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ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

 

 

RELATÓRIO 

 

 

O presente relatório pretende complementar, e apresentar de uma forma mais global, a avaliação 

realizada pelos professores peritos em cada escola visitada e que se encontra expressa nas 

respectivas fichas preenchidas para o efeito, em cada visita.  

 

 

1. O normativo legal que enquadra e regulamenta as Actividades de Enriquecimento Curricular 

(Despacho nº 12591/2006 de 16 de Junho) considera no seu preâmbulo a importância destas 

actividades “para o desenvolvimento das crianças e consequentemente para o sucesso escolar 

futuro” e “a urgência de adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos 

de ensino às necessidades das famílias e à necessidade de garantir que esses tempos são 

pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição de 

competências básicas”. 

Refere ainda no artigo 8 que “as actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino 

básico são seleccionadas de acordo com os objectivos definidos no projecto educativo do 

agrupamento de escolas e devem constar do respectivo plano anual de actividades” 

competindo aos professores titulares de turma “zelar pela supervisão pedagógica e 

acompanhamento da execução” das actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo (artigo 

31). 

Em regulamento anexo define-se, também, o perfil dos professores da actividade física e 

desportiva a quem se requer uma das seguintes habilitações: “profissionais ou próprias para a 

docência da disciplina de educação física no ensino básico” ou “licenciados em desporto ou 

áreas afins”. 

 

 

2. O CNAPEF e a SPEF aceitaram o convite, da Comissão de Acompanhamento do Programa 

(CAP), para acompanhamento e avaliação da implementação das Actividades Físicas e 

Desportivas (AFD). 

Tendo em conta a natureza e os objectivos das AFD e a sua importância como complemento de 

enriquecimento do currículo dos alunos do 1º CEB, o CNAPEF e a SPEF explicitaram, na 1ª 

reunião do CAP para que foram convidados, três preocupações fundamentais que iriam nortear a 

sua acção: 

a) As AFD não substituem a EEFM curricular. As AFD são de frequência voluntária 

enquanto a EEFM faz parte do currículo e por isso destina-se a todos os alunos; 

b) As AFD, bem como todas as outras AEC, devem integrar os projectos educativos dos 

agrupamentos de escolas onde se desenvolvem devendo os professores titulares de 

turma acompanhar a sua concretização; 

c) Os professores das AFD devem possuir as habilitações académicas e profissionais 

definidas no despacho nº 12591/2006 de 16 de Junho. 
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3. Apesar de termos entrado neste processo com o mesmo já em andamento, o que nos 

impossibilitou de montar, em tempo útil, uma rede de peritos que cobrisse todas as visitas 

planeadas pela CAP, foi possível realizar 18 visitas a escolas nas cinco direcções Regionais de 

Educação.  

 Do balanço dessa visitas conclui-se, em termos gerais, o seguinte: 

 

a) Os professores peritos expressaram a sua satisfação profissional pela realização destas 

tarefas que consideram de grande utilidade, realçando a importância das Mesas 

Redondas como espaço de partilha e discussão de perspectivas e opiniões diferenciadas, 

entre os intervenientes, e como tal potencializadoras do esclarecimento necessário na 

procura das melhores soluções para os problemas existentes. 

 

b) Constata-se a não existência de EEFM curricular na grande maioria das escolas 

visitadas. 

A implementação das AFD parece sugerir a ideia de que estas actividades substituem a 

leccionação da EEFM, atenuando a necessidade das escolas e professores investirem na 

procura de soluções para a resolução dos diferentes problemas que impedem a realização 

efectiva da disciplina.  

Este facto implica que não exista qualquer articulação entre a actividade curricular e a 

actividade de enriquecimento curricular perdendo-se desta maneira os benefícios que 

desta complementaridade deviam resultar para os alunos. 

 

Por razões de enquadramento e organização curricular perspectivados no sentido da 

valorização da formação dos alunos do 1º CEB, pensamos ser útil que o Ministério da 

Educação esclareça as escolas e os professores do estatuto e finalidades da EEFM, como 

actividade curricular, e das AFD, no contexto do complemento curricular, realçando a 

importância da sua necessária complementaridade na formação dos alunos.   

 

c) Dos dados obtidos infere-se que as AFD não são efectiva e objectivamente inseridas e 

assumidas nos projectos educativos da maioria das escolas visitadas. 

O facto de os professores titulares da turma, os professores das AFD e os professores dos 

departamentos curriculares de EF do agrupamento não articularem, entre si, em aspectos 

pedagogicamente relevantes como o planeamento e avaliação das AFD e a sua 

complementaridade programática com a EEFM curricular, indicia a impossibilidade real 

de as mesmas se desenvolverem em função dos objectivos e metas anuais e plurianuais 

dos projectos educativos. 

A análise de alguns indicadores (nomeadamente a articulação com o professor titular da 

turma) induz a ideia de que as AFD se realizam não de uma forma educativa e 

pedagogicamente integrada mas como um apêndice da responsabilidade única da 

entidade promotora. A relação desta entidade com a escola parece só ter acontecido no 

início da actividade e em função de aspectos de carácter funcional e organizativo. 

 

O valor educativo destas actividades exige, em nosso entender, que os diferentes órgãos 

e estruturas de gestão pedagógica das escolas “retirem” para si a responsabilidade de 

integração e condução de todo o processo, essencialmente, na sua dimensão pedagógica 

e formativa, papel que não nos parece possível poder ser desempenhado por outras 

entidades (promotoras ou mediadoras).   

    

d) Nas 18 escolas visitadas três “professores” não possuíam a habilitação académica e 

profissional exigida (EB1 S. Nicolau – Corroios; EB1 Montemor-o-Novo; EB1 Mora). 

 Temos conhecimento, no entanto, que existem mais escolas onde este programa está a  
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ser implementado com “professores” sem habilitação. À medida que conseguirmos 

apurar a veracidade destes factos daremos conta à DGIDC. 

A maioria dos professores refere que conhece as orientações programáticas e que as 

segue na sua actividade. A opinião dos professores peritos sobre a qualidade pedagógica 

das actividades divide-se, quase de forma igual, pela apreciação de boa, satisfatória e 

fraca.  

As condições contratuais dos professores responsáveis pelas AFD são algo diferenciadas 

no que respeita às tarefas a realizar e ao vencimento auferido que varia entre 6 e 10 

Euros.  

 

Embora, em alguns locais e situações, não seja fácil encontrar as melhores soluções no 

que respeita à contratação dos professores para as AFD é nosso entender que o 

Ministério da Educação, através das suas DRE’s, não deve pactuar com algumas 

situações de “facilitação”, ilegais, na contratação de professores, por parte de algumas 

entidades promotoras e mediadoras.  

Por outro lado, a diversidade contratual, quer no que respeita às tarefas a desempenhar 

pelos professores, quer na desigualdade do seu pagamento, não nos parece que favoreça 

a estabilidade necessária à implementação do programa e de alguma forma retira-lhe 

coerência e consistência. 

  

   

4. Por último, queremos, mais uma vez, reafirmar o empenhamento do CNAPEF e da SPEF na 

CAP no sentido de criar as melhores condições para a implementação destas actividades, 

sempre no sentido de as mesmas se constituírem, em conjunto com as actividades curriculares, 

em benefício para todos os alunos que frequentam o1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

 

 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

 

 

 

Lisboa, 19 de Janeiro de 2006 

 

Rui Petrucci, CNAPEF 

Marcos Onofre, SPEF  
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