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       Lisboa, 30 de Março de 2004 

 

Ex.ma Sra.  

Dra. Maria Luisa Vieira Câmara Carvalho  

 

 

Em resposta à vossa carta de 19 de Março de 2004, em que solicita um parecer do 

CNAPEF à redução da carga horária da disciplina de Educação Física no ano de 

1999/2000 na Escola Secundária Francisco Franco, é entendimento do CNAPEF o 

seguinte: 

 

1. O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino 

(Decreto-Lei n.º 115-A/98) consagra o Departamento Curricular como uma 

estrutura de orientação educativa, que no âmbito da organização pedagógica da 

escola, visa a coordenação pedagógica e a necessária articulação curricular na 

aplicação dos planos de estudo (...) (Decreto Regulamentador n.º 10/99, de 21 

de Julho). Neste último decreto refere-se, também, que como estrutura de gestão 

intermédia o Departamento Curricular desenvolve a sua acção numa base de 

cooperação dos docentes entre si e destes com os órgãos de administração e 

gestão da escola (...), e que como responsável pela coordenação das actividades 

a desenvolver pelos docentes no domínio científico pedagógico incumbe, em 

especial, a esta estrutura A articulação curricular através do desenvolvimento e 

gestão dos planos de estudo e programas definidos a nível nacional e de 

componentes curriculares de âmbito local.  

 

Com base nestes pressupostos, o CNAPEF entende que a gestão pedagógica das 

escolas não deve dispensar as competências científicas e pedagógicas dos 

professores do Departamento Curricular de Educação Física, no seu contributo 

para encontrar as soluções que melhor servem os interesses formativos dos 

alunos, nomeadamente, na área da sua especialidade. 

 

 

2. Quanto à questão dos horários da Educação Física, o CNAPEF entende que essa 

é uma função do Conselho Pedagógico, que é o órgão competente para definir os 

critérios de elaboração de horários, de modo que o currículo seja garantido a 

cada aluno, no quadro das condições das Escolas, que é o compromisso 

essencial que cumpre à administração escolar garantir em todos os 

estabelecimentos de ensino, assegurando o princípio da equidade. 

Assim, parece-nos que a latitude da Lei, ao atribuir a responsabilidade da Escola 

na elaboração dos horários, consoante as condições materiais, e outras, atribui 
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claramente a responsabilidade aos professores especialistas de Educação Física, 

através do seu representante (segundo a análise especializada em Conselho de 

Grupo e de Departamento Curricular), de esclarecer e definir, junto do Conselho 

Pedagógico e também do Conselho Executivo, a solução para os horários de 

Educação Física, segundo os critérios e parâmetros da nossa especialidade, 

responsabilidade que decorre, obviamente, da competência técnico-científica dos 

professores especialistas de Educação Física, não se podendo confundir, em caso 

algum, com competências administrativas ou de gestão corrente. 

 

 

3. A Educação Física é uma actividade curricular eclética, inclusive, visando o 

desenvolvimento multilateral do aluno. É uma área curricular do currículo dos 

alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e uma disciplina do Ensino Secundário 

com a atribuição de uma carga horária, respectivamente, de 135 e 150/180 

minutos. Como tal, a frequência da disciplina de Educação Física é um direito 

que assiste a todos os alunos, defendendo o CNAPEF que ela se organize, no  

mínimo, em três aulas semanais, sempre que possível em dias não consecutivos 

(como aliás vem prescrito nos Programas Nacionais de Educação Física). 

 

O Desporto Escolar é uma actividade de complemento curricular, específica, 

facultativa e vocacional, visando a aptidão atlética e a cultura desportiva no 

domínio da modalidade desportiva escolhida. Pelo seu valor educativo deve ser 

desenvolvida em todas as escolas com base em projectos plurianuais inseridos, 

com clareza, no Projecto Educativo da Escola e nos seus Planos Anuais de 

Actividades. 

 

Nesse sentido, o CNAPEF entende que a Educação Física e o Desporto Escolar 

não estão em oposição ou concorrência mas, e tendo sempre em conta a 

configuração e o significado que cada uma assume no currículo, em perfeita 

consonância e complementaridade. Quanto mais e melhor Educação Física mais 

e melhor Desporto Escolar. 

Assim, parece-nos importante que a solução para os problemas que, por vezes, a 

organização destas actividades (curricular e de complemento curricular) levanta, 

se faça numa base de reflexão séria e de dialogo construtivo, tendo em conta as 

especificidades da escola e, essencialmente, os interesses dos seus alunos. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

       O Presidente da Direcção 

 

 

      _________________________________ 

 

           (Rui Pedro Petrucci) 


