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Assunto: Discussão pública do documento sobre a Reforma do Ensino Secundário  

 

 

  

Exmo. Sr. 

Ministro da Educação 

   
c/c da Sra. Secretária de Estado da Educação 

c/c do Sr. Director Regional de Educação do Algarve  

 

 

 

O CNAPEF (Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de 

Educação Física) tomou conhecimento de um documento intitulado Considerações 

sobre a Reforma/Revisão Curricular do Ensino Secundário, enviado pela Direcção 

Regional de Educação do Algarve a todas as Escolas Secundárias da Região. 

 

Neste documento, resultante de uma reunião com Presidentes de Conselhos Executivos 

e que pretendia ser um contributo para a discussão da Revisão Curricular nas Escolas 

Secundárias, referem-se algumas preocupações/inquietações que expressam o 

contributo dos presentes para uma melhor definição e operacionalização desta 

reforma/revisão curricular. 

 

O referido documento considera no seu ponto 8. e sem qualquer fundamento, ao 

contrário do que acontece nas restantes considerações, o seguinte: 

 Carga horária excessiva da disciplina de Educação Física 

 Actual – 3x50mn=150mn 

 Reforma – 3x60mn=180mn 

 Diminuir ao longo dos três anos para 90mn ou não haver no 12º ano. 



  
CNAPEF 

Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física 
Rua Joaquim Fernandes—Apartado 79—2671-901 LOURES 

 

 

 

O CNAPEF tem pautado as suas intervenções nesta matéria, assim como em outros 

domínios, pelo absoluto respeito por todas as opiniões ciente da importância que estas 

assumem, quando fundamentadas de uma forma séria e rigorosa, para a melhoria da 

qualidade do nosso Ensino com consequentemente beneficio para a formação dos 

nossos alunos. 

 

Nesse sentido, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação e estranheza pelo 

facto de um organismo do Ministério da Educação – a Direcção Regional de Educação  

do Algarve – expressar uma posição contrária à proposta do seu Ministério sem no 

mínimo a fundamentar. Não nos parece que atitudes deste tipo possam contribuir para 

mobilizar os professores para uma discussão profunda e séria capaz de produzir 

mudanças qualitativas no Ensino Secundário. Esta posição, para alem disso, representa 

um recuo aos tempos anteriores à reforma de Roberto Carneiro, contraria as orientações 

de vários organismos internacionais ligados à educação e resultaria, em nosso entender, 

em grave prejuízo para a formação geral dos alunos do Ensino Secundário.  

 

Sem mais, reafirmamos a nossa posição sobre a Revisão Curricular do Ensino 

Secundário, contidas no parecer enviado a Vossa Excelência no passado dia 17, e 

manifestamos a nossa inteira disponibilidade para continuar a contribuir para a melhoria 

da formação dos nossos alunos.    

         

  

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

O Presidente da Direcção 

 

                 _________________________ 

   

                          (Rui Pedro Petrucci) 

 

 


