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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO NOVO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 

A apreciação sobre a Educação Física aqui expressa pelo CNAPEF (Conselho Nacional 

das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física), tem por base as 

reflexões contidas no documento intitulado Carta Aberta – 2002: Dez Anos Após a 

Reforma – Perspectivas para a Educação Física e o Desporto Escolar e as conclusões 

do 6º Congresso Nacional de Educação Física, realizado em Novembro de 2003. Tem, 

também, em conta que a articulação dos Programas Nacionais de Educação Física, do 1º 

ao 12º ano, implica, para uma melhor compreensão das principais questões que afectam 

a disciplina, que a análise se faça abrangendo os dois níveis de ensino: Básico e 

Secundário. 

 

1. Enquadramento pedagógico e organizacional 

A Educação Física é uma 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.). 

A natureza e especificidade da disciplina de Educação Física concedem-lhe um espaço 

próprio e insubstituível no conjunto do currículo e, concerteza por isso, é referenciada 

nos normativos legais como obrigatória para todos os alunos do 1º ao 12 anos de 

escolaridade. 
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O Programa Nacional (de 1989, revisto em 2001) 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. 

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 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 Plurianual de EF da Escola 

e/ou das Escolas em Curso (Agrupamentos Verticais) e do Plano Anual de turma, 

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 

as Competências para cada Ciclo de Escolaridade. 

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 e desenvolvimento 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. 
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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 disciplina de Educação Física organiza-se em três aulas semanais para todos os 

alunos (Programas de EF – Orientações Metodológicas), 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. Problemas 

Só uma Educação Física, ecléctica e inclusiva, com boas práticas regulares e 

sistemáticas, ano após ano, pode garantir as aprendizagens e o desenvolvimento de 

todos os alunos no domínio das actividades físicas, como factor de saúde e de promoção 

de um estilo de vida fisicamente activo. Nesse sentido os Programas Nacionais (em 

vigor) foram elaborados na base do compromisso de três aulas semanais (no mínimo) 

para todos os alunos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. Apontamos como meta 

mínima as 1000 aulas de Educação Física para todos os alunos, sem excepção, do 1º ao 

12º ano.  

As últimas revisões curriculares nos Ensinos Básico e Secundário não só não 

resolveram alguns problemas que persistem do passado como agravaram as condições 

de prática e desenvolvimento da disciplina em muitas escolas. Destacamos aqueles que, 

neste momento, constituem para o CNAPEF motivo de grande preocupação. 

 

2.1 – 1º Ciclo 

Apesar de constar no currículo não existe Educação Física, conforme se prescreve nos 

Programas Nacionais, na maioria das escolas deste grau de ensino. Esta realidade 
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prejudica o desenvolvimento global dos alunos, retira-lhes o benefício que advém para a 

sua saúde da prática de actividades físicas e compromete o seu sucesso escolar futuro. 

Entendemos que a existência real (não apenas “no papel”) da EF no 1º Ciclo deve ser 

uma prioridade assumida por todos os responsáveis pela Educação,  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. 

 

2.2 – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

A reorganização curricular do Ensino Básico veio alterar o tempo atribuído à Educação 

Física que passou de três aulas semanais de 50’ para 135’ de “tempo útil” em cada 

semana. A implementação desta alteração resultou, na maioria das escolas, na atribuição 

de apenas duas aulas semanais (90’+45’) sem respeito pelo tempo dedicado ás 

aprendizagens dos alunos, incluindo neste a deslocação dos alunos entre os pavilhões e 

a sua passagem pelo vestiário/balneário reduzindo o “tempo útil” de aula de 45 para 

cerca de 25/30 minutos. 

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 questão da higiene dos alunos 

é transversal no currículo e portanto deve ser assumida pela Escola e não por uma ou 

outra disciplina. 

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

constituiu 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, era uma condição necessária para que a escola 

demonstre sucesso, ou seja, o aproveitamento dos alunos em termos dos Objectivos de 

Ciclo, o que não acontece com duas aulas semanais muitas vezes realizadas em dias 

seguidos, como hoje se verifica em muitas escolas. 

 

2.3 – Ensino Secundário 

O novo Ensino Secundário estabelece para a Educação Física uma carga horária de 180’ 

em dois tempos semanais de 90’ de duração efectiva do tempo de leccionação. A matriz 

curricular acrescenta, no entanto, que a carga horária pode ser reduzida, por decisão do 
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órgão de direcção executiva da escola, para um tempo semanal no caso de não ser 

possível assegurar “as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação 

da disciplina”. Esta orientação, por si só ambígua, contradiz as melhorias 

implementadas nos últimos doze anos e que 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. 

Face às melhores condições de desenvolvimento curricular, não pode aceitar-se que se 

tomem por regra situações excepcionais e se inscreva em Lei um novo “asterisco”. 

Mesmo considerando um caso extremo em que uma escola se visse com dificuldades 

estruturais de cumprir integralmente o currículo dos alunos do Ensino Secundário, não 

seria admissível que a matriz curricular de todas as escolas fosse alterada para 

enquadrar esta excepção. Um desenho curricular reflecte um conjunto de opções de 

política educativa onde o “tanto faz” ou “o conforme” ou “o depende” não pode ter 

lugar.  

Mais uma vez não são respeitadas as orientações metodológicas dos Programas 

Nacionais que apontam, como condição de sucesso na disciplina, a realização (no 

mínimo) de três aulas semanais.  

 

2.4 – Avaliação em Educação Física  

A generalização da aplicação do Programa Nacional de EF, colocou em destaque, ao 

longo dos últimos anos, a questão da Avaliação na disciplina, nomeadamente, no Ensino 

Secundário. Neste grau de ensino era conferido à Educação Física um estatuto diferente 

das restantes disciplinas (não tinha qualquer influência no percurso dos alunos) com 

todos os prejuízos que daí resultam para a sua credibilidade e influência na regulação do 

ensino e, mais importante, como processo pedagógico de feedback ao aluno, quer na 

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

avaliação sumativa. 

Neste momento (Decreto-Lei n.º 74/2004 e Portaria n.º 550-D/2004) a avaliação dos 

alunos em Educação Física nesse grau de ensino, realiza-se de maneira equivalente às 

restantes disciplinas dos planos curriculares, aplicando-se as normas e princípios gerais 

que a regulam. 

No que refere à especificidade da EF, os objectivos de ciclo constituem as principais 

referências no processo de avaliação dos alunos, incluindo o tipo de actividade em que 
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devem ser desenvolvidas e demonstradas atitudes, conhecimentos e capacidades, 

comuns às áreas e subáreas da EF.  

Considera-se que o reconhecimento do sucesso é representado pelo 

domínio/demonstração de um conjunto de competências que decorrem dos objectivos 

de ciclo. 

Os processos e os resultados da avaliação devem contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo de ensino-aprendizagem e, também, para apoiar o aluno na procura e alcance 

do sucesso em EF no conjunto do currículo escolar e noutras actividades e experiências, 

escolares e extra-escolares, que marcam a sua educação (repouso, recreação, 

alimentação, convívio com os colegas e adultos, etc.), directa ou indirectamente, 

representadas neste programa. 

Os procedimentos aplicados devem assegurar a utilidade e a validade dessa apreciação, 

ajudando o aluno a formar uma imagem consistente das suas possibilidades, motivando 

o prosseguimento ou aperfeiçoamento do seu empenho nas actividades educativas e, 

também, apoiando a deliberação pedagógica. 

Esta acepção mais ampla da avaliação confere-lhe um carácter formativo, tornando-a 

um instrumento pedagógico. 

A revisão do Programa (2001) veio dar resposta adequada aos desafios que se colocam a 

ao nível da avaliação, 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 - Normas de referência para a definição do 

sucesso em Educação Física.  

Não sendo possível, nem desejável, garantir o “mesmo” currículo a todos os alunos, é, 

todavia desejável que se procure determinar um patamar no qual se possam inserir todos 

os alunos, que demonstrem possuir as competências essenciais promovidas por esta área 

disciplinar. Neste sentido e de forma a garantir a diversidade e a coerência no percurso 

escolar dos alunos é uma necessidade pedagógica encontrar uma referência “externa” às 

condições de leccionação, que defina o limite a partir do qual, em qualquer escola e no 

final de um Ciclo, se considera que o aluno dever ter sucesso em Educação Física. 

A determinação da fronteira entre o sucesso e o insucesso em Educação Física tem de 

assentar em pressupostos que conjuguem a grande diversidade de condições das escolas, 
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as diferentes capacidades dos alunos e a própria filosofia do programa quanto à sua 

gestão e eventual diferenciação das matérias que compõem o currículo. 

Gostaríamos de realçar, que tal como se refere no Programa Nacional de EF, que em 

nenhum momento se podem confundir as Normas de Referência com o programa dos 

alunos em determinado ciclo de escolaridade. 

  

Em conclusão, importa afirmar que todos os responsáveis, quer nos órgãos de gestão, 

quer nas estruturas de orientação educativa, devem compreender que a EF, como 

actividade física regular, ecléctica 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, 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 do Ensino Básico 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, o que não está a acontecer.  

 

Rui Pedro Petrucci 

Presidente da Direcção do CNAPEF 


