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12.ª REUNIÃO - 28/11/2019 

CONSELHO GERAL 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VISEU NORTE 

Reunião Extraordinária 
 

ANÁLISE DA OFERTA DE COADJUVAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA COMPONENTE LETIVA DO 1º CICLO 

o Preocupação pelo facto de, na parceria que o Agrupamento de Escolas Viseu Norte desenvolve com a 

Câmara Municipal de Viseu, no âmbito do projeto de Promoção para a Atividade Física na Comunidade 

Escolar ESCOLA ATIVA, a Educação Física, no 1.º Ciclo, ser assegurada por técnicos e não por docentes. 

 

o RECOMENDAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU: 
 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Viseu 

Dr. António Almeida Henriques: 

 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Viseu Norte assume-se como um órgão de direção estratégica, orientado 

por uma atitude crítica e reflexiva.  

É neste quadro que o Conselho Geral, em reunião plenária, deliberou manifestar as suas preocupações, após apreciação 

da parceria que o Agrupamento de Escolas Viseu Norte desenvolve com a Câmara Municipal de Viseu, no âmbito do 

projeto de Promoção para a Atividade Física na Comunidade Escolar ESCOLA ATIVA. 

 

Reconhecendo o valor dos objetivos subjacentes a este projeto, o Conselho Geral identifica algumas questões 

inquietantes, que foram alvo de reflexão, como sendo o facto de muitas escolas não terem Associação de Pais constituída, 

elemento incontornável na assinatura dos protocolos, ou, tendo Associação de Pais, a mesma não apresentar atividade 

registada nas Finanças. 

Contudo, assume particular preocupação o facto de, fazendo a Educação Física parte integrante do currículo do 1.º ciclo, 

esse programa oficial ser desenvolvido na componente letiva dos alunos por técnicos e não por professores credenciados. 

Ora, este Conselho Geral entende que a função docente é intransmissível e que os currículos oficiais deverão, por isso, 

ser da responsabilidade exclusiva dos docentes, de forma a que a qualidade do ensino seja preservada, no respeito pelos 

princípios, normas e valores da profissão. 

 

No contexto destas preocupações, considera o Conselho Geral que a Câmara Municipal de Viseu deverá, de futuro, 

providenciar para que as suas ações na área da educação, como o recrutamento de técnicos para as Escolas, não colida 

com as funções inerentes ao trabalho docente, cujo contributo para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade é 

inalienável. 

 

Com a mais elevada consideração, apresentamos os melhores cumprimentos. 

 

 

Abraveses, 15 de janeiro de 2020. 

 

Pelo Conselho Geral, 

A Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Viseu Norte, 

_______________________________________________ 

(Ana Paula Albuquerque Vila Maior) 
 

 


