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Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

O projeto do subdepartamento de Educação física (EF) nasceu da necessidade de dar 

resposta às seguintes questões fundamentais: 

 

 Como é que o Grupo de Educação Física do AEFCPS, uma escola PPIP, promove um 

serviço de qualidade, articulando as diretivas do Programa Nacional de Educação 

Física (PNEF), promove a literacia físico-motora, desenvolve as capacidades 

fundamentais para o século XXI no respeito pelas personalidades e pelos 

projetos individuais de existência dos alunos (alínea d. do artigo 3º da Lei de 

Bases do Sistema Educativo) e organiza as aprendizagens em conformidade com o 

perfil do aluno? 

 De que forma o Grupo de Educação Física responde ao desafio lançado por 

Deborah Tannehill na sua apresentação oral do 10º CNEF, julho 2016 (Congresso 

Nacional de EF) quando afirma que as opções curriculares precisam refletir os 

interesses e personalidades dos estudantes, a cultura da escola e os recursos da 

comunidade, propondo que os professores de educação física devam orientar a 

sua abordagem em função do aluno em vez de uma abordagem centrada nos 

conteúdos, colocando a aprendizagem dos alunos no coração do ensino? 

 

O ME comprometeu-se em dar autonomia ao Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro 

Pereira da Silva para reorganizar turmas, horários, matriz curricular, programas e 

calendário escolar. Ou seja, deu autonomia para romper com alguma da legislação que 

determina muitas das normas que regem a escola e, em parte, também limitam a ação 

dos professores de EF. No sentido de aproveitar esta oportunidade e valorizar o papel da 

motricidade humana na formação dos alunos, o Agrupamento decidiu implementar alguns 

projetos inovadores na EF e construir uma plataforma online que lhe permitisse a 

visibilidade necessária e contribuísse para uma reflexão nacional sobre o papel e objetivo 

desta disciplina neste novo diálogo educativo. Desta forma introduziu ações inovadoras 

no domínio pedagógico, curricular e organizacional que se traduziram numa melhoria 

significativa das oportunidades de formação motora dos alunos e no aumento do tempo 

potencial de aprendizagem, necessário para a consolidação das aprendizagens chave 

definidas pelas equipas pedagógicas.  

 

A plataforma online tem por objetivo divulgar o conceito inerente ao projeto da seguinte 

forma: 



 Funcionar como repositório de conteúdos didáticos de apoio pedagógico às aulas 

de EF.  

 Permitir aos alunos a consulta de conteúdos importantes para o desenvolvimento 

da consciência corporal.  

 Publicar artigos/notícias sobre as atividades realizadas, promovendo os 

professores, alunos e a escola.  

 Publicar artigos de opinião sobre a inovação pedagógica no contexto da EF.  

 Promover ações educativas de sucesso na EF. 

 Introduzir novas dinâmicas motoras inovadoras, como por exemplo o parkour. 

 Criar oportunidades para que os alunos desenvolvam a sua literacia física e sejam 

fisicamente ativos. 

 Utilizar a EF como matriz de desenvolvimento das inteligências múltiplas. 

 

Aceda à plataforma online em https://educacaofisicaaefcps.wordpress.com/.  

https://educacaofisicaaefcps.wordpress.com/

