1º Congresso Nacional de Educação Física (EXTRAORDINÁRIO)
Lisboa, 11 de Dezembro de 1998
Pavilhão do Futuro - Parque das Nações (EXPO 98)
DIVULGAÇÃO
O Conselho Nacional das Associações de Professores de Educação Física - CNAPEF - e a
Sociedade Portuguesa de Educação Física - SPEF - promovem no próximo dia 11 de Dezembro
de 1998, em Lisboa, um Congresso Nacional Extraordinário com o objetivo de discutir e tomar
posição sobre o projeto denominado "Gestão Flexível do Currículo". Atendendo à situação
grave em que a Educação Física será colocada se tal projeto vier a ser alargado a todo o
Sistema Educativo Nacional, apelamos à participação e empenho de todos os colegas. Reserve
o dia 11 de Dezembro para analisar connosco este gravíssimo problema, divulgue amplamente
esta iniciativa e colabora na mobilização do maior número possível de colegas.
A SPEF, o CNAPEF e as APEF's, bem como inúmeros grupos de EF têm multiplicado esforços no
sentido de denunciar as consequências que o projeto "Gestão Flexível do Currículo" já em fase
de experiência em 35 escolas, terá para a educação dos alunos e para o nosso grupo
profissional. Na verdade, no que se refere especificamente à Educação Física, +revê-se, no 2º
ciclo, o desaparecimento como área disciplinar e, no 3º ciclo, uma redução do tempo
programa de 3 para 2 horas semanais. Para além das consequências gravíssimas que se
anteveem para os profissionais e para as escolas que realizam a formação inicial de
professores, esta redução de um terço na dotação horária das aulas de EF constitui um
prejuízo objetivo para a educação de todos os alunos porque inviabiliza o alcance pleno dos
objetivos da EF como atividade que visa a Saúde, a Aptidão Física e o domínio ndas Atividade
Físicas.
Temos consciência de que este Congresso Extraordinário está a ser convocado com pouca
antecedência mas é a gravidade da situação que dita a urgência da iniciativa. A SPEF e o
CNAPEF têm realizado várias iniciativas para demonstrar aos responsáveis ministeriais a
ausência de bases científicas e pedagógicas para a redução de EF no currículo. Também têm
sido enviados para o ministério inúmeros telegramas e cartas subscritos por especialistas
nacionais e estrangeiros, por grupos de disciplina das escolas de todo o país e das associações
profissionais criticando esta redução do tempo programa da EF. Apesar destas iniciativas
sabemos que se mantém firme a determinação de generalizar, já para o próximo ano letivo,
esta "Gestão Flexível do Currículo". É por isso que apelamos à massiva mobilização dos colegas
para que possa ser tomada uma posição que represente inequivocamente a vontade do nosso
grupo profissional. Para participar destaque a ficha de inscrição, que pode e deve ser
amplamente fotocopiada, e devolva-a para a morada indicada. Agradecemos que a ficha de
inscrição seja acompanhada de um cheque no valor de 1000$00 (500$00 para estudantes),
verba que será utilizada para minimizar as despesas com a realização do Congresso.
Brevemente enviaremos programa detalhado indicando local, horário, estrutura e oradores.
Adiantamos que o início está previsto para as 10h30 e o encerramento às 18h30.

