
Exmo. Sr.  

Director do Departamento de Educação Básica 

Professor Doutor Paulo Abrantes 

 

Assunto: Parecer do CNAPEF sobre o documento “Competências Essenciais do Ensino 

Básico – Educação Física”. 

 

 

Em nome da recente eleita direcção do CNAPEF quero, em primeiro lugar, apresentar 

os nossos melhores cumprimentos, fazendo votos para que este relacionamento e 

colaboração se continue a reforçar e aprofundar no sentido de encontrar as melhores 

soluções para a melhoria da formação das crianças e dos jovens das nossas escolas. 

Desde já apresentamos a nossa inteira disponibilidade para esse fim. 

 

Em relação ao documento em análise consideramos que constitui um contributo valioso 

para a melhoria da prática pedagógica dos professores de Educação Física nas escolas 

do Ensino Básico, com o consequente enriquecimento da formação integral dos nossos 

alunos. No entanto, a sua implementação, no âmbito da reforma curricular em curso, 

levanta-nos algumas preocupações que podem condicionar negativamente os propósitos 

que se pretendem alcançar. 

 

Em primeiro lugar, no que se refere ao 1.º Ciclo, a não existência de uma prática 

generalizada e sistemática de ensino da Educação Física empobrece a formação integral 

dos alunos que frequentam este nível de ensino e limita as suas possibilidades de 

aquisição das competências propostas para os 2.º e 3.º Ciclos. Para além de outras 

medidas que urge tomar para a resolução deste problema, parece-nos importante que se 

criem condições para que os professores do 2.º Ciclo possam acompanhar e apoiar a 

Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

 

Em segundo lugar, continuam a existir escolas sem instalações e condições materiais 

para a Educação Física ou escolas com instalações muito degradadas que condicionam o 

desenvolvimento da Educação Física curricular e sendo, até, susceptíveis de pôr em 

risco a saúde e a integridade física dos alunos. Por outro lado, continuam a construir-se 

escolas de raiz, em todos os ciclos de escolaridade, que não respeitam  as indicações dos 

Programas Nacionais inviabilizando a aprendizagem de algumas matérias nucleares. 



 Impõem-se, como há muito o CNAPEF vem a alertar, a necessidade de se tomarem 

medidas concertadas no sentido de alterar esta situação. 

 

Em terceiro lugar, e no que respeita à carga horária para a Educação Física, sublinhamos 

com extrema preocupação a sua redução efectiva não só, em relação ao que acontecia 

anteriormente (passa de 150 minutos para 135), como também em relação ao que está 

consignado para o Ensino Secundário (180 minutos). Embora reconhecendo que se trata 

de tempo útil parece-nos que a Educação Física no Ensino Básico nunca deveria ter uma 

carga horária inferior à do Ensino Secundário. 

No entanto, as nossas preocupações, sobre esta matéria, acrescem tanto mais quanto 

vamos recebendo informações de que em muitas escolas não existe um entendimento 

correcto sobre o significado de tempo útil, levando à elaboração de horários que na 

prática não o asseguram (juntando a Educação Física com outra disciplina num bloco de 

90 minutos) e/ou reduzindo o numero de sessões semanais de três para duas. 

Em nosso entender estas situações inviabilizam irremediavelmente o cumprimento dos 

Programas de Educação Física tornando-se extremamente gravosas para  a 

aprendizagem e sucesso escolar dos alunos. Assim, é necessário e urgente informar e 

clarificar, junto das escolas,  a organização curricular da Educação Física no Ensino 

Básico tal como ela é definida nos documentos legais. 

 

Por último é, também, nosso entendimento a conveniência de se elaborar e apoiar a 

concretização de um plano de formação contínua de professores de Educação Física no 

sentido de melhorar a sua capacidade de resposta às novas realidades com que se vão 

confrontar. 

 

 

Atenciosamente e inteiramente ao vosso dispor 

 

      Rui Pedro Petrucci 

              Presidente da Direcção 

       

    

 

 


