
 

 

CARTA ABERTA – ABRIL  DE 2002 

 

DEZ ANOS APÓS A REFORMA  

PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA E O DESPORTO ESCOLAR 

 

1. Problemas gerais do desenvolvimento da Educação Física e do Desporto Escolar 

 

Na última década, desde a publicação do Dec. Lei nº 286/89 que institui os Programas Nacionais 

de Educação Física, e acompanhando a progressiva generalização dos Programas, observou-se uma 

melhoria sensível da nossa área. 

De acordo com o compromisso público, em carta dirigida a todos os Grupos de EF das escolas (em 

Setembro de 1988, antes do 1º Congresso Nacional de EF – Figueira da Foz), a equipa de Programas 

projectou e realizou um modelo curricular para a nossa área, do 1º ao 12 ano, com o apoio e a 

participação das Associações Profissionais, de muitas escolas e especialistas. 

Em 1991, a publicação do Dec. Lei 95/91 veio reforçar a definição da carga horária curricular (3 

horas semanais), além de instituir a integração e o enquadramento do Programa de Desporto Escolar 

no Ministério da Educação, como “interface” entre o sistema desportivo e o próprio sistema educativo. 

De facto, desde então, as melhorias implementadas alteraram a realidade de muitas escolas, quer 

no que diz respeito ao número de professores com certificação académica e pedagógica, quer no que 

respeita a espaços de aula, instalações e equipamentos, e ainda no âmbito organizacional, com o 

processo de descentralização e de autonomia das escolas, em que importa destacar a criação dos 

«agrupamentos de escolas». 

Mas, por um lado, quanto à formação de professores, é necessário denunciar que a multiplicação 

de modelos, currículos e programas de formação tem contribuído para a confusão e não para a 

qualidade de ensino. De facto, sem qualquer coordenação, aumenta o número de instituições e cursos 

de formação de “professores” de Educação Física, tornando legais diplomas e certificações 

supostamente “equivalentes” entre si, até os que, no papel e na prática, não apresentam conteúdo 

académico adequado (que tem sido objecto de crítica e de moções de repúdio em todos os Congressos 

Nacionais de EF sem efeitos práticos). 

Por outro lado, quanto aos equipamentos, embora seja de assinalar e de elogiar a enorme melhoria 

nos espaços de aula nos últimos anos em muitas escolas, é fundamental não esquecer que cerca de um 

quinto das escolas do nosso país ainda não têm instalações cobertas para a prática da Educação Física 

e das actividades de Desporto Escolar.  
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Mas é necessário também reconhecer que ainda não houve tempo para que se fizessem sentir, em 

todo o seu potencial, os efeitos daquelas melhorias na dinâmica do currículo, nas actividades de DE e 

na organização das escolas. Há um tempo de resposta e de adaptação aos processos de inovação. 

O desenvolvimento e a qualificação dos processos não seguem instantaneamente os investimentos 

e a melhoria das condições das escolas. 

Assim, em muitas escolas a organização da EF ainda não corresponde às orientações dos 

Programas, existindo já condições materiais e pedagógicas para se assumir um projecto curricular 

mais avançado e consequente. 

É necessário generalizar a aplicação do Programa, promovendo a sua compreensão pelos órgãos e 

estruturas da escola, quer no que respeita às orientações metodológicas, quer no que respeita à 

Avaliação dos alunos que é imperioso aperfeiçoar, no sentido da necessária credibilidade e influência 

na regulação do ensino e, o que o mais importante, como processo pedagógico de feedback ao aluno, 

quer na avaliação formativa quer, principalmente, na avaliação de síntese, personalizada - a avaliação 

sumativa. 

A revisão do Programa, realizada nos últimos dois anos, com o apoio do movimento associativo, 

tem correspondido ao conteúdo da carta de Junho de 2000, envida pela equipa que assumiu essa 

tarefa, a todas as escolas do país (após o Congresso Nacional de Lisboa -  Pav. Carlos Lopes). 

O trabalho desta equipa veio dar resposta adequada aos desafios que se colocam a este nível, 

actualizando as especificações das matérias e a composição curricular, mas, principalmente, 

melhorando as orientações metodológicas do programa e a definição da avaliação dos alunos, 

estabelecendo um critério claro de sucesso, válido e adaptável para o conjunto das escolas. 

Cabe a todos nós nas escolas, na gestão escolar e na formação, corresponder às novas 

possibilidades do sistema escolar e do currículo, para qualificar as experiências de aprendizagem dos 

alunos e promover, de facto, o seu desenvolvimento no domínio das actividades físicas. 

Importa também referir que a existência real de EF no 1º Ciclo, apesar do esforço de várias 

entidades (autarquias, etc.) e de muitos professores, continua a ser uma lacuna do nosso sistema 

educativo. É necessário desenvolver processos que permitam colmatar esta falha curricular tão 

gravosa para a educação, para a saúde e o desenvolvimento harmonioso das nossas crianças.  

No que respeita ao Desporto Escolar, o respectivo Gabinete, com o estatuto de uma Direcção 

Geral, tem mantido um programa de apoio e de organização às actividades das escolas. A realização 

das actividades de DE, determinadas pelo Regulamento do Gabinete, tem beneficiado das regras de 

distribuição do serviço dos professores, que inclui horas de DE, o que é positivo. Contudo, mantém-se 

um conjunto de problemas de funcionamento e de desenvolvimento do DE que é forçoso considerar e 

ultrapassar. 

Para a mudança necessária do DE, no sentido do desenvolvimento, é imprescindível que todos os 

intervenientes e responsáveis, individuais e institucionais, assumam que a especificidade do DE no 

quadro geral das estruturas desportivas, consiste nas possibilidades organizacionais da escola e na sua 

missão educativa.  

mailto:cnapef@yahoo.com
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MODELO BASE DE DESENVOLVIMENTO – DEFINIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EF E DO DE 

 

O modelo base da Educação Física (EF) e do Desporto Escolar (DE), que não foi ainda 

completamente realizado em benefício da cultura e dos alunos, define um compromisso claro de oferta 

educativa: 

-    cada turma com 3 aulas semanais de EF, em qualquer escola; 

-   cada escola com oferta alargada de actividades facultativas de DE, incluindo treinos e 

também convívios/ torneios intra e interescolas. 
 

Este modelo assenta nas seguintes características de definição e de organização da EF e do DE: 

 

2.  Os aspectos que distinguem a EF e o DE podem ser expressos como segue, de maneira genérica: 

2.1.1. Educação Física (definição): Actividade curricular (a) ecléctica (os diferentes tipos de 

actividade física – desportos colectivos, ginástica, atletismo, danças, exploração da natureza, 

natação, etc.); (b) inclusiva (adaptada às necessidades de cada aluno), (c) visando o 

desenvolvimento multilateral do aluno (promover a saúde, no presente e no futuro,  desenvolver a 

aptidão física e a cultura motora, as competências sociais e a compreensão dos processos de 

exercitação, reflectir criticamente o fenómeno desportivo, etc.). 

2.1.2. Desporto Escolar (definição): Actividade de complemento curricular (a) específica (em 

determinada modalidade desportiva), (b) facultativa e vocacional, (segundo as aptidões pessoais do 

aluno, as condições e regras de participação específicas da modalidade e o nível de prática), (c) 

visando a aptidão atlética e a cultura desportiva no domínio da modalidade desportiva escolhida. 

2.2.1. Educação Física (organização): Três aulas de EF semanais para todos os alunos, na unidade 

turma, segundo um Programa Nacional por objectivos (em termos de competências genéricas 

/áreas /ciclo e também específicas/ matérias /ano), que estabelece um plano curricular do 1º ao 12º 

ano, de aplicação flexível e orientada para a realização dos Objectivos de Ciclo que são gerais, 

para todas as escolas; 

2.2.2. Desporto Escolar (organização): actividades de treino semanais, para os alunos inscritos 

(segundo as regras e os critérios de organização e de participação específicos da modalidade), na 

unidade “grupo-equipa”. Actividades de convívio/ competição interna e interescolas, cobrindo as 

diversas áreas (tipos de actividade) consideradas no Programa de EF, em todas as escolas ou 

agrupamentos de escolas, incluindo actividades pontuais, com deslocação para fora da escola, em 

modalidades de Exploração da Natureza (orientação, canoagem, escalada, ciclismo ou BTT, Surf, 

etc.) e/ou em convívios de demonstração ou competição. 

mailto:cnapef@yahoo.com
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2.   PERSPECTIVAS  DE  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1.  PROFESSORES HABILITADOS, ESCOLAS COM ESPAÇOS DE EF - DIREITOS DO 

ALUNO E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO. 

Em Educação Física, quase todos os alunos das escolas portuguesas actuais, do 5º ano ao 12º ano, 

têm professores com habilitação académica específica e, em muitos casos, com habilitação 

profissional (estágio pedagógico ou profissionalização). 

Todos os professores participaram em acções de formação contínua nos últimos doze anos. Um 

número apreciável de colegas concluíram cursos de post-graduação, outros realizaram teses de 

mestrados e de doutoramento nas instituições do ensino superior. 

Este movimento representa necessariamente mais qualificação e, também, mais responsabilidade – 

temos mais saber e, portanto, mais capacidade de fazer melhor. 

Muitas escolas contam com o Pavilhão ou o Ginásio – na última década, as carências de balneários 

e de instalações cobertas específicas de EF foram resolvidas em numerosos locais, num esforço da 

administração central e das autarquias, que deve prosseguir, para que se cumpra o direito a mais e 

melhor Educação (Física) de todos, em condições de equidade. 

Actualmente, cada vez mais crianças e jovens participam em actividades lectivas desenhadas pelos 

professores (o plano de turma), de acordo com as necessidades dos alunos, em conformidade com os 

programas. 

O currículo nacional de Educação Física em vigor desde 1989, foi concebido e elaborado com o 

apoio do movimento associativo dos professores de EF, como um Projecto centrado no essencial da 

educação: as experiências de desenvolvimento das crianças e jovens. 

Trata-se de um projecto ambicioso, em que a Educação Física, eclética e inclusiva, inscrita no 

horário escolar, concorre para o desenvolvimento do aluno, como factor de saúde e de promoção de 

um estilo de vida fisicamente activa. 

Este projecto exige boas escolas e boas práticas.  

Todos nós, professores, estivemos e continuamos na primeira linha deste desafio, envolvidos numa 

dinâmica que gera a sua própria renovação, em que só as boas práticas, regulares e sistemáticas, ano 

após ano, podem garantir as aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos, no domínio das 

actividades físicas. 

mailto:cnapef@yahoo.com
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De facto, são as aprendizagens dos alunos que provam as vantagens das instalações e da formação 

dos professores. A demonstração dos benefícios das instalações e da formação dos professores é 

decisiva, tendo por horizonte a qualidade das actividades físicas, como factor de elevação cultural e de 

promoção de estilos de vida saudável, na escola e na sociedade. 

O que está em jogo é a projecção e a realização do que é melhor para o aluno no tempo da escola, 

dos 6 aos 18 anos de idade, considerando o tempo que continua, fora das aulas e ao longo da vida. 

É essa projecção do acto educativo em termos de desenvolvimento dos alunos que dignifica a 

acção do Professor e dá sentido às práticas, ao que se faz em cada aula, em cada semana, em cada ano 

– daí a importância do planeamento plurianual, regulado pela avaliação formativa. 

O compromisso de desenvolvimento de cada aluno justifica o estatuto da nossa área/ disciplina, do 

1º ao 12º ano, estatuto que foi decisivamente assumido no Programa nacional de 1989, no quadro da 

Reforma Educativa. Como é bem sabido, o Programa foi elaborado na base do compromisso de 3 

aulas semanais de EF, no Ensino Básico e no Ensino Secundário. 

Hoje, 12 anos depois, importa evitar que “3 aulas semanais” sejam a excepção e não a regra, por 

força das conveniências administrativas ou por “medidas de gestão” que contrariam o princípio 

segundo o qual os critérios pedagógicos e educacionais, na gestão escolar, devem preceder e 

determinar os critérios administrativos e burocráticos.  

Não se admitem hoje “conveniências de serviço” e “medidas de gestão” de tal maneira estranhas à 

boa gestão educativa, que tornam “aceitável” uma única sessão semanal de 50 min+50 min., sem 

qualquer preocupação ou incómodo para os poderes. Se, para certos “responsáveis”, tanto faz uma 

sessão semanal de 3 horas ou uma distribuição de 2 h +1 h em dias seguidos ou de 1+1+1 (segunda-

feira, quarta e sexta), tornam-se claras as condições escolares que geram ou favorecem o insucesso 

escolar. 

Mais ainda: se é lógico ou aceitável que os alunos tenham que sair 10 min. mais cedo em todas as 

aulas de EF, ou perder mais 5 min no início, para não bloquear os vestiários; se é lógico propor ou 

manter a redução das aulas de EF “de modo que os alunos tenham mais tempo para preparar os 

exames”; se é aceitável reduzir a avaliação em EF a uma farsa arbitrária, que nada vale e que os 

professores e os próprios alunos não compreendem nem respeitam; se assim é, quem assume a 

responsabilidade? Quem decide ou consente que assim seja? Com que justificação? 

É preciso afirmar, hoje, como no passado, que essa lógica de gestão, de inspecção e administração 

escolar, é a lógica que determina o insucesso dos alunos. 

mailto:cnapef@yahoo.com
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A teoria da nossa especialidade e, mais ainda, a razão das melhores práticas, pode e deve vencer a 

força das “conveniências administrativas” contrárias à aprendizagem e ao desenvolvimento dos 

alunos. 

Não é aceitável que, em escolas que têm condições para oferecer três aulas por semana, com o 

necessário tempo útil de Educação Física, os horários de todas ou da maioria das turmas continuem 

com 1 aula semanal de 2 horas, ou 2+1 em dias seguidos. Não é aceitável que nem sequer se possa 

levantar o problema, nem no Conselho Pedagógico, nem ao Conselho Executivo, nem na Direcção 

Regional de Educação, porque “não vale a pena” - “Não vale”? Que valores são esses? 

Se “a nossa escola” é uma daquelas que pode oferecer três aulas de EF, em instalações específicas, 

nas 35 semanas do ano lectivo, para que os alunos realizem os Objectivos Gerais do Programa, então 

deve fazê-lo  - não se justifica que o não faça porque “outras escolas não dispõem dos mesmos 

recursos”, ou talvez porque os “responsáveis” não pensem assim, porque ainda consideram a EF “um 

recreio ou um complemento ás aulas”. 

Se as escolas com melhores possibilidades não funcionarem ao seu melhor nível, então o currículo 

da generalidade dos alunos será pautado pelo critério da mediocridade das escolas degradadas. Quem 

responde a favor desse critério? 

Para que serviria, então, o investimento nas instalações e na qualificação dos professores? 

Pelo contrário - é a qualidade do ensino da Educação Física nas escolas com melhores recursos e 

com os professores mais qualificados, é a demonstração das aprendizagens dos alunos, que constitui a 

principal força para que se faça o investimento necessário nas escolas carenciadas e degradadas. 

Segundo o critério de uma boa gestão escolar, ou seja, o critério da qualidade das experiências de 

aprendizagens dos alunos, a E.F não pode continuar a organizar-se, nalgum locais, como noutros 

tempos - como se o Programa de EF não existisse, como se as instalações não tivessem melhorado, 

como se os professores não tivessem habilitação nem formação contínua, como se os colegas de EF 

mais qualificados e experientes não tivessem tempo nem capacidade de influenciar a gestão da escola, 

como se a avaliação fosse uma acto burocrático. 

As tendências defensivas e de desistência, de degradação da organização pedagógica da escola 

representam uma falta de vontade ou de capacidade, ou pelo contrário uma cultura organizacional, um 

estilo de poder?  

Como se pode reduzir o horário de EF, substituir o processo curricular por experiências avulsas de 

recreio “desportivo”, ou manter um regime de dispensas mensais, sem qualquer emenda ou alerta? É 
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legítimo recuar no tempo, voltar ao “modelo” de antes de 1989, ou até ao “modelo” de antes de 1974, 

contrariando o Programa como se nada fosse, ou, por vezes, como se de uma “experiência 

pedagógica” se tratasse? Como se pode deixar que as estruturas de orientação pedagógica não 

funcionem? Pode interessar a alguém que a avaliação dos alunos em Educação Física seja uma 

informação irrelevante, ou que nem sequer exista um critério, um documento, uma regra de avaliação 

dos alunos em EF, em tantas, tantas escolas? 

Que poder é esse em que pode limitar arbitrariamente a qualidade das aulas? Quem pode corrigir 

essas situações? Quem “manda” assim no currículo - em nome de que autonomia, nos termos de que 

racionalidade, de que legalidade? 

A racionalidade pedagógica e o quadro legal existente - mais -  as necessidades dos alunos, exigem 

que a lógica seja outra: não só criticar e corrigir as situações incorrectas e prejudiciais mas, 

principalmente, distinguir e multiplicar as excelentes práticas de ensino e de desenvolvimento 

curricular realizadas em numerosas escolas, por todo o País, muitas vezes sem as melhores 

instalações, o que evidencia a qualidade dos professores e da gestão dessas escolas.  

É necessário que os poderes instituídos, a comunidade profissional e a sociedade, assumam o 

mérito e o exemplo dos professores mais dedicados, que demonstram mais capacidade e melhores 

resultados, valorizando e generalizando as soluções praticadas pelas escolas que melhor funcionam, 

aquelas cuja dinâmica curricular e pedagógica a todos possam inspirar. 

2.2.   O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PNEF) — UM MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO, UM PROGRESSO A CONSOLIDAR. 

O Programa Nacional está organizado na lógica de um projecto curricular aberto e dinâmico, cuja 

estrutura e opções estratégicas vieram, mais tarde, a ser assumidas ao nível das orientações de política 

educativa. 

O fundamental do Programa é a definição das Finalidades e dos Objectivos de Ciclo, isto é, as 

Competências que representam o compromisso de todas as escolas em relação ao desenvolvimento de 

cada aluno, de todos alunos, bem como a estrutura flexível de aplicação do Programa Nacional, ao 

nível dos objectivos específicos de cada matéria/ ano  (Níveis Introdução, Elementar e Avançado). 

O modelo de Programa garante, ao nível geral e Plurianual, uma definição clara e genérica dos 

pontos cardeais do sucesso em EF (competências gerais / objectivos de ciclo) e oferece aos 
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professores um instrumento de decisão e coordenação pedagógica – os “mapas” de especificações das 

matérias, as orientações metodológicas e regras de avaliação. 

Assim, a especificação das matérias no Programa veio facilitar o trabalho do Professor e do Grupo 

de EF na elaboração, respectivamente, do Plano Anual de turma e do Plano Plurianual de EF da 

Escola, planos cujo conteúdo é regulado pela Avaliação Formativa, principalmente no processo de 

Avaliação Inicial. 

Quanto às matérias, o Programa Nacional apresenta um “mapa” pormenorizado das diversas 

aprendizagens dos alunos, o que permite aos professores escolher, em conjunto, as actividades e metas 

mais adequadas para que todos os alunos conquistem os Objectivos de Ciclo. 

Assim, no P.N.EF, conseguiu-se não só clarificar o que é essencial e comum no projecto da 

Educação Física em todas as escolas – as competências expressas nos Objectivos de Ciclo – como 

também especificar as matérias, de forma a promover uma dinâmica de decisão curricular nas escolas, 

no quadro da descentralização e da autonomia. 

Na verdade, as “Orientações Metodológicas” do P.N.EF de 1989 estabelecem um “processo de 

Desenvolvimento Curricular Baseado nas Escolas”.  Encontram-se aí as regras que distinguem a 

autonomia e a responsabilidade de decisão curricular do professor, da escola e do agrupamento de 

escolas (“escolas em curso e em nível”), segundo um modelo de planeamento por Etapas e de 

diferenciação pedagógica. 

Certas qualidades do modelo curricular da EF vieram, mais tarde (de 96 até 2002), a ser 

desenvolvidas nos processos de autonomia da escola e de revisão curricular  –  a distinção do 

conteúdo nuclear do currículo, o Plano de Turma/ Projecto Curricular de Turma, a gestão flexível do 

Programa, o Currículo por Competências, a articulação curricular das escolas em curso (agrupamento 

vertical) e das escolas em nível (agrupamento horizontal), tornaram-se determinações legais para o 

conjunto das Escolas e  disciplinas e não apenas aspectos inovadores do Programa de Educação Física  

elaborado de 1989 a 91. 

A existência real (não apenas “no papel”) da EF no 1º Ciclo deve ser uma prioridade assumida por 

todos  os responsáveis pela educação, desde o lar ao governo da nação (“Manifesto 1º Ciclo”- 

CONFAP) no sentido de que os milhares de crianças ou,  melhor, cada uma das crianças, em qualquer 

escola que lhe caiba em sorte, não seja defraudada no seu direito a uma educação escolar completa. 

Qualquer escola do 1º ciclo deve garantir a todos os alunos as práticas que beneficiam a sua saúde 

e o seu desenvolvimento global – a aprendizagem da actividades físicas conforme o programa 
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nacional. Só assim o Currículo Nacional do Ensino Básico poderá ser cumprido, esperemos que num 

futuro próximo – depende da decisão política. 

Reafirmamos, sobre este grave problema, as propostas associativas, no sentido de que no âmbito 

dos projectos das «escolas em curso (agrupamento vertical)»  se equacione um apoio efectivo a esta 

área  curricular. Para este efeito, é possível aproveitar e desenvolver o imenso investimento na 

formação de quadros no tema “SUPERVISÃO EM EF NO 1º CICLO”, enquadrado pelo Gabinete de DE no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento da Educação Física no 1º Ciclo, o qual, neste 

“enquadramento forçado” (DE), acabou por se extinguir. 

2.3.  O PROCESSO DE REVISÃO CURRICULAR: UMA OPORTUNIDADE DE MELHORAR O 

ESTATUTO CURRICULAR DA EF E O PROGRAMA NACIONAL. 

No processo de Revisão Curricular, e com o apoio das associações profissionais, o Programa 

Nacional de EF foi actualizado e aperfeiçoado, no quadro da restruturação curricular (D.L. n.º 6/01 e 

D. L. n.º 7/01. de 16 de Janeiro de 2001). 

Foi um processo longo, desde o seu início, em 1996 até à legislação de 2001, período em que 

realizámos três Congressos Nacionais - Fátima ’97, Lisboa ‘98 (Pavilhão do Futuro) e Lisboa ‘2000 

(Pav. Carlos Lopes) e muitas outras acções associativas também importantes. 

Neste período, o estatuto e o desenho curricular da Educação Física foram beneficiados, de acordo 

com as orientações definidas nos Congressos Nacionais de Educação Física, a partir da experiência 

dos professores e das acções do movimento associativo. 

De facto, desapareceu da legislação o famoso “asterisco” inscrito no Dec. Lei 286/89, o qual ainda 

permitia que, “de acordo com as condições das escolas”, muitas turmas tivessem 2 aulas (ou um aula 

de dois tempos) embora, nessa mesmas escolas, o Grupo de EF tivesse já demonstrado ser possível 

realizar as três aulas semanais, para a maioria ou até para todos os alunos. 

Em muitas escolas é preciso lutar, agora e no futuro, para que o espírito do “asterisco” não 

sobreviva no Regulamento Interno nem se torne um “facto consumado” nos horários das turmas, por 

rotina ou por conveniência. 

As estruturas de administração e gestão escolar, as Direcções Regionais, as C.A.E., a Inspecção e 

os inspectores, os membros do Conselho Executivo, da Assembleia de Escola e do Conselho 

Pedagógico, e não apenas os professores de EF, são responsáveis pelas condições de desenvolvimento 

dos alunos. 

mailto:cnapef@yahoo.com


 Carta Aberta do CNAPEF – Abril de 2002. 

DEZ  ANOS APÓS A REFORMA 

PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA E O DESPORTO ESCOLAR 

 

_____________________________________________________________________________________________
CNAPEF - Rua Joaquim Fernandes – Apartado 79 - 2671-901 LOURES 

TLM - 93 831 63 55 ou 96 814 74 99    Email: cnapef@yahoo.com    http://7mares.terravista.pt/cnapef/ 

10 

 

Concretamente, essas estruturas de administração e de gestão escolar são responsáveis pelo 

horário, pelo número e pelas condições de realização das aulas de Educação Física, pelo regime e 

critérios de avaliação não só dos alunos, mas também a avaliação do desempenho dos professores, do 

funcionamento da escola e da realização do processo curricular. 

Neste processo, em que se joga o desenvolvimento das crianças e jovens, não há claques nem 

árbitros que só precisam de apitar quando os outros erram - todos são protagonistas, seja nas aulas, 

seja na gestão das escolas, seja na administração escolar, seja na formação inicial e na formação 

contínua dos professores. 

Todos sabem que a qualidade das aprendizagens e do desenvolvimento dos alunos não é 

compatível com uma ou duas aulas por semana, em dias seguidos ou no mesmo dia, em instalações 

degradadas e insuficientes, com interrupções quando chove e quando está sol e também quando as 

obras “calham em sorte” à escola. Isto não deve, não pode continuar. 

Os argumentos mais importantes que podem fundamentar esta luta pela qualidade do currículo de 

EF, estão hoje bem estabelecidos na Lei, no estatuto da EF... no papel. 

Hoje, a EF encontra-se já instituída como Área (e não apenas como disciplina)  no 2º Ciclo e no 3º 

Ciclo do Ensino Básico. Assim, o carácter ecléctico e multidisciplinar da EF está legalmente 

estabelecido, facilitando que as escolas ofereçam aos alunos os horários que lhes permitam aprender 

melhor, em toda a extensão da área de EF 

Esta definição facilita também que se constitua o Departamento de Educação Física e do Desporto 

(DEFD) da escola, mostrando que a ideia de a EF se tornar uma “disciplina” da “área de expressões” 

era apenas uma sugestão e, como várias vezes defendemos, uma sugestão errada. Se assim fosse a EF 

seria circunscrita a uma área sem conteúdo comum  (tecnologias, artes e desportos?) nem tradição 

metodológica, facilitando apenas, eventualmente, a gestão de horas em função de critérios estranhos 

ao processo curricular. 

A instituição do Departamento de EFD. no Regulamento Interno, permitirá ao respectivo 

Coordenador  participar no Conselho Pedagógico, podendo então organizar-se a articulação da EF 

com todas as outras áreas.  Segundo as tendências de integração curricular e de autonomia das escolas, 

a articulação global da área de EF as outras áreas é cada vez mais importante, no que respeita aos 

instrumentos da autonomia (o Projecto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de 

Actividades) e também no que diz respeito à coordenação pedagógica dos Conselhos de Turma, à  

Coordenação de Ano e ao agrupamento de escolas. 
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Em resultado da intervenção do Departamento de EFD, o Conselho Pedagógico e, depois, a 

Assembleia de Escola, devem distinguir a importância das actividades físicas no âmbito curricular, 

mas também as de complemento curricular, nomeadamente as que se enquadram no programa 

ministerial do Desporto Escolar, como uma componente específica da oferta educativa da escola. 

Isto significa a explicitação dos benefícios e das realizações do Desporto Escolar (e de outras 

actividades de complemento curricular) no espírito e na letra do Projecto Educativo,  nos planos, nas 

colaborações entre escolas e outras entidades  e, principalmente,  nas práticas dos alunos.  

No trabalho de coordenação pedagógica entre professores, órgãos e estruturas da escola, devemos 

destacar a especificidade da Educação Física nas suas valências próprias, relevantes para o Projecto 

Educativo, ou seja, para uma dinâmica de desenvolvimento dos alunos. 

Todos os responsáveis, quer nos órgãos de gestão, quer nas estruturas de orientação educativa, 

devem compreender que a EF, como actividade física regular, eclética e inclusiva, vale pela sua 

influência directa sobre os factores primordiais da Saúde, vale pelas competências sociais próprias das 

matérias de grupo, vale pelas aprendizagens específicas no domínio das actividades físicas, vale pelo 

modelo pedagógico centrado nas experiências práticas dos alunos, numa abordagem das matérias em 

que impera o raciocínio, a cooperação e a resolução de problemas complexos. 

É principalmente em sede do Conselho Pedagógico, na análise do Programa e das condições da 

sua aplicação, que tais valências da nossa Área poderão justificar as respostas adequadas às questões 

pedagógicas e organizativas que todos sabem ser específicas da EF - a Avaliação dos Alunos, a 

Formação de Professores, a relação com a «Comunidade Educativa», a gestão de equipamentos e 

recursos e também os horários das turmas, são problemas que exigem uma formulação e uma resposta 

específica da nossa área. 

É necessário que a administração educativa (o ministério), a gestão e estruturas pedagógicas das 

escolas se comprometam com as decisões que permitem aos alunos ter tempo para se envolver e 

beneficiar das aulas de EF   Isto significa,  no quadro legal da escola portuguesa de 2º e de 3º ciclo e 

do Ensino Secundário, que devemos garantir 100 aulas por ano a cada turma. Essa é a meta que a 

gestão e a administração escolar deve assumir. 

Claro que o aproveitamento de cada aula é decisivo –  por isso mesmo,  o tempo atribuído na lei 

(DL 6/2001) à Educação Física no 2º Ciclo e no 3º Ciclo do Ensino Básico é de  135 minutos de 

“tempo útil” em cada semana. 
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Esta é uma medida muito importante. A definição da “hora de tempo-programa” (50 min. mais 10 

min. de intervalo), esconde a deslocação dos alunos, a passagem pelo vestiário / balneário, em que se 

cruzam as turmas “a entrar” e as turmas “a sair”, e ainda a aula –  não cabe, corta-se na aula!! 

Assim, generalizou-se a limitação do tempo de aprendizagem dos alunos, de 10 ou 15 minutos em 

cada hora de aula de EF Tem de se acabar com este vício burocrático, de limitar em 25%, ou mais, o 

tempo que os alunos dispõem para a sua aula de EF 

Na verdade, a deslocação entre pavilhões, a higiene e o intervalo, não se podem considerar 

aprendizagens da EF – é um tempo a considerar no conjunto do horário, no quadro da vida escolar do 

aluno, tal como os períodos de repouso e de alimentação, sem prejuízo do conteúdo da aula de EF ou 

de outras aulas. 

A determinação legal do “tempo-útil” de 135 minutos por semana é inequívoca e constitui a 

resposta à acção estratégica dos professores de EF, explicando que a realização de 3 aulas por semana, 

com 45 minutos efectivos (tempo útil em cada aula), nas 35 semanas do ano lectivo, é uma condição 

necessária para que a escola demonstre sucesso, ou seja, o aproveitamento dos alunos em termos dos 

Objectivos de Ciclo. É inaceitável que se proclame a promoção da saúde na escola e ao mesmo tempo, 

se limitem as condições de prática regular da actividade física nas aulas – acaso se ignora que a prática 

das actividades físicas educativas, 3 aulas por semana, segundo o Programa de EF, é um factor 

decisivo de promoção da saúde? 

Também no Ensino Secundário, a Educação Física, reforçou o seu estatuto curricular como 

disciplina da formação geral. Todos os alunos, em todos os cursos do novo Ensino Secundário, terão 

EF com uma dotação horária semanal de 3 horas (180 minutos). 

Trata-se de um importante reconhecimento do valor da actividade física para o desenvolvimento 

de todos os jovens, neste período tão sensível e decisivo na formação da sua personalidade e do seu 

estilo de vida. 

Os objectivos, o regime de opções do Programa Nacional e a especificação das matérias são 

instrumentos de trabalho indispensáveis para que os professores e os Departamentos de EFD. possam 

coordenar as actividades de modo a garantir que, de facto, uma boa participação dos alunos no 

conjunto das aulas e a consequente a elevação das capacidades dos jovens no decurso do Ensino 

Secundário. 

Para tal, a dotação horária estabelecida na lei (D.L. 7/2001) é de  três horas semanais, no 10º, no 

11º e também no 12º ano – segundo o novo regime de horários das turmas, considerando unidades de 
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45 minutos, diversas escolas estudaram já horários com três aulas  (90 min. + 45 min. + 45 min.); 

noutras escolas considerou-se a possibilidade de garantir 4 aulas (em dias diferentes) de 45 min.. 

Além disso, o que é muito importante, a mais recente legislação sobre a avaliação dos alunos no 

secundário não coloca a EF à margem do processo avaliativo regular, decisão que importa consolidar 

e tornar consequente. 

2.4.   PROBLEMA DO DESPORTO ESCOLAR - UM  PROBLEMA DE DESENVOLVIMENTO DAS 

POSSIBILIDADE E COMPETÊNCIAS DAS ESCOLAS 

Na última década, concretizaram-se diversas medidas orientadas para a melhoria do DE: 

• os professores viram instituído no horário lectivo o seu empenhamento nas actividades de 

complemento curricular - Desporto Escolar; 

• a estrutura da administração educacional reforçou o estatuto e a capacidade do Gabinete do 

Desporto Escolar, quer no âmbito Central quer Regional; 

• diversos protocolos, iniciativas e programas das associações e das federações desportivas, de 

carácter local, regional e nacional, tornarem disponíveis novas possibilidades de prática aos 

alunos e às escolas. 

Contudo, continuamos a verificar que a dinâmica do DE fica muito aquém do que é desejável, 

mantendo-se muitos problemas de funcionamento que levam algumas vozes a defender a extinção do 

DE como programa do ME de apoio às actividades desportivas de complemento curricular. 

As estruturas associativas, designadamente as APEF, têm acompanhado este problema com 

especial interesse, verificando que os factores de desenvolvimento do DE, inerentes à instituição 

escolar, não têm sido aproveitados nem valorizados.  

Torna-se cada vez mais evidente, para todos, que tal com apontámos em diversas ocasiões ( p.e. no 

Congresso do DE, em 1999), os problemas de funcionamento que continuam a bloquear o DE 

resultam da falta de uma perspectiva de desenvolvimento para as actividades desportivas escolares, de 

complemento curricular. 

O DE, ao longo de décadas, tem continuado a manter a dinâmica dependente das estruturas de 

gestão do Ministério da Educação, em que as fraquezas e as incapacidades das estruturas burocráticas 

se tornam fraquezas dos projectos e das actividades. 
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O desenvolvimento do DE não se pode basear na ignorância e na limitação das possibilidades de 

trabalho da escola actual e das suas dinâmicas, a partir de posições e de interesses estranhos à missão 

educativa da escola e aos processos da formação desportiva dos alunos. 

São estas posições e interesses que, de tempos a tempos, põem em causa o que não depende das 

escolas e dos professores - o financiamento e a estrutura burocrática em que o DE se mantêm enleado. 

É necessário que o DE não apenas sobreviva mas se desenvolva, em termos da qualidade das 

práticas de cada vez mais alunos, na continuidade e elevação dos projectos em curso nas escolas. 

É necessário inverter a lógica — o problema e a solução do DE está no apoio, no incentivo, 

enquadramento e avaliação de uma dinâmica de desenvolvimento assumida e protagonizada pelas 

escolas.  Importa, hoje e no futuro, explorar o potencial de desenvolvimento do DE que reside, 

justamente, no exemplo e nas soluções desenvolvidas por muitas escolas e muitos professores, os 

quais, apesar das dificuldades de funcionamento e de financiamento, continuam a manter vivo o DE. 

É bem conhecida a visão, e respectivas revisões, focadas nas contas e nos cargos, em que a escola 

não passa de um sítio de recrutamento, um alvo de campanhas de propaganda e animação consoante 

as circunstâncias dos poderes governamentais e/ou das estruturas desportivas federadas. 

Pelo contrário, é a escola portuguesa, a sua estrutura e dinâmica, que constitui a chave para o 

desenvolvimento da formação desportiva generalizada a todas as escolas, ou seja, em benefício da 

formação desportiva das crianças e jovens, das suas aptidões, conhecimentos e atitudes 

É no sentido do desenvolvimento do DE que reafirmamos as medidas apresentadas pela Direcção 

do CNAPEF no Congresso do Desporto Escolar (Lisboa, 1999): 

a) A integração (e não acumulação) da coordenação nacional de Educação Física e Desporto 

escolar no Ministério da Educação 

b) O apoio a projectos de DE cuja unidade organizacional seja os agrupamentos /associações de 

escolas, 

c) O apoio financeiro e organizacional a projectos de DE plurianuais, cujo planeamento defina 

metas aunais de desenvolvimento e critérios de êxito avaliáveis e relevantes do ponto de vista a 

qualidade da formação dos jovens. 

d) O apoio financeiro e organizacional às actividade de DE expressamente assumidas nos 

Projectos Educativos das escolas / agrupamentos de escolas, assumindo-se a sua viabilização 

pela atribuição de dois períodos semanais de DE nos horários das escolas, comuns ao 

agrupamento de escolas, por anos ou ciclos de escolaridade. 
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