjuvação em EF no 1º Ciclo a todas as
escolas do Ensino Público, através da atribuição de um
crédito de horas letivas aos professores de EF dos
agrupamentos, para que todos os alunos possam
beneficiar de condições similares no cumprimento do
currículo nesta disciplina, procurando ainda que se
garantam as condições físicas e materiais para que a
lecionação desta área seja possível.

Neste sentido vamos promover uma vasta campanha de sensibilização, visando o 
esclarecimento e a mobilização de todas as entidades que neste processo 

intervêm direta e indiretamente, e também da Comunicação Social. 
Lisboa, 04 de janeiro de 2019 

As Direções do CNAPEF e da SPEF 



PRINCÍPIOS E PROCESSOS QUE PROMOVEM E VIABILIZAM A EF NO 1º CICLO

2 - A INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

3 - A IMPORTÃNCIA DOS RESULTADOS DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 
PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS



A Educação Física no 1º Ciclo

A Educação Física não trata só de despertar interesses (animação) numa 

atividade centrada na matéria (desportos), mas de utilizar as atividades 

físicas desportivas e não desportivas como conteúdos de experiência 

educativa (formação centrada no sujeito ), com objetivos de exploração, 

consolidação e aprofundamento, cultivando essa experiência na infância (e 

ao longo da vida), em proveito do desenvolvimento pessoal (Educação).



A aula de EF no 1º Ciclo não
corresponde a uma variante reduzida e
à escala das aulas de EF nos outros
níveis de ensino...

… É outra dimensão didática.

Estratégia, exemplo:
1º ano: Viver uma fantasia;
2º ano: Protagonizar uma fantasia;
3º ano: Viver uma missão;
4º ano: Protagonizar uma missão.



O objeto da E.F. tem sido designado como domínio das atividades físicas:

Domínio como conquista, aperfeiçoamento, superação, apropriação pelo sujeito das 

atividades físicas culturalmente significativas. Domínio de competências, de condutas 

eficazes e intencionais indispensáveis à participação nessas atividades.

Domínio como área, campo que o sujeito explora, que procura descobrir e abranger. 

Corresponde ao conjunto de atividades (ou tipos de atividade), diferenciadas segundo 

as suas características, e sistematizadas no sentido de ampliar as experiências e 

possibilidades de realização pessoal do sujeito da educação.

Objeto e justificação da Educação Física no 1º Ciclo



O TRABALHO COLABORATIVO ENTRE PROFESSORES 

A RELAÇÃO ENTRE O 1º CICLO E O 2º CICLO 

(ENTRE O ESPECIALISTA DO 1º CICLO E 

O ESPECIALISTA DA EF)

PROCESSOS DE COADJUVAÇÃO OU 
DE PAR PEDAGÓGICO



Vantagens do regime de monodocência:

- Prática interdisciplinar: A Educação Física é um contributo precioso para a criança adquirir
saberes de outras áreas já que, nestas idades, o desenvolvimento motor precede o
intelectual. Por isso, o professor dispõe da riqueza de situações que a Educação Física
proporciona para que a criança compreenda conceitos mais abstratos de outras áreas.

- Permite ao professor conhecer as particularidades de cada uma das crianças. Assim, pode 
intervir mais eficazmente na socialização ela criança, explorando as interações sociais 
que os diferentes tipos de atividade física solicitam.

- Permite ao professor não ficar tão preso às limitações impostas pelo horário escolar 
podendo, por isso, prolongar o tempo de aprendizagem numa determinada atividade, 
sempre que as crianças estejam a tirar grande proveito, ou interrompê-lo, caso se verifique 
o contrário.

- Permite ao professor utilizar as atividades da Educação Física para as contrastar com 
outras, sem contudo interromper as aprendizagens, dando satisfação às necessidades 
básicas da criança, proporcionando prazer e bem-estar no quotidiano escolar.

Importância do Professor Titular da Turma 
na aplicação do Programa de Educação Física no 1º Ciclo



Desvantagens da especialização:

- A substituição do professor pelos monitores ou "especialistas de E.F." terá como 
consequências que o professor se descomprometa em relação à Educação Física;

- A atividade física educativa passe a ser discriminada em relação às restantes áreas, 
quer pela escola, quer pelas famílias;

- Perde-se a perspetiva integradora pretendida nas aprendizagens do 1.º Ciclo;

- O aluno perde a referência da imagem do seu professor, numa área tão 
importante para si; 

- Desinvestimento ao nível da formação inicial e da formação contínua em EF para 
os professores do 1º Ciclo.

Importância do Professor Titular da Turma 
na aplicação do Programa de Educação Física no 1º Ciclo



Uma primeira conclusão é a que decorre da falta de prioridade atribuída à Educação
Física no currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico. É pouco evidente a existência de
regularidade nas práticas de ensino, parecendo verificar-se uma confusão generalizada
quanto à responsabilidade sobre a docência desta disciplina.

Uma segunda conclusão respeita à possibilidade dos professores modificarem as suas
práticas de ensino da Educação Física em função da intervenção de outros agentes de
ensino ou medidas de natureza educativa que promovam alterações à forma como os
professores se situem perante esta disciplina.

A terceira conclusão decorre da análise das ações de formação contínua no âmbito da
Educação Física, verificando-se uma preponderância da componente demonstração,
enquanto que o Acompanhamento da Prática Pedagógica é quase inexistente.

A quarta conclusão refere-se às principais críticas dos professores quanto à falta de
instalações e materiais, bem como a falta de apoio à formação dos docentes.

A realidade da Educação Física no 1º Ciclo (conclusões)



Importante afirmar:

As aprendizagens da Educação Física 

não poderem ser alcançadas fora da escola. 

Compensar a inexistência de Educação Física na escola 

com atividades extracurriculares, é um erro.



AS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

NÃO SÃO O CURRÍCULO!!!

O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 
O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO É A REFERÊNCIA CURRICULAR

PARA ESTE NÍVEL DE ENSINO



Programa de Educação Física no 1º Ciclo



Aberto. 
O professor pode ensinar matérias ou habilidades e propor situações que estão para além do 
Programa;

Prescritivo. 
Indica, explicitamente, quais são os efeitos desejáveis para os quais o professor deve orientar 
a prática pedagógica 

Progressivo. 
Está estruturado por níveis de dificuldade, progredindo do simples para o complexo. 

Lento. 
O ritmo do programa, de ano para ano é "lento" para dar tempo a que todas as crianças se 
apropriem das habilidades propostas. 

Flexível. 
Permite ao professor escolher objetivos adequados às necessidades e possibilidades 
concretas dos alunos.

Caraterísticas do Programa de Educação Física no 1º Ciclo



Para cumprir o currículo:



1 - PRINCÍPIOS E PROCESSOS QUE PROMOVEM E VIABILIZAM A EF NO 1º CICLO

2 - A INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

A IMPORTÂNCIA DOS RESULTADOS DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 
PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS
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OS RESULTADOS PERMITEM IDENTIFICAR 

FRAGILIDADES QUE DEVEM SER CONSIDERADAS 

COMO PRIORIDADES PARA O PLANO DE 

TRABALHO DO ANO SEGUINTE!
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