
 

 

Comunicado n.º 4 - 27/04/2019 

 

Suspeita de inflação nas classificações da Disciplina 

de Educação Física no Ensino Secundário 
 

Na sequência da divulgação pública de notícias relacionadas com possíveis atos ilícitos            

cometidos no âmbito de uma instituição do ensino privado, com particular destaque para as              

classificações da disciplina de Educação Física, considera a Direção do Conselho Nacional das             

Associações dos Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF) importante esclarecer o            

seguinte:  

● Perante a divulgação pública de dados de classificações, que, no seu conjunto, são             

invulgares, o CNAPEF imediatamente alertou a situação junto do Ministério da Educação            

para que este aja em conformidade. 

● Esta situação de grande discrepância e inflação de classificações não é nem novidade, nem              

específica desta disciplina e/ou desta instituição do ensino privado. Aliás os meios de             

Comunicação Social têm vindo a divulgar regularmente nos últimos anos que esta situação             

acontece num conjunto variado de escolas e em todas as disciplinas que fazem parte do               

currículo nacional do Ensino Secundário. 

● Efetivamente, e como uma análise mais detalhada às pautas divulgadas também confirma,            

há indícios que esta possível inflação de classificações poderá estar a ocorrer quer nas              

disciplinas da componente de formação geral, quer nas disciplinas da componente específica            

ou mesmo nas opcionais anuais (que também não tem exames finais). 

Por estas razões congratulamos-nos com a resposta rápida do Ministério da Educação a esta              

situação e desejamos que a mesma se concretize em ações que reforcem a salvaguarda dos direitos                

e interesses legítimos de todos quantos frequentam as nossas escolas e beneficiam dos serviços de               

educação e ensino em Portugal. Na medida do possível, procuraremos acompanhar esta situação,             

disponibilizando todo o nosso apoio necessário para que se possa ir até ao fundo de toda a                 

problemática denunciada. 
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Esperamos que esta nova abordagem à temática da inflação ilegal de classificações internas,             

que merece destaque público todos os anos e por motivos relacionados com todas as disciplinas do                

currículo nacional, possa também servir para lançar uma verdadeira reflexão sobre a validade e              

consequências do processo de acesso ao Ensino Superior, questões que estão completamente            

interligada e que o CNAPEF, bem como outras entidades (SPEF, CONFAP, CNIPE, ANDAEP, CNE) têm               

repetidamente defendido no sentido de uma alteração efetiva para uma consequente real melhoria             

da qualidade do ensino em Portugal, principalmente no Ensino Secundário. 

Pela nossa parte, continuaremos a utilizar os canais devidos para solicitar esclarecimentos            

às entidades competentes acerca de todas as situações de possíveis irregularidades que nos             

cheguem, e que consideremos que tenham a possibilidade de lesar a qualidade das aprendizagens              

desenvolvidas pelos profissionais nas escolas, nos clubes e em outros locais de prática física              

desportiva. 

No âmbito escolar temos uma visão formativa da aprendizagem, da utilização dos processos             

de avaliação como uma ferramenta pedagógica que os nossos profissionais devem utilizar com a              

capacidade de influenciar positivamente a qualidade das aprendizagens conseguidas pelas nossas           

crianças e jovens, em conformidade com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

Tal como em qualquer área profissional, e por acreditamos também que a Educação Física, o               

Desporto e o todos os cenários associados, nos quais a atividade física desportiva é utilizada por                

profissionais competentes como um modo pedagógico e formativo, têm sempre a possibilidade de             

melhorar e de desenvolver as suas competências na área da avaliação, razão pela qual já               

anunciamos publicamente e no passado dia 18 de abril que o tema central do nosso 11.º Congresso                 

Nacional de Educação Física, que iremos realizar em parceria com a Sociedade Portuguesa de              

Educação Física nos próximos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro na Figueira da Foz, será:                  

Avaliar para Melhorar. Na Educação Física, no Treino e no Exercício e Saúde.  

 

Barreiro, 27 de abril de 2019 
 

 

A Direção do CNAPEF 
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