
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
SPEF 

Sociedade Portuguesa de Educação Física 
Apartado 103 – 2796-902 LINDA-A-VELHA 

E-mail: geral@spef.pt – www.spef.pt 
Tlm: 936313886 / 213851052 

CNAPEF 
 

CNAPEF 
Conselho Nacional das Associações de Professores e 

Profissionais de Educação Física 
Rua de Angola nº 1 – Cave, 2800-330, Almada 
E-mail: cnapef@gmail.com – www.cnapef.pt 

Tlm: 968088549 / 968330807 

  

 

Posição sobre Suspensão das Provas de Aferição de 
Educação Física no Ano Letivo 2020/2021 

 

Na sequência da publicação da promulgação do Despacho n.º 1689-A/2021, de 21 de fevereiro que altera o 

calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino e o 

calendário das provas e exames, aprovados pelo Despacho n.º 6906-B/2020, de 2 de julho, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 128, 2.º suplemento, de 3 de julho de 2020, a Sociedade Portuguesa de Educação 

Física (SPEF) e o Conselho Nacional de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF):  

1. Lamentam a suspensão das Provas de Aferição de Educação Física para o 2º ano. 

2. Compreendem que, num momento em que a prioridade é tentar proteger a saúde de todos, se devem tomar 

medidas nesse sentido, reduzindo situações que potenciem o aumento de risco.  

3. Não havendo uma justificação oficial sobre as razões desta decisão, compreendendo o receio geral, idêntico 

ao regresso dos alunos à escola, acreditam estas estruturas associativas que existem alternativas ao 

cancelamento das provas: 

a. Em maio, a Escola estará previsivelmente aberta e em pleno funcionamento e, nesse sentido, a 

prática de Educação Física também terá sido retomada, pelo que as condições de proximidade e 

partilha de materiais terão de respeitar e assegurar as indicações da Direção-Geral de Saúde para 

esse momento do ano letivo; 

b. As condições que permitem a realização de aulas de Educação Física em modo presencial, são as 

condições necessárias para a realização das provas, uma vez que estas representam o ambiente de 

aula de Educação Física neste nível de ensino.  Além disso, as provas foram previstas e planeadas para 

apreciar a prestação individual de cada aluno, pelo que é possível garantir um ambiente ainda mais 

seguro. Se o receio resulta da partilha de material, existem condições para garantir a desinfeção do 

material já que, à semelhança das provas dos outros anos, presume-se que a demonstração de 

competências possa ser executada por um aluno de cada vez; 

c. É possível definir outros processos de realização das provas, em alternativa ao modelo de provas 

universais. Teria sido possível outra solução de efeitos menos drásticos na imagem percecionada 

sobre a importância e contributo da Educação Física na educação geral das crianças, nomeadamente, 

aplicação da prova por amostragem ou em escolas que manifestassem esse interesse. 

4. Reiteram a importância da sistemática monitorização da Educação Física no 1º ciclo. As provas de aferição de 

Educação Física constituíram e constituem um marco importante para esta área disciplinar. Sendo uma área 

que tem sido pouco valorizada no sistema de educativo, apesar da importância que todos dizem reconhecer, 
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estas provas de aferição permitiram às escolas, aos professores, aos encarregados de educação e aos alunos 

aceder a um importante conjunto de informações sobre a literacia motora dos alunos.  

5. Consideram que uma quebra na continuidade das provas de aferição, inviabiliza o processo de monitorização 

dos desempenhos de dezenas de milhar de alunos e, por conseguinte, o a recolha de informação importante 

acerca da qualidade do próprio sistema educativo quanto às condições de desenvolvimento da área curricular 

da Educação Física. Para além disso, essa informação seria fundamental neste momento de pandemia para 

uma avaliação efetiva do impacto que as atuais condições de vida têm nas competências motoras dos alunos. 

6. Reconhecem que, em especial no 1º Ciclo de Ensino Básico, as provas constituíram-se como um estímulo para 

a criação de condições para que todos os alunos tenham acesso, na sua plenitude, ao currículo definido para 

o 1º ciclo do ensino básico. A sua suspensão poderá constituir-se como um revés neste processo quanto ao 

desenvolvimento da área curricular, principalmente, pela mensagem social que esta discriminação poderá 

acentuar quanto à importância da área disciplinar. 

7. Consideram essencial uma posição do Ministério da Educação, pública e inequívoca sobre a retoma da 

realização das provas no próximo ano letivo, dando continuidade à recolha de informações acerca do 

desempenho dos alunos, úteis e pertinentes para a escola, professores, encarregados de educação e para os 

próprios alunos.  

 

 

A Direção da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) 

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

 

20 de fevereiro de 2021 
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