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Neste documento são apresentadas sugestões de alteração ao Decreto de Lei 139/2012 

de 5 de julho de 2012 e que estão diretamente relacionadas com a disciplina Educação 

Física, apresentando argumentos e dados estatísticos que corroboram a nossa tomada 

de posição. 
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Parecer sobre Decreto-Lei n.º139/2012 

 

Enquadramento 

De acordo com a informação disponível no site institucional do Governo de Portugal, o Professor 

Doutor Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação do XXI Governo de Portugal, refere a 

urgência de restituir à escola a sua função principal. É referido ainda que há uma vontade forte de 

corrigir os erros proveniente da legislatura anterior no que se refere ao modelo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos.  

Será neste enquadramento que nos dirigimos ao grupo de trabalho referido no comunicado do 

Ministério da Educação de dia 8 de janeiro de 2016. A partir da nossa análise do Dec. Lei 139/2012, 

apresentamos um conjunto de alterações que consideramos essenciais para que a escola pública seja 

mais inclusiva, promotora de uma educação integral dos jovens e do sucesso escolar de todos. 

 

Educação Física no Currículo Escolar 

O compromisso de educação e o pleno desenvolvimento de cada aluno justifica desde logo o estatuto 

desta área disciplinar como área da formação geral dos jovens do 1º ao 12º ano, estatuto que tem sido 

decisivamente assumido no Currículo Nacional desde a Reforma Educativa de 1989. Aliás, a Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Nº 49/2005), no seu art. 3º, alínea b), é perentória em afirmar que este 

normativo legal visa “contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da 

personalidade, da formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente 

sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos, e proporcionando-lhe um equilibrado 

desenvolvimento físico”.  

Como é sabido, os Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), nas duas reformas anteriores, 

foram elaborados na base do compromisso de 3 aulas semanais de EF em dias não consecutivos para 

qualquer ciclo de ensino, consideradas hoje abaixo do mínimo para produzir efeitos duradoiros na 

saúde. Passados vinte e dois anos da primeira reforma, está unanimemente comprovado pela 

multiplicidade de trabalhos de investigação publicados sobre o tema e recomendações da OMS, da 

UNESCO, da EUPEA, entre outras organizações, que a carga e a regularidade de atividade física que 

qualquer criança e jovem até aos 18 anos deve desenvolver é de cinco vezes por semana, 60 minutos 

por sessão. A este respeito, o parlamento europeu, em 2007, exortou todos os governos dos países da 

União Europeia (UE) a reforçar a EF nos seus currículos em pelo menos três aulas em dias diferentes, 

devendo as escolas ser incentivadas a irem além deste objetivo considerado mínimo. 
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A carga horária da disciplina de Educação Física  

O Decreto-Lei (DL) nº 139/2012, de 5 de julho, veio estabelecer os princípios orientadores da 

organização e da gestão dos currículos dos ensinos básicos e secundário, da avaliação dos 

conhecimentos a adquirir, das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de 

desenvolvimento dos currículos dos ensinos básico e secundário (artigo 1º, nº1). 

Com este normativo foram (re)definidas as matrizes curriculares para o 2º e 3º Ciclo e para o ensino 

Secundário, nomeadamente nas definições do tempo horário atribuído a cada disciplina / área e no 

agrupamento de disciplinas. No seu texto encontram-se afirmados princípios de coerência e 

sequencialidade entre os três ciclos (artigo 2º, alínea b), a redução da dispersão curricular e do reforço 

da carga horária nas disciplinas fundamentais 1  (artigo 2º, alínea d), o reforço da autonomia 

pedagógica das escolas na gestão do currículo e das condições do seu desenvolvimento (artigo 2º, 

alínea e) e a flexibilidade da duração das aulas (artigo 2º, alínea f), entre outras indicações. 

Estes propósitos, no que à EF diz respeito, concretizaram-se na formulação de uma matriz curricular 

com as seguintes características, comparadas às alterações legislativas nesta área de 2001, 2014 e 2011: 

- os tempo letivos passam a ser lidos como mínimos, com a definição de um limite para o tempo 

máximo; 

- no 2º Ciclo do Ensino Básico, mantém-se a carga horária de 135 minutos semanais; 

- no 3º Ciclo do Ensino Básico a disciplina perde a autonomia que sempre gozou enquanto área 

disciplinar e é enquadrada com mais três disciplinas - Educação Visual (EV), Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e oferta de escola, num agrupamento denominado de Expressões e 

Tecnologias; 

- no 7º e 8º anos são alocados 300 minutos a este grupo de disciplinas, sendo consignados 90 minutos 

à disciplina de EV sem qualquer justificação, e os restantes 210 minutos da carga horária são 

“discutidos” pelas restantes três disciplinas, inviabilizando a possibilidade da EF atingir o tempo 

mínimo de 135 minutos anteriormente estabelecido; 

- no 9º ano são definidos 250 minutos como tempo mínimo para o referido grupo de disciplinas, 

inviabilizando da mesma forma, o tempo mínimo de 135 minutos anteriormente definido; 

                                                      
1 Carece de justificação científica a separação entre disciplinas fundamentais e as restantes. Sendo uma discussão 

que se sustenta em princípios empíricos não comprovados, rejeitamos esta categorização: por um lado, estando 

no currículo todas as disciplinas serão fundamentais para a formação integral dos alunos; por outro lado, 

independentemente das idiossincrasias do enquadramento politico-ideológico vigente, o que é facto é que a EF, 

do ponto de vista educativo, é e será sempre uma área nuclear, essencial, estruturante e imprescindível no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento das nossas crianças e jovens. 
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- no ensino secundário é estabelecida uma carga mínima de 150 minutos semanais, reduzindo os 180 

minutos semanais estabelecidos em 2004, que viabilizam o compromisso curricular (apesar de durante 

algum tempo existir um “asterisco” que permitia uma redução em função das condições das 

infraestruturas, elemento que veio a ser eliminado em 2007).  

Completa-se deste modo um quadro legislativo em que são centralmente comprometidas as corretas 

possibilidades de desenvolvimento do currículo de EF, em evidente contraciclo com as 

recomendações internacionais (HEPA Europe, Sport Unit – CE) que recomendam que o tempo 

obrigatório para a Educação Física deverá ser aumentado para 5 horas semanais, dividido por 5 aulas 

(anexo 1).  

Com o objetivo de identificar as consequências que este DL trouxe para a carga horária da EF o 

CNAPEF e a SPEF realizaram um estudo de nível nacional nos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014, 

com a participação de mais de 600 escolas. Os dados recolhidos demonstram que 21,4% das escolas 

que lecionam o 3º ciclo do Ensino Básico optaram por reduzir a sua carga horária semanal, nalguns  

casos, para apenas uma aula semanal. No Ensino Secundário essa redução chegou aos 23,4% de 

escolas. Entre 2012 e 2014 o número de escolas que optaram por reduzir a carga horária semanal 

dedicada à EF duplicou, quer ao nível do 3º ciclo (de 9,8% para 21,4%), quer ao nível do Ensino 

Secundário  (11,8% para 23,4%). 

 

A avaliação em Educação Física  

Como é hoje sabido e reconhecido internacionalmente, a avaliação, de uma forma global, e a 

certificação das aprendizagens em particular, têm um papel ímpar e estruturante em todo o processo 

educativo. Colocar o objeto da avaliação (produto das aprendizagens) no centro do processo educativo 

e de desenvolvimento dos alunos,  leva a que os sujeitos da avaliação, diretos e indiretos, passem a 

atribuir-lhe uma importância determinante.  

A reorganização curricular do ensino básico e a reforma curricular do ensino secundário, 

regulamentadas pelos DL n.º 6/2001 e 74/2004, respetivamente, vieram reconhecer a importância da 

avaliação em Educação Física como um mecanismo essencial e imprescindível de valorização e 

distinção do trabalho dos alunos e de desenvolvimento da própria área disciplinar, consagrando-a 

assim, bem como aos seus conteúdos, como uma área de carácter singular e insubstituível, com 

estatuto semelhante a todas as outras disciplinas do currículo nacional, não prevendo nenhum regime 

de exceção, assumindo que a mesma, a par de todas as outras, é decisiva para a formação de qualquer 

jovem, independentemente das suas escolhas ao nível do prosseguimento de estudos. 

Apesar desta realidade, algumas vozes, especialmente no anterior governo, não reconhecem o valor 

formativo desta área disciplinar e têm-se manifestado desfavoráveis ao reconhecimento da igualdade 

da EF ao das suas congéneres, através não só, das alterações da matriz curricular apontadas, bem 

como nas alterações relativas à avaliação dos alunos. Referimo-nos nomeadamente, à não 
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contabilização da classificação de EF para o cálculo da média do ensino secundário e  de acesso ao 

ensino superior. Os critérios de acesso ao ensino superior são assunto muito pouco consensual, desde 

logo pela indefinição relativamente aos melhores critérios que definem um bom candidato a 

determinado curso (serão as notas do Ensino Secundário?) e também pelas dúvidas sobre que 

instância deverá estabelecer os critérios e a seriação dos alunos para efeitos de acesso ao ensino 

superior (Ministério da Educação e Ciência ou Universidades?). 

O facto de haver uma minoria de alunos (e é mesmo de uma minoria que se trata) cujo investimento 

académico ao longo da sua escolaridade se foca nalgumas áreas que não a EF, ou que, por outras 

razões, não conseguem atingir o mesmo nível de competência e proficiência, tem levado a que, no 

final da sua escolaridade de nível secundário, os seus resultados na EF fiquem aquém dos obtidos 

noutras disciplinas, baixando naturalmente a sua média, problema que jamais poderá ser imputado a 

esta disciplina. O mesmo acontece com qualquer outra disciplina em que o aluno tenha a sua 

classificação inferior às demais disciplinas do seu currículo. 

Esta é uma realidade que não é exclusiva da EF e que tem exemplos em todas as restantes disciplinas 

que compõem o currículo do ensino secundário e, exatamente por isso, jamais este argumento poderá 

ser válido para colocar em causa o estatuto da EF (bem como os seus resultados) no currículo 

português e o seu valor na formação geral de qualquer aluno do 1º ao 12º ano. Seria decerto igualmente 

inadmissível utilizar o mesmo procedimento para a Matemática, disciplina de insucesso relevante no 

nosso sistema educativo.  

Um estudo realizado na Escola Secundária da Amadora, Lisboa (anexo 2), demonstrou que não 

existem diferenças significativas, no que diz respeito à média das classificações no final do Ciclo do 

Ensino Secundário, contabilizando-se ou não a área curricular da EF, nem em função do sexo dos 

alunos, nem em função do Agrupamento em que os mesmos se inscreveram. Um outro estudo 

realizado na Escola Secundária de Benfica, Lisboa (anexo 3), antes da saída do Dec. Lei 139/2012 

mostra-nos que num universo de 151 alunos dos cursos científico-humanísticos, apenas 4% dos alunos 

viram a sua classificação final do ensino secundário diminuída, enquanto 22,5% dos alunos viram a 

sua classificação beneficiada. Apresentamos também a análise de dados entre 2009 e 2014 realizada 

pela direção da Escola Secundária Almeida Garrett, Porto (anexo 4), que demonstra que os alunos 

conseguem obter bons resultados ano após ano na EF, com a respetiva classificação na disciplina a 

manter ou a melhorar a sua média final. 

Esta discussão aliás, não nos parece ética e pedagogicamente aceitável pois não deverá ser o sucesso 

ou insucesso dos alunos, as melhores ou piores classificações e a sua influência nas médias dos cursos,  

a determinar o estatuto e/ou a relevância  de determinada disciplina ou área curricular  no percurso 

formativo delineado no sistema educativo.  

No entanto, a manterem-se estes critérios de acesso ao ensino superior, e no atual sistema avaliativo, 

a discriminação negativa da EF no contexto das demais disciplinas, apenas poderá conduzir a um 

desinvestimento dos alunos e comunidade educativa nesta área, com forte impactos negativos 

previsíveis  na saúde e educação dos jovens até aos 18 anos. Estas medidas tão gravosas tendem a 
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penalizar os alunos que investem nesta área disciplinar e obtêm classificações elevadas (que são a 

maioria), pondo em causa a equidade no acesso ao ensino superior, promovendo um fraco 

investimento por parte dos alunos que não sentem o seu esforço recompensado,  e legitimando a 

desigualdade das condições físicas e materiais dos diferentes estabelecimentos de ensino, 

comprometendo assim de forma irremediável a educação dos alunos, o desenvolvimento desportivo 

e o próprio desenvolvimento da EF.  

Recentemente, ao arrepio das políticas instaladas em particular no 1º ciclo em que a EF é praticamente 

inexistente no currículo real dos alunos, apesar de contemplada na matriz curricular desde os anos 

1989,  a integração da área da Expressões e da EF no modelo de avaliação externa do Ensino Básico 

recentemente apresentado pelo Ministério da Educação vem reforçar precisamente o estatuto desta 

área no currículo dos alunos, permitindo monitorizar o desenvolvimento do currículo e das 

aprendizagens dos alunos, numa das áreas da formação que os acompanha do 1º ao 12º ano de 

escolaridade.  

Face ao exposto apenas poderemos considerar totalmente injustificada, arbitrária e sem qualquer 

fundamento de natureza técnica, científica, pedagógica ou mesmo legal a discriminação imposta à EF, 

pelas decisões políticas do anterior Ministério da Educação e Ciência. 

Assim sendo, no nosso entender, urge tomar medidas que reponham o estatuto formativo e avaliativo 

da EF enquanto área estruturante do desenvolvimento pessoal e social dos alunos, reajustando-a às 

recomendações nacionais e internacionais, nomeadamente à necessidade de aumentar a sua carga 

horária, e  pensar em modelos de seleção e seriação dos candidatos ao ensino superior, restabelecendo 

a equidade nesse acesso, admitindo diferentes níveis de proficiência e competência, sem impor a 

discriminação negativa de áreas do saber e de formação. 

 

Importância da manutenção da atual lógica conceptual do currículo 

de EF e das Metas de Aprendizagem em todos os ciclos de ensino 

A atual lógica conceptual dos PNEF, que teve a sua origem na reforma implementada em 1989 pelo 

então Ministro Roberto Carneiro, tem uma longa história, profundamente alicerçada num processo 

amplamente partilhado com o movimento associativo de EF e com os seus profissionais.  

De facto, quer em 1989, quer em 2000, as equipas que elaboram/reviram os PNEF, de acordo com 

compromissos públicos assumidos, projetaram o atual modelo curricular para a nossa área do 1º ao 

12º ano com o apoio e a participação do movimento associativo (CNAPEF e SPEF), bem como de 

muitas escolas e de vários especialistas, respeitando as orientações neste domínio emanadas de 6 

Congressos Nacionais de EF (1988, 1991, 1994, 1997, 1998 e 2000) que se organizaram nas últimas duas 

décadas.  
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Os PNEF de hoje são assim fruto desta construção democrática, estão organizados na lógica de um 

projeto curricular aberto e dinâmico, cuja estrutura e opções estratégicas vieram, mais tarde, a ser 

assumidas ao nível das orientações de política educativa. 

Foi este percurso e a qualidade das melhorias implementadas que permitiram alterar a realidade de 

muitas escolas, quer no aumento substancial do número de professores de EF com habilitação 

académica e profissional para a docência da área disciplinar, quer na melhoria da quantidade e 

qualidade dos espaços de aula, instalações e equipamentos, quer ainda no plano organizacional, com 

o processo de descentralização e de autonomia das escolas, em que importa destacar a criação dos 

«agrupamentos de escolas». 

Também na elaboração das Metas de Aprendizagem para todos os ciclos de ensino, foi respeitada a 

história passada em relação a anteriores reformas curriculares, tendo havido por parte da equipa 

nomeada para as fazer o cuidado de auscultar o CNAPEF e a SPEF, articulando as orientações 

metodológicas do currículo existente e, assim, respeitar as decisões dos profissionais de EF 

relativamente ao mesmo, sendo que estas constituem-se hoje, apesar de não estarem em vigor, como 

um excelente instrumento ao serviço da qualidade da EF. 

É com a experiência da história que jamais seremos favoráveis a qualquer alteração de conteúdo e 

forma no currículo de EF sem que o processo a implementar respeite as etapas que aqui foram 

enunciadas, inclua o CNAPEF e a SPEF como os organismos representativos dos profissionais e, mais 

importante, sem uma avaliação objetiva e rigorosa aos atuais PNEF, no sentido de se perceber se, de 

facto, há necessidade de alteração ou reajustamento. 


