De: CNIPE [mailto:cnipe.cnipe@gmail.com]
Enviada: quinta-feira, 2 de Abril de 2015 09:32
Para: Comissão 8ª - CECC XII
Assunto: Re: Petição n.º 478/XII/4.ª - pedido de informação CNIPE

Exmo Senhor Presidente da 8ª Comissão da Educação, Ciência e Cultura Dr. Abel Baptista,
Vimos pelo presente enviar o nosso parecer sobre a Petição nº 418/XII/4.ª conforme solicitado por V. Exª.
Considerando quê:

A escola propõe-se ministrar um conjunto de saberes que considera fundamentais para a
educação global, os avalia com determinados procedimentos e isso define a possibilidade ou não
de classificar os alunos para o prosseguimento de estudos, porquê que não são consideradas de
igual forma todas as disciplinas que ela própria escolheu e considera que deverão fazer parte do
tronco comum?

Numa perspetiva mais filosófica, sabendo nós que a prática de atividade física tem benefícios não
só ao nível físico, como mental e emocional, ao não considerar a educação física estaremos a
privilegiar futuros adultos que também eles reduzem a sua vida à aquisição de conhecimentos.

A CNIPE considera que estes jovens, ao invés de desenvolverem outras competências tão
importantes para a construção de uma sociedade sustentável como o espírito de equipa, saber
perder, capacidade de pensar e planear estrategicamente entre outras, ou seja a sua formação
como um todo têm que obrigatoriamente ter a componente física (o corpo/físico é parte
integrante do ser humano) ficam reduzidos ao conceito de reproduzir conhecimentos teóricos
assentes em habilidades cognitivas pouco eficazes para a nobreza da condição humana "mente
sã em corpo são".

A relação da Filosofia (espiritual/intelecto) e a Educação Física (matéria física/corpo) estão
intrinsecamente ligados no seu crescimento e não podem ser dissociados porque são parte
integrante do ser humano/jovem.

Tal como se considera a Filosofia uma disciplina fundamental para o desenvolvimento do
intelecto, a Educação Física também é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento do
corpo.

Consideramos que de uma vez por todas teremos de colocar a hipocrisia de lado e construir uma
escola de todos, para todos e com todos, adaptada às necessidades, aos gostos e aos saberes
dos jovens de hoje, que não são os mesmos de há 40 anos atrás.

Concluindo a CNIPE considera que a educação física (como já em tempos mencionou) deve ser
considerada uma disciplina fundamental e obrigatória. Alias nem tem logica servir para passar ou
chumbar até ao 9ano e depois entrar em desvalorização total.
Saudações associativas,
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