
  

  

COMUNICADO   

O  CNAPEF  reuniu  este  fim  de  semana  em  Castelo  Branco  nas  Jornadas  de  Trabalho  2021  com                  
os  seus  Associados  -  as  Associações  de  Profissionais  de  Educação  Física  (APEF)  -,  oriundas  de                 
todas  as  associações  distritais  representa�vas  da  classe,  para  abordarem,  não  só  um  conjunto               
de  questões  internas  de  estratégia  geral,  mas  também  de  reflexões  relacionadas  com  a               
disciplina  de  Educação  Física  (EF)  no  âmbito  do  arranque  do  presente  ano  le�vo,  para  além  de                  
outras  questões  relacionadas  com  áreas  de  abrangência  profissional,  nomeadamente  no            
âmbito   da   Comunidade   Educa�va.   

A  principal  temá�ca  abordada  veio  na  sequência  da  publicação  do  Despacho  n.º  6605-A/2021               
de  06  de  julho,  que  revogou  os  Programas  Nacionais  de  Educação  Física  (PNEF)  e  que                 
introduziu  um  vazio  conceptual  par�cularmente  relevante  no  ensino  da  EF.  Por  despir  as               
Aprendizagens  Essenciais  do  referencial  teórico  e  conceptual  que  lhe  deu  origem  e  mais               
contribuiu  para  o  recente  desenvolvimento  da  EF  portuguesa,  esta  inicia�va  legisla�va  não              
acautela  a  necessidade  de  esclarecer  os  procedimentos  didá�cos  e  pedagógicos  a  adotar  pelas               
escolas   e   pelos   seus   professores.     

A  publicação  do  PNEF  cons�tuiu  uma  referência  incontornável  para  a  dignificação  da  disciplina,               
o  aumento  da  qualidade  do  ensino  e  das  oportunidades  de  aprendizagem  dos  alunos.               
Determinante  para  uma  interpretação  coerente  dos  princípios  orientadores  da  educação  e  do              
desenvolvimento  motor  das  crianças  e  jovens,  os  PNEF  assumem  igualmente  um  conjunto  de               
orientações  metodológicas  que  aglu�naram,  na  época,  o  conhecimento  cien�fico  disponível            
sobre   o   ensino   da   EF.   

Crente  que  sem  os  PNEF  as  Aprendizagens  Essenciais  serão  insuficientes  para  sustentar  o               
ensino  de  qualidade,  e  consequentemente  das  aprendizagens  dos  alunos,  o  CNAPEF  reconhece              
a  necessidade  de  em  cada  escola  dar  con�nuidade  à  estruturação  e  desenvolvimento  de  uma                
EF   de   qualidade.   

Assim,  o  CNAPEF  e  a  Sociedade  Portuguesa  de  Educação  Física  atualmente  congregam  esforços               
junto  da  Direção  Geral  de  Educação  para  uma  clarificação  do  vazio  criado  pela  publicação  do                 
Despacho  referido  anteriormente.  Na  dependência  dos  resultados  dessas  inicia�vas  e  da            
interação  com  os  responsáveis  polí�cos,  o  CNAPEF  e  as  APEF  consideram  impossível  que  as                
prá�cas  de  ensino  dos  professores  nas  escolas  se  desliguem  das  referências  programá�cas  que,               
afinal,   serviram   para   sustentar   o   nível   de   desenvolvimento   da   EF   atual   (os   PNEF).   

  



  
  

Na  sequência  do  exposto,  o  CNAPEF  e  as  APEF  consideram  ainda  que,  apesar  de  des�tuído  de                  
estatuto  legal,  o  conteúdo  dos  PNEF  deverá  manter-se  como  referência  incontornável,  ao  nível               
dos  Grupos  de  EF  e  dos  professores  na  sua  reflexão  e  decisão  profissional,  em  conformidade                 
com  o  enunciado  nos  documentos  rela�vos  às  Aprendizagens  Essenciais  e  iden�ficadas  para  a               
Educação   Fìsica,   até   nova   informação.   

Em  relação  aos  restantes  temas  abordados  neste  dois  dias  de  Jornadas  de  Trabalho,  destaque                
para  uma  definição  de  implementação  de  uma  estratégia  geral  do  CNAPEF  em  ar�culação  com                
as  APEF  na  estratégia  de  intervenção  ao  nível  dos  grupos  de  EF  e  dos  respe�vos  professores  na                   
sua   reflexão   e   decisão   profissional.   

Foram  apresentadas  as  linhas  estratégicas  de  intervenção  do  CNAPEF  para  o  processo  de               
desenvolvimento  da  Educação  Física  no  1º  ciclo  de  Escolaridade,  e  que  merecerão  reflexão  e                
discussão   com   as   APEF   e   com   a   SPEF   para   uma   implementação   ar�culada   e   coordenada.   

Os  Projetos  ERASMUS+  mereceram  uma  abordagem  mul�disciplinar,  salientado-se  o  Projeto            
HEPAS,  em  ar�culação  com  o  Ins�tuto  Português  do  Desporto  e  da  Juventude,  que  deverá  ser  o                  
ponto   de   par�da   para   o   Movimento   “Escolas   A�vas”.   

O  novo  Centro  de  Formação  do  CNAPEF  foi  outro  tema  em  destaque,  com  uma  análise  e                  
discussão  das  orientações  gerais  e  do  respe�vo  plano  plurianual  de  a�vidades  que  irá  orientar                
o   trabalho   deste   centro   até   setembro   de   2023.   

As  APEF  e  o  CNAPEF  têm  novo  encontro  marcado  para  o  Dia  do  Professor  de  Educação  Física,                   
integrado  na  Semana  Europeia  do  Desporto  2021,  que  acontecerá  em  Lisboa  -  Capital  Europeia                
do  Desporto  2021  -  no  próximo  dia  25  de  setembro,  antecedido  do  Dia  Europeu  do  Desporto                  
na  Escola,  uma  inicia�va  que  abrange  e  é  dinamizada  principalmente  pelos  Profissionais  de               
Educação   Física   nas   escolas   portuguesas.   

  

Castelo   Branco,   5   de   setembro   de   2021   

  

A   Direção   do   CNAPEF   e   as   APEF   de   Algarve,   Alto   Minho,   Aveiro,   Braga,   Castelo   Branco,   
Coimbra,   Évora,   Foz   Tejo,   Leiria,   Lisboa,   Porto   e   Viseu   

  


