
PARECER DO CNAPEF 

SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DO ENSINO SECUNDÁRIO  

  

1. Análise da proposta de programa  

Os actuais programas resultantes do processo de Revisão Curricular “procedem 

apenas a pequenos ajustamentos nos anteriores programas”, de acordo com os 

responsáveis pela revisão.   

Isto pressupõe que a filosofia proposta pelos programas de Educação Física que 

resultaram da Reforma de 1992 se mantêm nesta proposta, tal como o modelo 

curricular e a concepção de Educação Física.  

A estrutura dos programas em torno de diferentes graus de objectivos que se 

coordenam com a própria estrutura do sistema educativo é a forma correcta de 

construir os programas para permitir definir o sentido do processo educativo através 

da definição das competências essenciais que os alunos devem dominar no final do 

Ensino Secundário explicitadas nos objectivos gerais comuns às diferentes áreas da 

Educação Física e próprios de cada uma das áreas de matérias e, por outro lado, o 

conjunto das formas (objectivos operacionais) apresentadas em comportamentos 

esperados que os professores podem utilizar de acordo com as necessidades de 

desenvolvimento dos alunos.  

São aspectos essenciais no trabalho dos professores, na aplicação dos programas, o 

esclarecimento da concepção de Educação Física e da organização curricular 

acompanhadas dum conjunto de orientações metodológicas e de princípios de 

avaliação que são necessários considerar para o cumprimento das intenções, da 

filosofia e da pedagogia da proposta de programa. 

Para além disso, o facto da proposta se estruturar de forma vertical, e em progressão, 

tanto no interior do Ensino Secundário, como na articulação entre o ensino Básico e o 

Ensino Secundário, por considerar que os alunos nesta fase de transição podem mudar 

de escola é um aspecto na decisão do modelo curricular fundamental e importante. É 

neste sentido que a proposta coloca o 10º ano de escolaridade como um ano 

fundamentalmente de revisão e transição, para o lançamento dos anos seguintes do 

Ensino Secundário.  

A estruturação dos 11º e 12º anos de escolaridade no modelo de opções com regras, 

de forma a respeitar o modelo conceptual da Educação Física parece, também, a 

forma mais adequada de proporcionar um programa de desenvolvimento da educação 

física dos alunos das idades que correspondem a este nível de ensino. Contudo, tal 

facto, levanta questões de organização escolar que devem ser consideradas nas 

orientações metodológicas, de forma a que as escolas não possam deixar de respeitar 

estas intenções. Esta qualidade se não for considerada ao nível organizacional da 



escola pode resultar três consequências negativas: a) as opções acabarem por serem 

realizadas pelo professor, ou pela maioria dos alunos; b) poder eliminar o efeito turma 

através da distribuição dos alunos pelos professores que ocupam as mesmas horas; c) 

os professores poderem dedicar-se estritamente à sua matéria preferida.  

A proposta do programa revela-se adequada aos condicionamentos que uma disciplina 

fundamentalmente laboratorial exige. Nesta perspectiva o programa coloca como 

principal tarefa a caracterização da escola em que o programa vai ser aplicado e, em 

particular, a caracterização dos alunos, centrando a gestão curricular nas 

aprendizagens que se revelam úteis para o cumprimento dos objectivos gerais.  

A inclusão de objectivos operacionais por ano de escolaridade em relação às áreas 

“Aprendizagem dos Processos de Desenvolvimento…” e “Aprendizagem dos 

Conhecimentos Relativos à Interpretação...”, parece correcto, útil e adequado ao 

trabalho dos professores.   

A organização da área “Actividades Rítmicas Expressivas” em matérias organizadas 

em níveis de qualidade é uma decisão útil e avançada, tal como a reorganização da 

área de Patinagem optando por uma nova progressão na abordagem das matérias que 

a constituem. A inclusão das Corridas com Patins em Linha constitui uma inovação e 

um avanço na organização das matérias que incluem o conteúdo da Educação Física 

Escolar.  

A inclusão e a organização com o mesmo nível de operacionalização e estruturação 

dum conjunto de matérias alternativas tais como o Softbol e o Basebol, o Golfe, a 

Ginástica Aeróbica para além das Danças (Danças Modernas, Folclore e Danças 

Sociais) representa uma inovação curricular e um avanço qualitativo na estruturação 

das matérias da Educação Física, útil tanto para a melhoria na intervenção pedagógica 

como ao nível da formação de professores, inicial e contínua.  

Finalmente, a apresentação duma lista, bastante exaustiva e adequada, de apoio 

bibliográfico é útil e oportuna em duas vertentes: a) na ajuda aos alunos e professores 

na sistematização da matéria; b) na ajuda ao professor na organização dos conteúdos e 

nas metodologias utilizadas para a sua abordagem.  

2. Preocupações  

Será útil, neste momento, listar um conjunto de preocupações em que o programa 

apresentado não é claro, ou fica aquém do que é desejável. Consideramos as seguintes 

preocupações:  

1. A concretização do modelo de opções; 

2. A formação dos professores no conhecimento do programa e na compreensão da 

sua filosofia e do seu modelo curricular; 

3. A formação dos professores integrados no sistema no âmbito das novas matérias e 

do modelo de desenvolvimento curricular, especialmente nas novas práticas de 

planeamento e avaliação; 



4. A desvalorização da avaliação implica a diminuição do impacto dos efeitos de 

qualquer programa. Assim, o controlo da aplicação dum programa está dependente da 

importância social da avaliação, como processo, mas também como significado 

social, para o conjunto dos intervenientes do processo educativo; 

5. A avaliação da disciplina tratada de uma forma muito geral pode ser um factor 

negativo na compreensão do programa. 

6. A mobilização dos professores em geral para a adesão aos programas e ao processo 

de reorganização do ensino secundário em andamento; 

3. Propostas  

No sentido de solucionar as preocupações referidas, propõe-se: 

1. Elaborar orientações em forma de proposta à escola e aos seus órgãos de gestão 

pedagógica sobre as hipóteses de organização das turmas para o cumprimento do 

modelo de opções. Não deve ser exclusivamente um problema dos programas e do 

Departamento da Educação Física. Deve, também, orientar a administração escolar.  

2. Operacionalizar e colocar condições mínimas para a orientação da avaliação da 

disciplina que ajudem os professores a definirem as condições de sucesso educativo 

de acordo com o modelo curricular e de operacionalização dos objectivos.  

3. Realizar um glossário que ajude os professores a compreender um conjunto de 

termos que representam, provavelmente, uma novidade (exemplo: Zona Saudável de 

Aptidão Física).  

4. A edição de Textos de Apoio por parte do Ministério da Educação que possam 

incluir uma boa parte da bibliografia proposta, permitindo aos professores o seu fácil 

acesso  (em especial aos mais afastados dos centros urbanos). 

5. Criar no Programa um capítulo de Anexos onde se possa incluir documentos que 

podem ser fundamentais à aplicação do programa (Por exemplo: os que permitem 

identificar a Zona Saudável de Aptidão Física).  

6. Dinamizar um processo de participação dos professores nas diferentes zonas do 

país antes de se realizar a generalização da Revisão Curricular.  

7. Apresentar propostas com critérios e princípios que devem orientar a construção 

das novas instalações das Escolas Secundárias e a melhoria das instalações 

existentes.  

8. Apresentar critérios que ajudem os professores e os Departamentos a definir o 

material próprio da Educação Física adequado ao cumprimento dos programas. 

 


