
 

 
Encontro discute a recolocação do estatuto classificativo da disciplina 

 

ESECS/IPLeiria reúne professores de educação física  

para debater a importância da disciplina no currículo dos estudantes   

Os professores e profissionais de educação física reúnem na próxima sexta-feira, 23 de março, para trazer 

ao debate a importância da disciplina de educação física na formação dos estudantes, e na relevância da sua 

contabilização para a média final do ensino secundário e de entrada no ensino superior. O encontro “A 

avaliação e a disciplina de educação física – desafios atuais e futuros” decorre na Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria (ESECS/IPLeiria). 

O encontro é organizado pelo Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de 

Educação Física (CNAPEF), e pela Associação de Profissionais de Educação Física do Distrito de Leiria 

(APEFIL) em cooperação com a ESECS/IPLeiria. David Silva, diretor da APEFIL destaca a premência de 

trazer o assunto ao debate público: «foi em outubro de 2016 que o Ministério da Educação anunciou que a 

classificação da disciplina de Educação Física voltaria a ser contabilizada para a média de conclusão do 

Ensino Secundário e para a média de acesso ao Ensino Superior, no entanto esta intenção continua sem ser 

concretizada. Porquê?» 

«É absolutamente fundamental debater esta questão, e formalizar o que foi anunciado há mais de um ano. É 

essencial recolocar o estatuto classificativo da Educação Física em situação de paridade com as restantes 

disciplinas do currículo. A avaliação e a classificação são consideradas por todos os agentes do processo de 

ensino-aprendizagem como um instrumento de valorização do trabalho e das aprendizagens realizadas pelos 

alunos.» 

«Num tempo em que se debatem estratégias para diminuir a obesidade infantil e o sedentarismo, a Educação 

Física tem um papel fundamental na promoção da atividade física e hábitos de vida saudável, pelo que o 

processo avaliativo e classificativo da disciplina deveria ser devidamente valorizada», destaca o professor. 

«Para os professores de Educação Física o estatuto classificativo da disciplina é fulcral e não pode ser 

esquecido», remata David Silva. 

O encontro tem início marcado para as 20h50, e acontece no auditório 1 da Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Luís Coelho, subdiretor da ESECS e membro da APEFIL, e Rui 

Matos, docente da ESECS/IPLeiria, debatem “Educação Física: acesso ao ensino superior”; segue-se a mesa 

redonda “Educação Física: implicações da sua avaliação” com José Amoroso, docente da ESECS/IPLeiria e 

membro da APEFIL, Paulo Gonçalves, professor no Agrupamento de Escola Josefa de Óbidos e membro da 

APEFIL, e José Fróis, professor na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira. O Centro de Competências Entre 

Mar e Serra apresenta um painel sobre as novas tecnologias aplicadas à disciplina. 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar o encontro “A avaliação e a disciplina de educação física 

– desafios atuais e futuros”, que decorre sexta-feira, dia 23 de março, a partir das 20h50 na ESECS/IPLeiria. 

Contamos com a vossa presença. 

Leiria, 20 de março de 2018 
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