CONGRESSO NACIONAL
EXTRAORDINÁRIO
“NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM EDUCAÇÃO FÍSICA”
Pavilhão Multiusos de Odivelas
12 de julho de 2012
Caros Colegas,
Mais uma vez a sociedade portuguesa assiste a um ataque concertado e generalizado à formação
no âmbito das atividades físicas e desportivas das crianças e jovens em idade escolar, expressa nas
decisões anunciadas pelo Ministério da Educação, nomeadamente, no que se refere:
- à redução da carga horária de Educação Física, apresentada na proposta de matriz curricular dos
ensinos básicos e secundários, contrariando todas as recomendações nacionais e internacionais
que enquadram a promoção de estilos de vida ativos e o desenvolvimento dos jovens;
- à redução da carga horária destinada a atividades de complemento curricular no âmbito das
atividades físicas e desportivas – Desporto Escolar, reduzindo as oportunidades de formação
desportiva dos jovens e a ocupação de tempos livres em atividades físicas e desportivas,
especialmente dos que não encontram alternativas no sistema desportivo;
- à discriminação negativa da disciplina de EF, no que diz respeito ao seu estatuto avaliativo, no
acesso ao ensino superior, relegando-a para uma posição de menoridade comparativamente com
as demais disciplinas. Esta medida, pedagogicamente injustificada, tem inevitáveis repercussões
negativas no investimento dos alunos na superação de dificuldades e/ou no seu aperfeiçoamento
e desenvolvimento pessoal e social.
Mais uma vez, também, os professores de Educação Física reagiram, por todo o país, a estas
injustificadas medidas do Ministério da Educação com a convicção e dignidade profissional que os
caracteriza, firmes na luta contra a desvalorização social e educativa da nossa área disciplinar,
plenamente conscientes da gravidade que estas medidas representam para a educação e
formação dos nossos alunos.
Apoiados por este movimento de indignação e sentindo a solidariedade profissional dos nossos
colegas, o CNAPEF e a SPEF tem desenvolvido múltiplas ações de divulgação e esclarecimento,
junto de diferentes instituições e individualidades direta e indiretamente ligadas à nossa área,
com o objetivo de promover a justeza das nossas razões e de aprofundar e ampliar o protesto
contra tão inexplicáveis decisões do Ministério da Educação (consultar os sítios do CNAPEF e da
SPEF).
É no sentido de fortalecer a nossa luta que convocamos o CONGRESSO NACIONAL extraordinário.
Pretendemos com este congresso refletir sobre os graves problemas que, neste momento, afetam
a qualidade da nossa intervenção profissional procurando encontrar as melhores soluções para os
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resolver, chamando ao debate outras instituições, entidades e individualidades que permitam
alargar a influência social da nossa luta.
Desta forma, convidamos cada um dos colegas a participar ativamente no Congresso Nacional e
solicitamos, igualmente, que nos ajudem na melhoria da sua preparação, fazendo a sua
divulgação junto de todos os colegas nas escolas, nos ginásios, nos clubes, nas autarquias, em
todos os locais onde se exerça a nossa atividade profissional.
Juntos seremos mais fortes na defesa do nosso lema:

NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM EDUCAÇÃO FÍSICA

Com as melhores saudações,

O Presidente do CNAPEF

O Presidente da SPEF

(Marcos Onofre)
(João Lourenço)

Anexo: Programa do Congresso
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