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Excelência 

As associações de professores de Educação Física têm acompanhado com 

interesse as medidas de reorganização do sistema de educação escolar, tomadas no 

decurso da actual legislatura, as quais são reconhecidas como passos importantes e 

decisivos para a resolução dos problemas que têm dificultado a realização plena das 

potencialidades educativas das nossas escolas.  

Contudo, impõe-se que expressemos a Vossa Excelência a preocupação dos 

professores e das direcções associativas sobre a eventual limitação da Educação Física 

curricular no quadro de algumas dessas medidas, designadamente nos processos de 

revisão curricular. 

Parece-nos que teriam já sido ultrapassados os argumentos e as dúvidas que, no 

passado, impediram que cada aluno, em todos os anos de escolaridade, pudesse 

beneficiar da actividade física educativa, necessária e suficiente, nos termos em que 

veio a definir-se, como compromisso de política educativa, nos planos curriculares (3 

horas de Educação Física) e nas finalidades, objectivos e orientações metodológicas dos 

programas nacionais de Educação Física.  

Num contexto social e cultural em que cada vez mais são prementes a formação 

intelectual e a orientação vocacional, cuja importância é inquestionável, parece-nos 

demasiado reducionista a perspectiva segundo a qual as preocupações pragmáticas e 

imediatas de formação dos alunos poderiam justificar a limitação das áreas e disciplinas 

do currículo que garantem o equilíbrio e o desenvolvimento multilateral e harmonioso 

das crianças e jovens, quer na educação básica quer no ensino secundário. 

Dessas áreas e disciplinas, destaca-se a Educação Física, eclética e inclusiva, que 

carece de três aulas em cada semana, para poder traduzir-se em benefícios efectivos em 

cada ano do percurso escolar, como tem sido reafirmado em diversas declarações, a 

nível nacional e internacional, no sentido de uma escola que possa prover uma educação 

mais completa, um estilo de vida que seja mais equilibrado e mais saudável e, assim, 

mais adequado ao desenvolvimento das qualidades pessoais que dependem 

decisivamente da educação escolar, como base de uma atitude de valorização individual 

e social, ou seja, de educação ao longo da vida. 

Considerando as persistentes dúvidas e confusões sobre a função e a organização 

da Educação Física do currículo escolar, apelamos a Vossa Excelência no sentido de 

que esta área seja claramente valorizada como uma prioridade estratégica da Educação, 
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a assumir em como uma qualidade inalienável e inadiável em cada escola, 

independentemente das conveniências de gestão ou das oportunidades circunstanciais.  

Este compromisso estratégico, no seu âmbito próprio — o currículo geral — 

perante toda a comunidade educativa e todos os níveis de decisão, parece-nos 

imprescindível para que se viabilizem as condições materiais, pedagógicas e 

administrativas de que depende a realização da Educação Física de cada aluno, como 

experiência e benefício efectivo e não como uma mera expectativa que continuamente 

se faz depender de condições futuras ou da boa vontade dos poderes locais. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

A Presidente da Direcção do CNAPEF 

 

(Maria Zélia Nunes) 

 

 


