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RESUMO 

 

 

A elaboração do presente trabalho, corresponde a uma reflexão sobre o 

desempenho docente, centralizado nos dois primeiros ciclos avaliativos do desempenho 

docente, ocorridos em Portugal. Esse período reflete a evolução de uma carreira de perto 

de três décadas, que se foi ajustando de acordo com a evolução vivenciada pela docente, 

relativamente às alterações verificadas na escola pública e na sociedade portuguesa. 

Neste trabalho procuraram-se as ideias de diversos autores, que poderiam confirmar ou 

alertar para os factos referentes à prática letiva e não letiva da docente, como professora 

de educação física numa escola do ensino público. 

A sua estrutura segue uma lógica sequencial, uma vez que estes dois biénios 

ocorreram em escolas distintas, tanto na sua localização, como no seu contexto. O 

primeiro capítulo, corresponde à introdução ao trabalho desenvolvido, no segundo 

capítulo, faz-se um enquadramento mais pessoal, até ao momento da avaliação do 

desempenho docente implementado pelo Ministério da Educação. O terceiro capítulo, 

contempla a caracterização dos contextos escolares no biénio 2007/2009, numa escola 

do distrito Lisboa e no biénio 2009/2011, numa escola do distrito de Setúbal. Em ambos 

os contextos, foi solicitada pela docente a sua avaliação de desempenho docente com 

observação de aulas. Elaborou um relatório de autoavaliação e apresentou as suas 

evidências num portefólio (2007/2009) e num dossiê, com uma estrutura definida pela 

escola (2009/2011). O quarto capítulo, corresponde aos processos de avaliação do 

desempenho docente, nas quatro dimensões definidas na lei. Neste caso, a docente 

optou por fazer uma abordagem com a inclusão dos dois contextos escolares, podendo 

dessa forma, observar-se as diferenças ocorridas em cada escola. O quinto capítulo, 

corresponde a uma reflexão final da docente, aos processos de avaliação do 

desempenho docente e ao trabalho coletivo e individual ocorrido na sua disciplina a 

Educação Física. A terminar, apresentam-se como anexos as evidências consideradas 

mais pertinentes. 

Palavras-chave: Qualidade no Ensino e na Escola; Avaliação do Desempenho Docente; 

Sucesso Educativo; Educação Física; Planeamento; Avaliação das Aprendizagens e 

Melhoria do Desempenho (Alunos, Professores, Escola). 
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ABSTRACT 

 

The present research work is the result of a reflection about teaching performance, 

centralized in the first two cycles of evaluation of teacher performance which took place in 

Portugal. This period reflects the evolution of a career of nearly three decades, which has 

been adjusted according to the evolution experienced by teachers in relation to changes 

in public schools and in the Portuguese society. We looked into ideas from various 

authors, which could confirm or alert to the facts related to the teaching practice of a 

physical education teacher working in a public school. 

 

The structure follows a logical sequence, since the set of two years occurred in two 

schools, different not only in their location, but also in their context.  The first chapter is the 

introduction of the developed work, whereas the second one presents a more personal 

framework, namely until the setting of in-service teacher assessment implemented by the 

Ministry of Education. 

 

The third chapter includes the characterization of school contexts in the biennium 

2007/2009, in a school in the district of Lisbon, in the biennium 2009/2011, and another 

school in the district of Setúbal. The teacher requested in-service teacher assessment 

with lesson observation in both schools. In this way, a self-assessment report was 

presented alongside a portfolio (2007/2009)  and a file (2009/2011) with the requested 

work samples, organized according to the  structure defined by the school.  

The fourth chapter corresponds to the evaluation of teacher performance according 

to the four dimensions defined by law. In this case, the teacher chose to make an 

approach which included the two school contexts, thus enabling the differences in each 

school to be clearly observed. In the fifth chapter the teacher makes a final reflection on 

teaching, namely the in-service teacher assessment processes, as well as her collective 

and individual work as a physical education teacher. Finally, we present the most relevant 

documentary evidence/ samples as attachments.  

 

Keywords: School and Teaching Quality, In-service Teacher Assessment, Educational 

Success, Physical Education Planning, Learning Assessment and Performance 

Improvement (Students, Teachers, School). 
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"Não nos esqueçamos de que o ensino dos números e das letras, das línguas e 

das ciências, e o das artes é importante, mas apenas quando deixa marcas 

duradouras nos alunos, como seres genuinamente humanos, capazes de 

reconhecer e afirmar os seus direitos sem diminuir os direitos dos outros"      

(Veiga, 2012, p.108)
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I - INTRODUÇÃO

 

“O desenvolvimento profissional e o desenvolvimento institucional das escolas 

devem caminhar a par e não pode existir um sem o outro.” 

(Fullan, 1993, citado por Bolivar 2003, p.68) 

 

O presente trabalho procura fazer uma meta-análise ao trabalho de uma docente da 

disciplina de educação física, focalizando-se no período compreendido entre 2007/2011. 

Assim, pretende-se fazer uma viagem sobre todo o seu percurso pessoal e profissional, 

seguindo a mesma lógica de Rodrigues (2009), quando refere a sua viagem sobre si 

próprio "como investigador, como profissional dedicado à área da educação, como 

professor (...) que conjuga todos estes papéis no seu próprio quotidiano" (p.3). 

O desenvolvimento pessoal e profissional desta docente, foi sempre 

acompanhando as alterações vivenciadas nas escolas e na nossa sociedade. Deste 

modo, pretende-se apresentar a retrospetiva da sua progressão profissional e da sua 

evolução como docente na disciplina preferida da maioria dos alunos, em contextos 

escolares e sociais próprios e diferentes entre si. Estas ideias estarão presentes no 

segundo capítulo deste trabalho, onde se apresenta então a opção pessoal da docente 

na escolha desta área disciplinar, o seu percurso profissional, a centralização do seu 

trabalho como professora de educação física, nas suas escolas e nas suas comunidades 

escolares e apresenta-se ainda neste contexto, a importância do papel da avaliação do 

desempenho docente, apresentado pelo Ministério da Educação. 

Numa segunda fase, irá caracterizar-se o contexto das duas escolas que 

corresponderam a estes dois ciclos avaliativos, partindo da sua localização, passando 

pelos seus recursos materiais e humanos, pela caracterização dos dois grupos 

disciplinares e finaliza o capítulo, com o enquadramento legislativo do modelo de 

avaliação do desempenho docente (ADD) e o modelo de ADD adotado em cada uma 

destas escolas. 

A abordagem correspondente aos ciclos avaliativos contemplados, corresponderão 

a uma meta-avaliação ao desempenho nestes dois biénios desta docente. No primeiro 

ciclo avaliativo, ocorreu uma reflexão muito profunda da sua parte, desde logo por se 

tratar da primeira experiência deste tipo e ainda por ter correspondido a uma enorme 

contestação pública, que acarretou alterações e mudanças nas nossas organizações 

escolares.   



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
3 

No segundo momento avaliativo, houve uma nova reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido e simultaneamente, foi possível comparar e refletir sobre as mudanças 

concretizadas após o primeiro momento de avaliação do seu desempenho docente 

(ADD). Desse modo, foi possível saber se realmente houve alguma melhoria nesse 

desempenho, relativamente ao primeiro biénio avaliativo. Este processo de reflexão sobre 

a avaliação efetuada, corresponde à meta-avaliação identificada por Stufflebeam (2001), 

como o processo que permite delinear, obter e aplicar informações descritivas e 

informações sobre o julgamento de uma avaliação relativamente à sua utilidade, 

viabilidade, exatidão e precisão e ainda à sua natureza sistemática, competência, 

integridade/honestidade, respeitabilidade e ainda à sua responsabilidade social, no 

sentido de orientar a avaliação e divulgar os seus pontos fortes e fracos. 

Nesta reflexão, foi fundamental a análise ao trabalho individual da docente, que 

correspondeu, por um lado, ao seu trabalho individual, como reflexo do trabalho coletivo 

do grupo disciplinar e por outro lado, à importância que deu ao feedback dado pelos seus 

alunos, no final de cada ano letivo, relativamente ao trabalho desenvolvido com cada uma 

das suas turmas. Esta avaliação, tem-lhe permitido desde sempre, melhorar e ajustar as 

suas práticas, as suas estratégias individuais, os seus instrumentos de registo, 

procurando dessa forma, evoluir no sentido da motivação dos seus alunos, para a 

qualidade e para o sucesso das suas aprendizagens, uma vez que são eles efetivamente, 

o centro de toda a atividade docente.  

É também neste sentido que, Onofre & Pinheiro (1998), referem que em diversos 

estudos realizados em Portugal, tem sido confirmado que "os alunos possuem uma ideia 

clara quanto às características do ensino que mais valorizam e mais desvalorizam" 

(p.516); ou ainda o que Carreiro da Costa (1996) refere, entre outros aspetos, que os 

professores educação física, devem apresentar espírito crítico sobre si mesmos, ao 

serem capazes de analisar continuamente o seu tipo de ensino e o resultado do seu 

trabalho e com esse tipo de compromisso, estar dispostos a promover e a aplicar as 

alterações que se mostrem necessárias. 

Esta forma de trabalhar que tem vindo a adotar desde o início da sua carreira, não 

foi diferente perante a ADD. Foi mesmo para conhecer/saber como os outros poderiam 

avaliar o seu trabalho, que não hesitou em solicitar a sua avaliação docente, com 

observação de aulas. Isto porque considera que este tipo de avaliação, lhe podia 

proporcionar uma oportunidade para o seu desenvolvimento profissional e para a sua 
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qualificação no ensino da sua disciplina, uma vez que este processo avaliativo 

proporcionaria também uma formação recíproca interpares, que poderia ser benéfica 

para ambos. 

Como considerava que estava a trabalhar no sentido da sua aprendizagem 

educacional e que só dessa forma poderia evoluir, equiparou o conceito de aprendizagem 

educacional de uma organização, apresentado por Calmon (1999) e por Cunha et al. 

(2007) e adaptou-o aos seus próprios ideais. Deste modo, este conceito educacional 

passou a ser interiorizado e adaptado ao seu eu, como a sua própria organização de 

pessoa/individuo. Deste modo, uma organização/a docente, adquire continuamente novo 

conhecimento e ajusta-se, para se adaptar com sucesso, às mudanças tanto na 

envolvente interna, como na externa, mantendo dessa forma, a sua existência e o seu 

desenvolvimento sustentáveis.  

Relativamente ao quarto capítulo deste trabalho, contempla todo o processo de 

avaliação do desempenho docente baseado nas dimensões definidas pelo Ministério da 

Educação, a vertente profissional e ética, o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, a participação na escola e a relação com a comunidade escolar e por 

último o desenvolvimento e a formação profissional ao longo da vida. No primeiro ciclo de 

avaliação estas dimensões estavam articuladas com as áreas do apoio prestado à 

aprendizagem dos alunos, da participação nas estruturas de orientação educativa e nos 

órgãos de gestão da escola, da relação com a comunidade, da formação contínua 

realizada e ainda da participação e dinamização de projetos e atividades curriculares e 

extracurriculares.  

Far-se-á ainda nesse capítulo, uma apresentação do seu desempenho docente 

nestas quatro dimensões da avaliação docente, englobando os dois contextos escolares, 

o do biénio 2007/2009, numa escola do distrito Lisboa e o do biénio 2009/2011, numa 

escola do distrito de Setúbal. Em ambos os contextos, foi solicitada pela docente, a sua 

avaliação de desempenho docente com observação de aulas. Nesse processo, foi 

elaborado um relatório de autoavaliação e um portefólio/dossiê, com a apresentação das 

evidências referenciadas. Conclui este trabalho com algumas considerações importantes 

e ainda com a apresentação das evidências mais pertinentes. 
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II - ENQUADRAMENTO DA CARREIRA DOCENTE

 

"Será difícil a muitas pessoas envolvidas nos problemas da educação, apreciar o 

contributo notável da disciplina de educação física."            (Sobral, 1981, p. 103) 

2.1. - SER PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Como todas as disciplinas educativas, a educação física, sofreu também no seu 

trajeto histórico-evolutivo as vicissitudes inerentes aos sucessivos estádios do 

conhecimento científico. Na opinião de Sobral (1981), o panorama da educação física 

após 1960, foi caracterizado por uma "cientificação cada vez mais profunda e por um 

alargamento considerável do seu campo de atuação" (pp. 101-102).  

A educação física, que durante muitos anos esteve dependente da medicina, 

passou a ser uma disciplina com autonomia no campo da investigação. Algumas das 

causas que motivaram esta evolução foram apresentadas por Sobral (1981), com o facto 

da disciplina de educação física ser uma disciplina pedagógica recente, onde muitas 

inovações foram acolhidas apenas por si (métodos não-diretivos; análise sociométrica; 

estratégias de atuação pedagógica como a dinâmica de grupos, a motivação, processos 

de ensino e aprendizagem) e onde o desenvolvimento do fenómeno desportivo, veio 

acelerar a investigação ao serviço da performance cada vez mais exigente. Esta 

disciplina passou a caracteriza-se pelo seu ecletismo. 

Certamente, foi este ecletismo e esta década de mudança que influenciou a 

escolha da profissão desta docente. Ser professora de Educação Física, foi um objetivo 

definido logo aos seis anos de idade, quando o seu treinador de natação naquela época, 

lhe falou pela primeira vez deste curso e foi certamente o seu entusiasmo que a 

contagiou… 

Essa sua meta pessoal, foi mantida desde sempre até ao final do ensino 

secundário. Quando em 1981, integrou o antigo Instituto Superior de Educação Física 

(ISEF), concretizando o seu sonho de infância ao iniciar o curso desde sempre 

ambicionado, para alcançar a profissão desejada. Nessa época, a sociedade aceitava 

bem esta profissão nos homens, mas as mulheres apesar de serem aceites, sentiam 

alguma "discriminação" (nunca esta razão foi um obstáculo para si). Contudo, essa 

opinião foi-se alterando e quando concluiu o curso em 1986, já não se sentia essa 

diferença, uma vez que também foi aumentando o número de alunas nos diferentes 

cursos desta licenciatura posteriores ao seu. Paralelamente, à sua vida académica, 

manteve sempre uma carreira como atleta de competição, nadadora até 1976 e jogadora 
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de basquetebol até 1990. 

Na sua formação inicial, concluiu o bacharelato em educação física do final do 

terceiro ano do curso e nos dois últimos anos do curso teve a possibilidade de seguir 

duas vias, a da Educação Física Escolar (central e obrigatória do curso) e outra 

(obrigatória mas opcional na sua área). No seu caso, optou por diversificar a sua 

formação tendo escolhido a área da Educação Física Especial e Reabilitação - 

Cinesioterapia. Simultaneamente, frequentou um curso de treinadores de basquetebol 

promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Assim, concluiu a sua formação 

inicial com uma grande diversificação de áreas de formação: ensino regular; ensino 

especial; treino desportivo. 

Após a licenciatura em educação física e com a integração no quadro efetivo de 

uma escola pública, foi possível fazer a profissionalização em serviço durante mais dois 

anos letivos. No primeiro ano e com um horário completo, realizou as disciplinas teóricas 

na então recém constituída, Faculdade de Motricidade Humana (FMH). No segundo ano 

e também com um horário completo, fez o trabalho na escola, tendo sido avaliada como 

professora de educação física, como diretora de turma e como professora na escola, 

junto da sua comunidade educativa. Neste sentido, a professora vivenciou uma 

experiência que se enquadra com a opinião de Onofre et al. (1996), quando estes autores 

referem que o Estágio Pedagógico1, se assume como um processo de supervisão 

pedagógica caracterizado como uma estratégia de formação, onde um professor mais 

experiente analisa, aconselha e orienta o trabalho desenvolvido pelo professor mais novo 

em contexto escolar, baseado em relações de ajuda e cooperação e corresponde a um 

processo metodologicamente aberto. 

A perspetiva da docente relativamente à sua formação inicial e à sua 

profissionalização, enquadra-se nas ideias de Onofre (s.d.) quando refere que "o aspeto 

estratégico da formação reside na integração entre o conhecimento académico e o 

conhecimento profissional, realizada em dois níveis, na conceptualização do 

conhecimento que deseja desenvolver e na aproximação das experiências de formação 

em contexto da realidade profissional (a escola)" (p. 999). Mas, a opinião de Formosinho 

(1997) também é significativa para si, quando refere que a eficácia pedagógica de uma 

formação inicial, deve ser acompanhada por uma formação contínua com o objetivo de 

aperfeiçoar e desenvolver as competências do professor, ao nível dos seus saberes e 

técnicas visando um melhor desempenho da sua atividade docente. Existe total 

                                                 
1
 Equiparado ao segundo ano da profissionalização em serviço da docente. 
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concordância com esta perspetiva, uma vez que para si a formação ao longo da sua 

carreira foi sempre determinante e constante. 

 

2.2. - PERCURSO PROFISSIONAL 

O percurso profissional da docente foi idêntico à maioria dos professores daquela 

época. Iniciou a sua carreira em 1984, logo após a conclusão do terceiro ano do curso do 

ISEF, tendo ficado com habilitação própria - Bacharelato em Educação Física e começou 

a lecionar no ensino oficial. Assim, no decorrer dos quarto e quinto anos do seu curso foi 

trabalhadora-estudante. No ano letivo 1988/89, passou ao quadro efetivo de uma escola 

pública, tendo ido lecionar para Sines. Quatro anos letivos mais tarde, conseguiu lecionar 

no seu concelho de residência, na cidade de Lisboa. 

O início da sua carreira foi como professora provisória e esteve em quatro escolas 

do distrito de Lisboa, duas escolas básicas do segundo ciclo e duas escolas com o 

terceiro ciclo do ensino básico e com ensino secundário. Este percurso foi importante 

para si, uma vez que pôde analisar os aspetos positivos e negativos destes dois tipos de 

escolas e ciclos de ensino, que lhe permitiu optar pelo ciclo de ensino que mais lhe 

interessou/agradou, o ensino secundário e/ou terceiro ciclo do ensino básico.  

No percurso como efetiva, passou por duas escolas do distrito de Setúbal e 

posteriormente, passou para escolas do distrito de Lisboa, só no ano letivo 1992/1993, foi 

possível lecionar numa escola do concelho de Lisboa. Desde esse ano e até ao presente 

ano letivo, lecionou em catorze escolas públicas, tendo ainda passado por duas fases de 

extinção de escolas. A primeira, foi uma extinção/fusão das Escolas Secundárias D. 

Maria I e Veiga Beirão, em 1996/1997 (a primeira ocorrida em Lisboa), que originou a 

instalação de uma nova escola secundária, a Escola Secundária David Mourão-Ferreira, 

em 1997/1998. O segundo processo de extinção foi o ocorrido no final de 2002/2003, 

com o encerramento da Escola Secundária David Mourão-Ferreira. 

Todo o percurso como docente, ocorreu com muitas mudanças, alterações e 

adaptações tanto ao nível escolar, como pessoal, o que a tornou mais resiliente. Este 

conceito, só passou a ser-lhe familiar na Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa (FCUL) no ano de 2007 e tem-se ajustado a inúmeras situações vivenciadas, quer 

na escola, quer na sua vida pessoal. A palavra resiliência e o seu significado 

permanecem ainda como um “ilustre desconhecido” para a maioria das pessoas. Alguns 

estudiosos reconhecem a resiliência como um fenómeno comum e presente no 

desenvolvimento de qualquer ser humano e que corresponde à "capacidade individual 
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para enfrentar positivamente as dificuldades, apesar do impacto negativo da adversidade” 

(Assis, Pesce & Avanci, 2006, p. VII), ou ainda a “capacidade de operacionalizar 

conhecimentos, atitudes e habilidades no sentido de prevenir, minimizar ou superar 

conceitos nocivos de crises e adversidades” (Jardim & Pereira, 2006 p. 161). 

Poderemos então concluir, dizendo que ser resiliente é a capacidade que cada um 

de nós tem, para conseguir ultrapassar sem danos, as adversidades da vida, pelo que a 

docente foi, é e pretende ser sempre uma pessoa resiliente. 

 

2.3. - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NUMA ESCOLA E NUMA 

COMUNIDADE 

A escola é uma organização única e diferente entre si, que também apresenta 

diferenças ao nível da sua eficácia. Mortimore (1995) distingue as escolas pela sua 

eficácia e caracteriza uma escola eficaz, como aquela que promove um desenvolvimento 

maior nos seus alunos, relativamente ao inicialmente esperado. Deste ponto de vista, a 

professora concorda com estas ideias de Mortimore comuns às de Dias (2005), quando 

cita Stoll e Fink (1996), para caracterizar uma escola eficaz. Destacam, a promoção do 

sucesso de todos os alunos para ultrapassarem aquilo que se espera deles, tendo em 

conta o contexto de proveniência desses alunos e a sua situação no momento da entrada 

na escola, assegurando que cada aluno obtém o melhor resultado possível, tendo em 

conta todos os aspetos do seu desenvolvimento. São estas características que esta 

professora encontrou na sua Escola Secundária David Mourão-Ferreira, tendo-a 

considerado como uma das escolas mais eficazes que teve o privilégio de integrar. Esta 

escola estava totalmente enquadrada nos padrões de uma escola de qualidade, tal como 

refere Clímaco (2005), quando diz que deve existir uma mudança fundamental da escola 

e que esta depende de uma mudança de atitude face à questão da qualidade educativa 

em si mesma, implicando uma "alteração na cultura de gestão das escolas e na forma 

estratégica e multifacetada com que procuram a qualidade" (p.22). Até hoje, as relações 

e os contactos entre alguns professores e alunos desta escola mantém-se, o que 

demonstra o elo forte que os uniu e o papel determinante desta escola. 

Se fosse hoje, poderia ainda equiparar esta sua "antiga" escola como uma escola 

inteligente, tal como a definem Góis & Gonçalves (2005), nas suas nove inteligências, 

salientando a inteligência contextual que compreende "a relação entre a escola e a 

comunidade, possibilita o entendimento dos contextos externo e interno e revela ser 

flexível e adaptável" (p.126). Contudo, esta escola foi extinta em 2003, tendo toda a sua 
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comunidade educativa passado pela alegria da sua abertura em 1997, referida na altura 

como escola modelo e mais tarde, pela enorme tristeza coletiva do seu encerramento. 

Na fase seguinte, esta grande "família” foi pulverizada por muitas escolas de 

Lisboa e todos com muita "saudade" tiveram que recomeçar noutro ambiente escolar. 

Neste caso, o recomeço foi na Escola Secundária Padre António Vieira (ESPAV), onde o 

acolhimento foi bastante bom e permitiu uma integração plena nesta nova escola. Foi 

ainda junto desta comunidade educativa, que passou por grandes alterações na profissão 

docente, primeiro, o congelamento das carreiras, depois o concurso a professor titular e 

por fim, o primeiro ciclo da avaliação do desempenho docente.  

Nessa mesma fase, com tantas mudanças nas nossas escolas, a professora 

decidiu apostar numa nova oportunidade, o início de uma nova formação académica, o 

Mestrado em Administração e Organização Educacional na FCUL. A fase final da 

elaboração da sua dissertação, foi coincidente com o primeiro ciclo de ADD, tendo 

conseguido concluir a sua dissertação sem ter faltado a qualquer atividade letiva ou não 

letiva, mantendo a sua assiduidade máxima. 

Os conhecimentos adquiridos neste mestrado foram importantes porque lhe 

possibilitaram uma visão diferente da escola. A perspetiva da organização/escola mudou 

e passou a valorizar a escola como um todo. As ideias de Argyris (s.d.) e Schön (s.d.), 

sobre os tipos de aprendizagem das organizações, foram muito importantes para si, uma 

vez que passou a conseguir "enquadrar" as escolas numa das suas três categorias. 

Assim, quando uma organização utiliza a informação advinda da avaliação para melhorar 

a sua performance, mas mantém as mesmas estruturas de conhecimento, realiza uma 

aprendizagem single-loop. Mas, se as informações geradas são utilizadas para 

transformar o conjunto dos objetivos, normas e padrões de comportamento da 

organização, ela realiza a aprendizagem double-loop. A estes dois tipos de 

aprendizagem, acrescenta-se um terceiro, que corresponde à prática da avaliação que é 

utilizada sistematicamente e de forma adequada, possibilitando o desenvolvimento da 

capacidade de aprender a aprender, a deuteroaprendizagem (deuterolearning). Há, 

portanto, do ponto de vista conceptual, clara conexão entre a estrutura de conhecimento 

da organização, as práticas de avaliação adotadas, a maneira como os resultados dessas 

avaliações são utilizados, e a dinâmica das diferentes formas de aprendizagem 

organizacional. Após esta abordagem mais teórica, considerou a docente, que no seu 

primeiro ciclo avaliativo, a ESPAV, ainda não tinha chegado à deuteroaprendizagem. 
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No ano letivo 2009/2010, houve uma nova mudança de escola, mas esta opção foi 

pessoal e familiar. A docente regressou ao distrito de Setúbal e integrou o quadro da 

Escola Secundária de Alcochete (ESA). Também nesta escola o seu acolhimento foi 

muito bom  e houve uma integração completa na comunidade educativa. A ESA foi 

enquadrada por si, como uma organização em double-loop que deverá seguir um longo 

caminho até chegar à deuteroaprendizagem, isto é, terá que aprender de forma 

individual, para chegar ao aprender coletivo. 

2.4. - O PAPEL DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

Antes de iniciar um novo capítulo, mais centralizado no processo da avaliação do 

desempenho docente dos biénios 2007/2009 e 2009/2011, será importante um pequeno 

enquadramento teórico, sobre as modificações nas organizações educativas ao nível da 

educação e da procura da sua qualidade, e ainda, o papel que tem sido dado à avaliação 

do desempenho docente.  

A evolução das ideias sobre educação ao longo das últimas décadas tem-se 

modificado e tal como refere Nóvoa (1999), até aos anos cinquenta, a componente 

central da intervenção educativa era o indivíduo-aluno na sua tripla dimensão (cognitiva, 

afetiva e motora), nas décadas de cinquenta/sessenta, passou a acentuar-se a 

importância das interações no processo educativo, conduzindo às pedagogias não 

diretivas, passou a valorizar-se as vivências escolares em detrimento dos saberes 

escolares. Já na década de sessenta/setenta, surge a crítica às instituições escolares 

existentes, a pedagogia projeta-se para fora dos muros da escola, os papéis dos 

professores diversificaram-se. É a fase da pedagogia institucional claramente centrada no 

sistema educativo. Nos anos setenta/oitenta, o interesse passa para as correntes 

pedagógicas preocupadas com a racionalização e a eficácia do ensino e o enfoque 

pedagógico volta a centrar-se na turma-sala de aula. Nos anos oitenta/noventa, o foco 

passa para a construção de uma pedagogia centrada na escola-organização, onde se 

verifica uma importância acrescida das metodologias ligadas ao domínio organizacional e 

das políticas de investigação mais próximas dos processos de mudança nas escolas. 

Inicia-se então, uma fase da procura da qualidade da escola e da qualidade do trabalho 

dos professores. 

Atualmente não se pode passar ao lado de uma reflexão estratégica, "centrada nos 

estabelecimentos de ensino e nos seus projetos, porque é aqui que os desafios começam 

e importa agarrá-los com utopia e realismo" (Nóvoa, 1999, p.8). A escola tem que ser 
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encarada como uma comunidade educativa, permitindo mobilizar o conjunto dos atores 

sociais e dos grupos profissionais em torno de um projeto comum. Para tal, é necessário 

realizar um esforço de demarcação dos espaços próprios de ação, pois só na clarificação 

destes limites se pode alicerçar uma colaboração efetiva.  

A preocupação com a eficácia dos sistemas educativos e com a qualidade das 

escolas, tem-se acentuado particularmente nas três últimas décadas. Na perspetiva de 

Fernandes (2008), das muitas tentativas que têm vindo a ser feitas para melhorar os 

sistemas educativos destacam-se a reestruturação das escolas, entendidas como 

organizações complexas que podem ter um papel central nos processos de inovação, 

transformação e melhoria, a afirmação da chamada profissionalidade docente, muito 

associada à ideia dos professores como profissionais altamente especializados, 

capazes de refletir sobre as suas práticas e de intervir ativamente nos processos de 

melhoria do ensino e das aprendizagens e ainda a crescente ênfase nas 

aprendizagens, dando destaque ao papel que os alunos têm necessariamente de ter no 

seu desenvolvimento.  

A UNESCO e a OCDE são duas das organizações internacionais que se têm 

preocupado com as questões da educação. A UNESCO, nas suas Conferências 

Internacionais de Educação (CIE) têm trabalhado temas associados ao contexto de 

globalização e da interdependência como: Educação para Todos (1990), Educação e 

Cultura (1992), Educação para o Entendimento Internacional (1994), Formação de 

Professores num Mundo de Mudança (1996). Por outro lado, a OCDE elaborou em 

1996, um documento intitulado Teachers and their Professional Development, onde se 

debruça sobre o conceito de profissionalidade docente na perspetiva da "racionalidade 

reflexiva". Deste modo, o desenvolvimento profissional é encarado por este organismo 

internacional, como um elemento central do desenvolvimento das escolas, tornando-as 

organizações aprendentes. Curado (2000) refere ainda que a OCDE, preconiza "a 

necessidade de proporcionar tempo, espaço, recursos e estruturas organizacionais para 

que os professores possam planificar, refletir e desenvolver o seu trabalho" (p.13). 

Silveira (1999) refere que na CIE da UNESCO de 1996, o tema foi centrado na 

formação de professores num mundo de mudança. Nesta conferência modernizaram-se 

as recomendações relativas ao profissional docente e ressaltaram duas ideias 

importantes, a da modernização das alianças estabelecidas anteriormente e a do 

consenso sobre as tendências das linhas orientadoras das políticas públicas. 
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No seguimento destas ideias, encontramos a opinião de Almeida dos Santos 

(2009), que considera que as melhores escolas são as que incluem nos seus processos 

de ação, o questionamento contínuo sobre as práticas, a reflexão sistemática sobre as 

atividades e resultados educativos, a preocupação com a aprendizagem e a valorização 

permanente de todos os elementos da comunidade escolar e a própria organização, com 

o intuito de concretizar as finalidades do seu Projeto Educativo. Hoje alarga-se o 

consenso em torno da ideia de que "é preciso melhorar a qualidade do trabalho 

pedagógico e os sistemas de apoio às aprendizagens dos alunos" (Fernandes, 2008, 

p.11). Para este autor, este processo é difícil de conceber e de pôr em prática. 

A maior importância dada aos professores como profissionais e como pessoas com 

uma história de vida própria, vem desde os meados da década de oitenta, tal como 

refere Curado (2000). Assim, as suas necessidades de desenvolvimento aparecem em 

função da sua idade e do seu contexto histórico, cultural, social e organizacional do 

local onde trabalham e dessa forma será determinante que na avaliação do 

desempenho profissional se deva "implicar os próprios professores e a sua reflexão 

critica e contextualizada sobre o trabalho realizado" (Curado, 2000, p.9). Para esta 

autora os três principais propósitos da avaliação dos professores são a prestação de 

contas, o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento organizacional. Opinião 

totalmente corroborada pela professora Maria José Gonçalves, uma vez que um 

professor que presta contas do seu trabalho terá obrigatoriamente que refletir, como 

consequência deverá procurar melhorar o seu desempenho, para isso deverá procurar 

aumentar os seus conhecimentos, o que corresponde ao seu desenvolvimento 

profissional. Assim sendo, se cada professor procurar melhorar o seu desempenho 

docente, será possível que essa sua atuação se venha a refletir no seu trabalho na 

escola, contribuindo então para o desenvolvimento da sua própria organização/escola. 
 

E em Portugal! 
 

Logo após 1974 a avaliação estava, na opinião de Almeida dos Santos (2009), 

conotada com sistemas de controlo característicos do passado autocrático. A questão da 

avaliação dos professores reapareceu na agenda educativa, na sequência da publicação 

da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, em ligação com os temas do 

desenvolvimento profissional e progressão na carreira. A formação contínua de 

professores passou a ser encarada como um direito e como peça importante para a 

carreira. 

Em Portugal, a questão da avaliação dos professores tem vindo a ser enquadrada 
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desde a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986, numa perspetiva de 

prestação de contas para progressão na carreira. A Lei de Bases do Sistema Educativo - 

Lei n° 46/86, de 14 de outubro - estipulava, no capítulo V, que a formação dos 

educadores e professores assentaria em alguns princípios gerais. No artigo 30º, a 

formação flexível, integrada e participada, deveria estimular uma atitude simultaneamente 

crítica e atuante, que favorecesse a inovação e a investigação e que conduzisse a uma 

prática reflexiva e continuada de autoformação. No artigo 36° as carreiras do pessoal 

docente, deveriam estar ligadas à avaliação de toda a atividade desenvolvida na escola, 

individualmente ou em grupo. 

No Decreto-Lei n° 344/89, de 11 de outubro, foi definido o perfil profissional do 

docente nos campos da competência científica na especialidade, da competência 

pedagógico-didática e da formação pessoal e social. Introduziu ainda o conceito de 

período de indução, durante o qual seriam asseguradas formas de apoio ao professor 

principiante pelas instituições de formação e estipulava ainda que a formação contínua, 

constituiria condição de progressão na carreira. A estrutura da carreira docente e as 

regras relativas ao seu estatuto remuneratório apareceram no Decreto-Lei n° 409/89, de 

18 de novembro e no seu artigo 9°, estipulando que a progressão nos escalões da 

carreira se fazia por avaliação do desempenho e pela frequência com aproveitamento de 

módulos de formação. O estatuto da carreira docente, publicado em 1990, através do 

Decreto-Lei nº 139-A/90, de 28 de abril, salientava a exigência do profissionalismo no 

exercício da função e previa a organização de um período probatório de um ano, 

devidamente avaliado, para os professores principiantes. Referia também a necessidade 

da avaliação do desempenho dos docentes, com vista à melhoria da respetiva atividade 

profissional, à sua valorização e ao seu aperfeiçoamento individual, fazendo depender 

dela a progressão na carreira.  

No artigo 39.° estava especificado que a avaliação do desempenho, visava a 

melhoria da qualidade da educação e do ensino ministrados, através do desenvolvimento 

pessoal e profissional do docente, com o fim de contribuir para a melhoria da ação 

pedagógica e da eficácia profissional, para a valorização e aperfeiçoamento individual do 

docente, para a inventariação das necessidades de formação, para a reconversão 

profissional e ainda para facultar indicadores de gestão do pessoal docente. Foi também 

atribuída à Inspeção Geral de Ensino (IGE), o acompanhamento global do processo. A 

passagem do sétimo para o oitavo escalão da carreira docente, passou a depender da 

apreciação em provas públicas, do currículo dos candidatos e de um trabalho de natureza 
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educacional. A regulamentação deste processo de candidatura foi efetuada através do 

Decreto-Regulamentar n° 13/92, de 30 de junho. 

No Decreto-Regulamentar n° 14/92, de 4 de julho, no seu artigo 5°, podemos 

encontrar o regulamento do processo de avaliação do pessoal docente, estipulando que o 

mesmo se iniciaria com a apresentação, pelo docente, ao órgão de gestão da escola 

onde exercia funções, de um relatório crítico da atividade por si desenvolvida no período 

de tempo a que se reportava a avaliação, acompanhado da certificação das ações de 

formação contínua concluídas. O artigo 6.° refere que nesse relatório deveriam constar, 

como indicadores e elementos de avaliação, o serviço distribuído, a relação pedagógica 

com os alunos, o cumprimento dos programas curriculares, o desempenho de cargos 

diretivos ou pedagógicos, a participação em projetos e atividades no âmbito da 

comunidade educativa, as ações de formação frequentadas e respetivas unidades de 

crédito, os contributos inovadores prestados ao processo de ensino/aprendizagem, os 

estudos realizados e os trabalhos publicados, os níveis de assiduidade e as sanções, 

louvores ou distinções recebidos. A atribuição da menção de satisfaz ou não satisfaz 

competiria ao órgão de gestão da escola, que a comunicaria à respetiva Direção Regional 

de Educação. 

O regime jurídico da formação contínua, constante no Decreto-Lei n° 249/92, de 9 

de novembro, reafirmava as finalidades desta formação e definia os princípios a que a 

mesma devia obedecer, prevendo a avaliação dos formandos para feitos de progressão 

na carreira e a consequente atribuição de créditos. Considerando as instituições de 

ensino superior, como especialmente vocacionadas para a realização deste tipo de 

formação, possibilitando a organização da mesma por outras entidades, nomeadamente 

os centros de formação das associações de escolas e as associações de professores.  

O Despacho 247/ME/93, de 24 de dezembro, veio regulamentar o processo de 

candidatura para o efeito de reconhecimento do mérito excecional, atribuição da menção 

de Excelente, estipulando que o júri deveria ter em consideração, nomeadamente, a 

qualidade da ação pedagógica e a eficiência profissional do requerente, o seu grau de 

assiduidade, a sua dedicação exclusiva e contínua à atividade educativa, as ações 

frequentadas com vista ao aperfeiçoamento profissional e o carácter exemplar da sua 

conduta nas relações com o aluno, a turma e a escola. Por sua vez, no Decreto-

Regulamentar n° 58/94, de 22 de setembro, foi estipulada a avaliação dos docentes que 

ocupavam cargos de direção, gestão e administração das escolas, ou seja, diretores e/ou 
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presidentes dos conselhos diretivos, da responsabilidade dos respetivos Diretores 

Regionais de Educação. 

Posteriormente, no Decreto-Lei n° 274/94, de 28 de outubro, ocorreram algumas 

alterações no âmbito da coordenação da formação. Foi criado um conselho científico-

pedagógico da formação contínua e da acreditação, o processo burocrático foi 

simplificado e foram apresentados os requisitos dos formadores, atribuindo-se uma maior 

exigência às respetivas qualificações. Por fim, limitou-se os efeitos da formação para a 

progressão na carreira. 

O Despacho n.º 38/ME/95, de 24 de maio, veio esclarecer os critérios da dispensa 

da frequência de ações de formação, prevista para os professores que não as pudessem 

frequentar, quando as mesmas não tivessem sido oferecidas na sua zona pedagógica. 

Neste despacho, especificam-se as áreas geográficas das escolas, o período 

considerado de permanência no escalão e o que se entendia por área de formação 

adequada, relacionava diretamente com a atividade e o desempenho profissional do 

docente. O Decreto-Lei n° 207/96, de 2 novembro, alterou o regime jurídico da formação 

contínua dos educadores e professores, enfatizou a necessidade de uma formação 

centrada na escola e estabeleceu como finalidades da formação a melhoria da qualidade 

do ensino-aprendizagem e o estímulo aos processos de mudança ao nível das escolas e 

dos respetivos territórios educativos.  

O Decreto-Lei n° 1/98, de 2 de janeiro, veio alterar o Estatuto da Carreira Docente, 

declarava logo no preâmbulo que se procurava ''associar uma nova valorização da 

profissão docente a uma acrescida responsabilidade dos educadores e professores, 

garantir condições de acesso à formação contínua e instituir mecanismos de avaliação e 

de diferenciação interna, tomando como referência a qualidade do respetivo desempenho 

profissional". A avaliação do desempenho foi encarada como ''estratégia integrada no 

modo como as escolas (...) desenvolvem e procuram valorizar os seus recursos 

humanos''. A avaliação centrava-se na escola e deveria incorporar componentes internas 

e externas. Nos artigos 45º e 46º, o professor pode requerer a avaliação de Bom 

mediante a apreciação de uma Comissão de Avaliação. 

No Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de agosto, aprovava os perfis de competência 

do professor exigidos para o desempenho de funções docentes nas dimensões 

profissional e ética, de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, de participação na 

escola e de relação com a comunidade e de desenvolvimento profissional ao longo da 
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vida. As alterações ao Estatuto da Carreira Docente, apresentadas no Decreto-Lei nº 

15/2007, de 19 de janeiro, destacavam a avaliação do desempenho profissional como 

uma oportunidade para melhorar a prática profissional em constante processo de 

socialização. 

Do que se acabou de expor infere-se que, de entre as várias finalidades do 

processo de avaliação do desempenho dos docentes, a produção normativa em Portugal 

até 2007, se centrou principalmente na avaliação/prestação de contas para efeitos de 

progressão na carreira. Em outubro de 2007, foi apresentado o novo sistema de 

avaliação de desempenho de professores, aprovado em Conselho de Ministros, onde foi 

salientado que se pretendia, como principal objetivo, a melhoria dos resultados escolares 

dos alunos e da qualidade das suas aprendizagens, pelo desenvolvimento profissional 

dos docentes, tendo em vista o reconhecimento do mérito e da excelência. Esse novo 

modelo tinha como referência os objetivos e as metas fixadas nos projetos educativos e 

nos planos anuais de atividades das escolas e deveria ocorrer no final de cada período 

de dois anos escolares. 

O novo modelo de avaliação dos professores, será abordado no próximo capitulo, 

numa primeira abordagem far-se-á uma análise ao primeiro ciclo avaliativo ocorrido em 

Portugal, no biénio 2007/2009 e posteriormente a análise ocorrerá para o biénio 

2009/2011, correspondendo ao segundo ciclo avaliativo. No entanto, ao finalizar este 

segundo capítulo, é importante referir que este modelo de avaliação se tornou numa 

verdadeira "arma de arremesso político e criou uma cortina de fumo que está a dificultar 

uma análise serena e objetiva das virtualidades da avaliação" (Silva, 2009, p.45). 

III - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS ESCOLARES

 

"A cultura escolar, numa conhecida formulação é, ao mesmo tempo, a maior 

barreira para a mudança, e, por isso mesmo, a melhor ponte para a melhoria"  

(Bolivar 2003, p.286) 

A cultura de uma escola ou de um Agrupamento de Escolas está associada, como 

refere Bolivar (2003), à sua história, à sua realidade interna e ao seu nível de 

desenvolvimento. Nóvoa (1995) considera que a cultura interna de uma organização 

como a escola, exprime os valores e as crenças que os seus membros partilham e 

Reeves (2006) defende que o verdadeiro desenvolvimento de uma organização começa 

com a mudança de cultura, em especial, nos órgãos de gestão de uma escola.  
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Perante o que foi referido anteriormente, todos temos uma responsabilidade na 

construção das escolas do futuro, tornando-as locais de produção de saber e de 

satisfação, tanto para os professores, como para os alunos. Neste sentido, Clímaco 

(2003) diz-nos que temos que evoluir, mudar, escolher e promover a satisfação de todos, 

procurando os melhores caminhos para o sucesso educativo e para a melhoria da 

qualidade do nosso ensino. Esta ideia também é partilhada por autores, como Bolivar 

(2003), Canário (1999) e Rocha (1999).  

Compreender a cultura da escola, na opinião de Bolivar (2003), é um "fator critico 

fundamental, quer como objetivo de mudança, quer como meio de prever os problemas a 

resolver" (p.63). A escola pode ser considerada como uma realidade social porque, para 

além da sua estrutura física, é também um espaço de "ações levadas a cabo por pessoas 

situadas num sistema de interação caracterizado por determinados estatutos, papéis e 

regras de funcionamento (formal e informal)" (Alves Pinto, 1995, p.146).  

Alargando um pouco mais esta perspetiva, pode afirmar-se que qualquer 

criança/jovem, fica dividida/o entre o mundo da família e o mundo da escola, é o 

movimento "go-between" de Perrenoud (1995), uma vez que a criança vai e vem entre 

estes dois mundos, sendo "simultaneamente mensageira e mensagem" (p.90). Por tudo 

isto, o papel da escola é determinante na vida de qualquer aluno, como tal devemos 

procurar trabalhar no sentido da cultura da qualidade, tal como propõe Dias (2005), com 

a implementação de uma educação de qualidade, que dá grande ênfase ao trabalho 

cooperativo e ao empenho dos diferentes intervenientes no processo educativo.  

Deveremos então apostar nas áreas que reforçam a cultura de uma escola, nos 

domínios do desporto escolar, ensino especial, biblioteca, participação em projetos, etc, 

tal como referem Almeida dos Santos et al. (2009), uma vez que estes fomentam o 

sentido de orgulho na escola. Mas, mais do que a concretização é a consistência da 

estratégia educativa e pedagógica destas opções, que procura a promoção destas áreas 

específicas, quer interna, quer externamente, constituindo "um meio privilegiado de 

comunicação dos valores e da visão da escola e uma forma de reconhecimento para 

aqueles que nela estão envolvidos" (p.23). Também estes autores consideram que a 

"participação em eventos externos e a promoção da escola no exterior, ajudam a 

congregar esforços e a criar o espirito de corpo da escola para alunos, pais e 

professores" (p.24). Será neste enquadramento que se pretende caracterizar os dois 

contextos escolares, vivenciados no período entre 2007/2011. 
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3.1. - ESPAV - BIÉNIO  2007/2009 

"O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos.(…) As flores, umas 

caem, outras secam, outras murcham, outras leva o vento; aquelas poucas que 

se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas, só 

essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o Mundo"     

(In RI da ESPAV, Padre António Vieira, Sermão da Sexagésima) 

 

3.1.1. - Caracterização da Escola 

3.1.1.1.  - Localização 

A Escola Secundária Padre António Vieira (ESPAV) foi fundada em 1965, sendo o 

seu edifício da autoria do Arquiteto Rui Athouguia, que marcou a arquitetura modernista, 

enquadrado por espaços verdes. Situa-se em Lisboa, na freguesia de S. João de Brito, 

inserida na zona de Alvalade (Figura nº 1), próxima do Aeroporto de Lisboa. 

Dispõe de amplos espaços articulados em dois corpos - uma zona baixa com um 

piso, onde se encontram a entrada, zona administrativa, e zonas sociais e o corpo dos 

ginásios. Existe ainda o corpo das salas de aula, um edifício de quatro pisos ligados entre 

si ao piso da entrada, através de uma rampa e de uma escada.  

 
Figura 1 - Imagens da ESPAV 

 

Inicialmente funcionou como um liceu masculino, passando posteriormente a ser 

uma escola secundária para ambos os sexos. Atualmente, é o resultado da fusão das 

Escolas Secundárias Padre António Vieira e Cidade Universitária, em virtude da 
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reorganização da rede escolar ocorrida no ano 2003/2004. No ano letivo de 2010/2011 

sofreu uma profunda remodelação, numa intervenção da Parque Escolar.  

A sua população escolar tem variado bastante ao longo dos anos, com um máximo 

de dois mil alunos nos anos oitenta/noventa, baixando em finais de noventa para cerca 

de quinhentos, conta atualmente com cerca de mil alunos. 

3.1.1.2.  - Recursos Materiais e Humanos 
Recursos Materiais 

A escola dispunha de instalações e equipamentos específicos de certas áreas 

disciplinares e bastante equipamento audiovisual e multimédia. Relativamente às suas 

instalações específicas, destacam-se os ginásios e os espaços exteriores para prática 

das atividades da disciplina de educação física e do desporto escolar (Figura nº2).  

Os espaços utilizados nas aulas de educação física, consistiam num ginásio interior 

com polivalência para a lecionação de desportos coletivos e individuais, um ginásio 

interior pequeno, com uma parede em espelho, mais direcionado para a aptidão física, a 

ginástica e a dança, dois campos exteriores polivalentes e um campo de relva sintético. 

 
Figura 2 - Espaços desportivos da ESPAV 

Relativamente ao campo de relva sintética, a docente no âmbito do seu cargo de 

diretora de instalações no ano letivo 2005/2006, estabeleceu uma parceria com a 

Empresa XXXX, no sentido da recuperação de um espaço desportivo bastante 

degradado da escola. Foi instalado na ESPAV um campo de Futebol 7 e dois de Futebol 

5 de relva sintética, possibilitando aos alunos e professores de educação física, a sua 
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utilização no período de aulas, das oito às dezanove horas. No entanto, este seria 

ocupado pelos utentes desta empresa no período noturno e fins-de-semana. Assim, 

desde 2006/2007 que passou a ser possível a sua utilização como espaço desportivo, o 

que valorizou bastante as instalações desportivas desta escola e passou a trazer novos 

alunos para esta escola. Esta parceria possibilitou que um ponto fraco da escola, tivesse 

passado a um ponto forte, dando sentido à opinião de Pinto (1998), quando este se refere 

à teoria da contingência, reforçando a importância da abertura da escola ao meio 

envolvente e da sua importância para potencializar os recursos das escolas e 

paralelamente para estabelecer laços com o seu meio local. 

Em termos de material desportivo fixo, a escola dispunha de duas tabelas de 

basquetebol no interior e quatro no exterior, quatro balizas de andebol/futsal nos campos 

exteriores e mais seis no campo relvado. No interior estava disponível diverso material de 

ginástica desportiva de aparelhos e de voleibol. Relativamente ao material móvel, a 

escola dispunha de material suficiente para dar cumprimento às diversas matérias 

contempladas nos PNEF, inclusive, corfebol, escalada, orientação, patinagem, râguebi, 

raquetas de praia, tiro com arco, etc. 

Recursos Humanos 

Ano Letivo - 2007/2008 

A escola tinha onze turmas do terceiro ciclo, três de CEF e trinta e duas turmas do 

ensino secundário (a maioria do ensino regular e algumas do ensino profissional) e não 

tinha ensino noturno. A escola dispunha, como disciplina de oferta de escola no ensino 

básico, as Atividades Rítmicas Expressiva e esta foi a opção escolhida em quatro turmas. 

No espaço das instalações desportivas, estavam em permanência duas funcionárias 

responsáveis pela sua manutenção e pelo apoio ao grupo disciplinar. 

O grupo disciplinar de educação física, era composto por dez professores (três 

mulheres e sete homens) e ainda mais três professores estagiários, que integravam o 

núcleo de estágio da Universidade Lusófona (UL). O grupo dispunha da tarde de quarta 

feira para reuniões na escola e ainda para atividades do desporto escolar. Ao nível do 

desporto escolar na ESPAV, existiam seis grupos/equipa (basquetebol; futsal; hip-hop; 

patinagem; tiro com arco; voleibol), associados à atividade externa. também se 

realizavam inúmeras atividades integradas na atividade interna da escola. 

Ano Letivo - 2008/2009 

Neste ano letivo, existiam na escola dez turmas do terceiro ciclo, três de CEF e 
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trinta e três turmas do ensino secundário (a maioria do ensino regular e algumas do 

ensino profissional). A escola dispunha, como disciplina de oferta de escola no ensino 

básico, as Atividades Rítmicas Expressivas e esta foi a opção escolhida em quatro 

turmas. No espaço das instalações desportivas, estavam em permanência duas 

funcionárias responsáveis pela sua manutenção e pelo apoio ao grupo disciplinar. 

O grupo disciplinar era composto por onze professores (quatro mulheres e sete 

homens) e ainda mais três professores estagiários, que integravam o núcleo de estágio 

da UL. Ao nível do desporto escolar da ESPAV, existiam cinco grupos/equipa (dança; 

futsal feminino; futsal masculino; patinagem; tiro com arco), associados à atividade 

externa. Também se realizavam inúmeras atividades integradas na atividade interna da 

escola.  

3.1.2. - Caracterização do Grupo Disciplinar 

 

Desde o ano letivo 2003/2004 (quando a docente passou a integrar o quadro desta 

escola), que se verificou que o trabalho deste grupo disciplinar sempre foi muito bom e 

com um desempenho colegial permanente, “fruto de uma equipa e não de uma única 

pessoa. Esta equipa reúne competências complementares, no sentido de congregar 

pontos de vista diversificados acerca da escola” (Lafond, 1998, p.14). As inúmeras 

reuniões deste departamento, permitiram um trabalho coletivo, na definição das linhas de 

orientação pretendidas, numa avaliação muito participada e ainda na aferição 

permanente dos resultados obtidos pelos alunos, na disciplina de educação física.  

Um destes trabalhos coletivos, foi o protocolo de avaliação inicial da ESPAV (anexo 

nº 1). Este documento foi sendo melhorado ao longo destes seis anos, o que permitiu um 

aumento da qualidade do seu ensino. Com ele foi possível normalizar a avaliação inicial 

de todos os alunos da escola e ainda definir de forma correta o nível de cada aluno e de 

cada turma nas diferentes matérias dos Programas Nacionais de Educação Física 

(PNEF) e desse modo, definir cada programa curricular de turma. Pode-se até referir 

Balzan e Dias Sobrinho (1995), quando estes afirmam que a avaliação e a qualidade não 

se separam e que "há necessidade de se avaliar para se desenvolver a qualidade e há 

necessidade de se avaliar e inovar a própria avaliação” (p.12).  

Com a aplicação do protocolo de avaliação inicial, foi possível ajustar os PNEF à 

população escolar e dessa forma, definir os critérios de avaliação da disciplina para cada 

um dos anos de escolaridade. Esses critérios foram ajustados, após as conferências 
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curriculares da avaliação diagnóstica, de cada um dos anos de escolaridade. Assim, 

foram definidos os critérios de avaliação da disciplina de educação física, para o ensino 

básico e para o ensino secundário e nesses documentos foram indicadas as normas de 

referência para a avaliação em educação física (anexo nº 2). Também ao nível da aptidão 

física, a escola adotava a bateria de testes de Fitnessgram e a área dos conhecimentos 

era trabalhada por temas no básico e no secundário (anexo nº 3).  

O grupo disciplinar sempre promoveu conferências curriculares, como uma 

estratégia de regulação do seu trabalho, Assim, após a avaliação inicial, os professores 

reuniam por ano de escolaridade e analisavam os resultados obtidos, posteriormente 

realizava-se uma reunião conjunta, onde cada coordenador de ano apresentava os 

resultados obtidos. O mesmo processo ocorria no inicio do segundo e do terceiro período. 

Relativamente às classificações obtidas no terceiro período, as conferências curriculares 

serviam para preparação e ajustamento dos documentos para o ano letivo seguinte. 

Para além dos critérios de avaliação, este grupo disciplinar elaborou outros 

documentos próprios: normas/regras da disciplina; regimento da disciplina de educação 

física; regulamento interno da disciplina de educação física (anexo nº 4), Todos estes 

documentos foram elaborados, numa primeira fase, em pequenos grupos de dois/três 

professores e noutra fase em reunião de grupo conjunta, para a sua aprovação.  

Também no início de cada ano letivo, era definido um roulement das instalações 

desportivas, com a indicação do espaço de aula atribuído a cada turma, documento 

fundamental para a planificação das aulas em cada uma das turmas. Assim, neste biénio 

houve o roulement do ano letivo 2007/2008 (anexo nº 5) e o do ano letivo 2008/2009 

(anexo nº 6), onde ao espaço um, correspondia o pavilhão/ginásio grande, ao espaço 

dois, o primeiro campo exterior, ao espaço três o segundo campo exterior e ao espaço 

quatro, o campo de relva sintética. No entanto, existiam regras para a ocupação dos 

espaços, sempre que havia impossibilidade de lecionar no exterior, por questões 

climatéricas. Também a ocupação dos espaços desportivos poderia ser maior, quando 

estavam em aula menos turmas. 

Este grupo disciplinar era uma referência de boas práticas, quer internamente, 

quer externamente. Existiam dois momentos altos do trabalho coletivo dos professores de 

educação física desta escola, um era a prova global de EF do nono ano (a principal), que 

permitia a aferição do nosso trabalho ao nível do terceiro ciclo (anexo nº 7) e o outro era 

a prova global do décimo segundo ano, que permitia aferir o trabalho no ensino 
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secundário. Todos os docentes consideravam esta prática de extrema importância, uma 

vez que esta atividade envolvia todos os professores e permitia, por um lado, que cada 

docente, tivesse conhecimento do efeito do seu trabalho anual e por outro, aferir as 

observações pelos professores, nas diferentes matérias dos PNEF. Por este seu 

trabalho, o grupo disciplinar teve até o convite para participar no 7º Congresso Nacional 

de Educação Física, com a apresentação de um Poster alusivo ao tema (anexo nº 8). 

A ESPAV tinha neste departamento disciplinar, um exemplo de trabalho em 

colegialidade, onde a ajuda foi permanente e ao longo destes anos letivos. Ocorreram 

várias formações internas, a que habitualmente se designou por autoformação, onde 

cada professor "especialista" numa matéria, dava uma formação aos restantes colegas 

de forma a garantir uma melhoria nas suas práticas docentes. Esta ocorreu mais na área 

das danças sociais e tradicionais (área definida pelo grupo disciplinar, como prioritária, 

por ser um ponto fraco). No entanto, no final deste biénio, esta área já foi considerada, 

como um ponto forte deste grupo disciplinar, uma vez que todos lecionavam estas 

matérias ou  individualmente ou em pares. 

3.1.3. - Enquadramento Legislativo do Modelo de ADD e o Modelo da Escola 
 

Foi neste biénio que ocorreu uma grande alteração ao nível do Estatuto da Carreira 

Docente (ECD), a avaliação do desempenho docente (ADD). Foi publicado o Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, que regulamenta o sistema de avaliação de 

desempenho do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário. Após muitas “lutas” de professores e sindicatos, a avaliação acabou mesmo 

por acontecer, no entanto, a obrigatoriedade foi apenas para a apresentação de objetivos 

individuais e para a autoavaliação de cada professor. A avaliação com observação de 

aulas, teve apenas carácter facultativo.  

No Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, constam as dimensões da 

avaliação (artigo 4º): vertente profissional e ética; desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem; participação na escola e relação com a comunidade escolar; 

desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. A periodicidade em cada dois 

anos (artigo 5º). Os objetivos individuais fixados (artigo 9º), por acordo entre o avaliado e 

os avaliadores, através da apresentação de uma proposta do avaliado no início do 

período em avaliação. Foram ainda apresentadas as fases do processo de avaliação 

(artigo 15º) as informações relativas à autoavaliação (artigo 16º), à avaliação realizada 

pelo coordenador do departamento curricular (artigo 17º), à avaliação realizada pela 
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direção executiva (artigo 18º), ao sistema de classificação (artigo 21º) e à entrevista 

individual (artigo 23º). 

Posteriormente, foi publicado o Decreto Regulamentar Nº 11/2008, de 23 de maio, 

onde foi apresentado o procedimento de avaliação simplificado, onde no seu artigo 2º, 

consta o procedimento no ano escolar 2007/2008. A cinco de janeiro, foi publicado o 

Decreto Regulamentar nº 1A/2009, que define o regime transitório de avaliação de 

desempenho do pessoal docente e onde é apresentada a calendarização do processo e 

a aprovação dos instrumentos necessários à avaliação (artigo 2º), o âmbito da avaliação 

(artigo 3º), a formação (artigo 6º), a observação de aulas (artigo7º) e a entrevista 

individual (artigo 9º).  

Por considerar determinante este processo de avaliação docente, para a melhoria e 

evolução do desempenho, a docente solicitou a sua avaliação de desempenho com 

observação de três aulas2. Com este requerimento, deu sentido à opinião de Fernandes 

(2008), que refere que esta avaliação visa “contribuir para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores e para o seu bem-estar, motivando uns e incentivando e 

apoiando outros. E neste sentido é um processo fundamental para a melhoria da vida das 

escolas, dos seus professores, funcionários, alunos e comunidade educativa em geral” 

(p.14). A sua intenção com este pedido de observação de três aulas, foi possibilitar ao 

avaliador, que foi o Coordenador do Departamento e professor de educação física, uma 

observação completa do desempenho numa das suas turmas, em todas as áreas centrais 

do seu currículo de turma.  

Na concretização deste processo, houve uma reunião inicial entre avaliador e 

avaliado, onde foi feita a articulação de ambos os horários e ficou determinada a 

observação das aulas na turma do 11º2, onde o seu currículo se centrava no atletismo, 

no badminton, na dança, no futebol e no voleibol. Uma vez que este foi o primeiro ciclo de 

avaliação do desempenho docente, com observação de aulas, cada escola organizou-se 

de acordo com a legislação publicada. No caso da ESPAV, foi apresentado um 

calendário anual relativo ao processo de ADD (anexo nº 9) e ainda as diretivas da 

Comissão Coordenadora da Avaliação Docente (CCAD), para a orientação do trabalho do 

docente avaliado e do avaliador (anexo nº 10). Quanto à apresentação das evidências do 

docente que solicitou a avaliação de desempenho, a escola optou pela apresentação de 

um portefólio. Este foi organizado por cada docente, de acordo com o seu próprio modelo 

                                                 
2 A solicitação de observação de aulas poderia ser de duas ou de três aulas. 
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organizativo, baseado nos itens definidos pela CCAD da escola. 

 No portefólio desta docente, constavam os documentos relativos ao seu pedido de 

avaliação de desempenho, os seus objetivos individuais, os documentos realizados pela 

docente e/ou pelo seu grupo disciplinar, determinantes para todo o trabalho na 

lecionação da disciplina de educação física: programas da disciplina e da escola, critérios 

de avaliação, diversas planificações (globais, por etapa, por unidade didática) e fichas. 

Na organização deste portefólio, foi possível a esta professora selecionar criteriosamente 

os documentos a incluir neste instrumento de avaliação, em cada uma das dimensões da 

ADD. De salientar ainda que no inicio de cada uma das dimensões da ADD, a docente 

integrou uma reflexão pessoal sobre essa mesma dimensão indo ao encontro das ideias 

apresentadas anteriormente por Fernandes (2008), uma vez que lhe possibilitou uma 

reflexão setorial e global do seu desempenho nesse biénio, contribuindo para a melhoria 

do seu desempenho docente. 

 

3.2. - ESA - BIÉNIO  2009/2011 

"A cidadania é responsabilidade perante nós e perante os outros, consciência de 

deveres e de direitos, impulso para a solidariedade e para a participação, é 

sentido de comunidade e de partilha, é insatisfação perante o que é injusto ou o 

que está mal, é vontade de aperfeiçoar, de servir, é espírito de inovação, de 

audácia, de risco, é pensamento que age e ação que pensa" 

(In PE da ESA, Jorge Sampaio
3
) 

3.2.1. - Caracterização da Escola 

3.2.1.1.  - Localização 

A Escola Secundária de Alcochete (ESA) foi criada em 2005, após a necessidade 

premente sentida pela incapacidade da Escola E.B. 2/3 El-Rei D. Manuel I, em comportar 

o elevado número de alunos que a frequentavam, desde o quinto até ao décimo segundo 

ano. Assim, numa parceria entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de 

Alcochete (que cedeu o terreno para a sua construção), surgiu o projeto desta escola da 

autoria do Arquiteto João Pancadas Correia, constituído por um edifício harmonioso, 

perfeitamente enquadrado no contexto habitacional, constituindo um espaço aprazível e 

atrativo no seu todo, onde o centro da escola corresponde ao seu pavilhão polidesportivo. 

                                                 
3 Paixão, M. L. (2000), Educar para a Cidadania. Lisboa: Lisboa Editora. 
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É composta por um edifício de dois pisos e tem uma área exterior com mais de onze mil 

metros quadrados e com capacidade para acolher oitocentos alunos.  

A Escola foi oficializada pela Portaria 1323-A/2004 de 18 de outubro, com a 

designação de Escola Secundária Pluricurricular de Alcochete e em 2005 passou a ser 

designada Escola Secundária de Alcochete (Portaria 194/2005 de 18 de fevereiro). No 

ano letivo de 2006/2007, foram constituídos os seus órgãos de gestão e foi elaborado o 

regulamento interno e a Assembleia de Escola, determinou as linhas orientadoras e o 

Projeto Educativo da ESA. Ao nível da educação, existem no concelho seis escolas do 

ensino pré-primário e primeiro ciclo, uma escola de segundo e terceiro ciclos e uma 

escola do ensino secundário (Figura nº3).  

 
Figura 3 - Imagens da ESA 

3.2.1.2.  - Recursos Materiais e Humanos 
Recursos  Materiais 

    As instalações desportivas da ESA, correspondem a uma parte coberta composta 

por um pavilhão polivalente, com vários campos destinados à lecionação de todos os 

desportos coletivos e individuais dos PNEF. Ainda neste espaço existem duas 

arrecadações com bastante material e no primeiro piso, encontram-se várias máquinas, 

que têm vindo a ser adquiridas pelo Projeto Vida Ativa e, que também são utilizadas nas 

aulas da disciplina de educação física no desenvolvimento da aptidão física. 

No interior do edifício, encontram-se ainda dois balneários e um pequeno gabinete 

destinado aos professores de Educação Física. A parte exterior é composta por um 
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espaço amplo que contempla: um campo de basquetebol, um campo de andebol/futsal, 

um campo de voleibol e um espaço destinado ao atletismo, com cinco pistas de corrida e 

uma caixa de saltos (Figura nº4). 

Em termos de material desportivo fixo, a escola dispõe de seis tabelas de 

basquetebol no interior (duas são móveis) e duas no exterior, duas balizas de 

andebol/futsal no polidesportivo e mais duas no campo exterior. Estão ainda em 

permanência no exterior dois postes e uma rede de voleibol. No interior, existem ainda 

quatro postes de corfebol e respetivos cestos, quatro postes de voleibol (dois para fixar 

no campo e dois móveis), material de ginástica desportiva (solo e aparelhos). 

Relativamente ao material móvel, a escola dispõe de material suficiente para dar 

cumprimento às diversas matérias contempladas nos PNEF, inclusive, corfebol, 

orientação, patinagem, râguebi, raquetas de ténis, mesas de ténis de mesa, três rádios, 

etc.  

 
Figura 4 - Espaços desportivos da ESA 

Recursos Humanos 
Ano Letivo - 2009/2010 

A escola tinha vinte e oito turmas do ensino secundário (a maioria do ensino regular 

e algumas do ensino profissional e do tecnológico de desporto). No espaço das 

instalações desportivas, existia em permanência uma funcionária de manhã e outra de 

tarde, responsáveis pelos espaços de aula e pelo apoio ao grupo disciplinar. 

O grupo disciplinar era composto por treze professores (oito mulheres e cinco 

homens) e ainda mais três professores estagiários, que integravam o núcleo de estágio 
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da Universidade Lusófona (UL). Ao nível do desporto escolar na ESA, existiam quatro 

grupos/equipa (andebol - masculino; dois de basquetebol feminino e masculino; futsal - 

masculino), que integravam a atividade externa. Também se realizaram inúmeras 

atividades integradas na atividade interna da escola, entre as quais uma saída de campo 

à Lagoa de Albufeira. 

Ano Letivo - 2010/2011 

Neste ano letivo, existiam na escola três turmas do sétimo ano (pela primeira vez) e 

vinte e cinco turmas do ensino secundário (a maioria do ensino regular e algumas do 

ensino profissional e do tecnológico de desporto). No espaço das instalações desportivas, 

estavam em permanência uma funcionária de manhã e outra de tarde, responsáveis 

pelos espaços de aula e pelo apoio ao grupo disciplinar. 

O grupo disciplinar era composto por treze professores (nove mulheres e quatro 

homens) e ainda mais três professores estagiários, que integravam o núcleo de estágio 

da UL. Ao nível do Desporto Escolar da ESA, existiam cinco grupos/equipa (andebol - 

masculino; basquetebol - masculino; badminton; atividades gímnicas; voleibol - feminino), 

associados à atividade externa. Também se realizaram inúmeras atividades integradas 

na atividade interna da escola. 

3.2.2. - Caracterização do Grupo Disciplinar 

Desde o ano letivo 2009/2010 (quando a docente passou a integrar o quadro desta 

escola), que se tem verificado que este grupo disciplinar tem trabalhado em cooperação 

sistemática. Pelo que o tema da qualidade na educação física é determinante para todos, 

indo ao encontro da opinião de Morgado (2004), que considera fundamental que as 

escolas estabeleçam modelos cooperativos, partilhados e com definição de objetivos 

comuns, promovendo culturas de cooperação.  

As inúmeras reuniões conjuntas ou setoriais deste grupo disciplinar, têm permitido 

um trabalho coletivo e cooperativo, na definição das linhas de orientação pretendidas e 

ainda na aferição permanente dos resultados obtidos pelos seus alunos, através da 

prática usual das conferências curriculares. Todos os documentos orientadores deste 

grupo disciplinar, têm sido construídos em equipa, é o caso do protocolo de avaliação 

inicial da ESA (anexo nº 11), que tem permitido normalizar a avaliação inicial de todos os 

alunos da escola e a definição do nível de cada aluno, por matéria dos PNEF e desse 

modo, definir cada programa curricular de turma. 
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Com a aplicação do protocolo de avaliação inicial, foi possível ajustar os PNEF à 

sua população escolar e dessa forma, definir os critérios de avaliação da disciplina para 

cada um dos anos de escolaridade. É importante referir que sempre que se tem sentido 

necessidade, esses critérios vão sendo ajustados, após as conferências curriculares da 

avaliação diagnóstica, de cada um dos anos de escolaridade. Foram definidos os critérios 

de avaliação da disciplina de educação física, para o ensino secundário (anexo nº 12) e 

para os alunos que apresentassem atestado médico para a prática da disciplina (anexo 

nº 13). Nos critérios de avaliação tem constado as normas de referência para a avaliação 

em educação física (anexo nº 14). 

Para que a informação mais importante da disciplina de educação física chegasse 

aos pais e encarregados de educação, o grupo disciplinar resolveu elaborar no ano letivo 

2009/2010 um folheto informativo para ser entregue aos encarregados de educação dos 

nossos alunos (anexo nº 15). Também ao nível da aptidão física, a escola tem adotado a 

bateria de testes de Fitnessgram e a área dos conhecimentos tem sido trabalhada com 

os temas - PNEF (anexo nº 16). Ainda com a preocupação de uniformizar o trabalho 

coletivo, foi elaborado um guião para a aula de apresentação (anexo nº 17). 

O grupo disciplinar sempre promoveu conferências curriculares, como uma 

estratégia de regulação do seu trabalho, seguindo um guião orientador (anexo nº 18). 

Assim, após a avaliação inicial, os professores costumam reunir por ano de escolaridade 

e analisar os resultados obtidos nesse ano. Posteriormente, têm promovido uma reunião 

conjunta onde cada coordenador de ano apresenta os resultados obtidos nesse ano de 

escolaridade. O mesmo processo tem ocorrido no início do segundo e do terceiro 

período. Relativamente às classificações obtidas no terceiro período, as conferências 

curriculares têm servido para preparar e ajustar os documentos para o ano letivo seguinte 

(anexo nº 19). 

Para além dos documentos referidos anteriormente, este grupo disciplinar 

elaborou ainda o regimento da disciplina de educação física e o regulamento interno da 

disciplina de educação física (anexo nº 20). Todos estes documentos foram elaborados, 

numa primeira fase, em pequenos grupos de dois/três professores e noutra fase em 

reunião de grupo conjunta, para a sua aprovação.  

Também no início de cada ano letivo, tem sido definido um roulement das 

instalações desportivas, com a indicação do espaço de aula atribuído para cada turma, 

documento fundamental para a planificação das aulas das turmas. Assim, neste biénio 
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houve o roulement do ano letivo 2009/2010 (anexo nº 21) e o do ano letivo 2010/2011 

(anexo nº 22), onde ao espaço um, tem correspondido a utilização do pavilhão por uma 

turma, ao espaço dois, tem correspondido o pavilhão partilhado por duas turmas, ao 

espaço três, o espaço exterior de basquetebol e atletismo, ao espaço quatro, o espaço 

exterior de andebol/futsal e voleibol e o espaço cinco, o espaço exterior com uma turma.  

Este grupo disciplinar utiliza nas suas práticas letivas, um programa criado pela 

colega Paula Miranda (anexo nº 23), que é de extrema importância, uma vez que nos 

permite inserir dados que são automaticamente ajustados a todos os registos de cada 

turma. Este programa tem vindo a ser melhorado ao longo dos anos letivos, o que facilita 

bastante o trabalho de cada docente, bem como, a análise dos resultados obtidos por 

turma e por aluno. 

A ESA tem tido neste grupo disciplinar, um exemplo de trabalho em colegialidade, 

onde a ajuda tem sido permanente e ao longo destes anos letivos. Têm ocorrido algumas 

formações entre pares, apesar de não ter funcionado como na escola anterior. Assim, 

poderia ser um aspeto a melhorar por este grupo disciplinar. 

3.2.3. - Enquadramento Legislativo do Modelo de ADD e o Modelo da Escola 

 

Este biénio correspondeu ao segundo momento da avaliação do desempenho 

docente (ADD) e como tal, já ocorreram algumas melhorias relativamente ao ciclo 

avaliativo anterior. Foi publicado o Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho, que 

regulamenta o sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente estabelecido no 

estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e 

secundário. Continuaram a ouvir-se os protestos dos professores e dos sindicatos, mas 

mais uma vez a avaliação docente acabou mesmo por acontecer. Neste ciclo avaliativo, 

foi obrigatória a realização da autoavaliação de todos os professores e a respetiva 

apresentação de evidências do trabalho desenvolvido. A avaliação com observação de 

aulas, só teve lugar com a entrega de um requerimento dos interessados e foi condição 

necessária para a obtenção das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente. 

No Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho, constam os elementos de 

referência (artigo 7º), os objetivos (artigo 8º), a observação de aulas (artigo 9º), os 

instrumentos de registo (artigo 10º), o avaliado (artigo 11º), a comissão de coordenação 

da avaliação do desempenho (artigo 12º), o júri de avaliação (artigo 13º), o relator (artigo 

14º), os documentos do processo de avaliação (artigo 16º), a autoavaliação (artigo 17º), a 
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apreciação realizada pelo relator (artigo 18º), a entrevista individual (artigo 19º), a 

avaliação de docentes com funções de coordenação (artigo 28º) e a avaliação dos 

relatores (artigo 29º). 

Posteriormente, foi publicado o Despacho n.º 14420/2010, de 15 de setembro, que 

definia o prazo para a apresentação facultativa do pedido de observação de aulas e da 

entrega dos objetivos individuais, para o ciclo de avaliação de 2009-2011 (até 31 de 

outubro de 2010). Foram ainda apresentadas as regras para a calendarização do 

procedimento de avaliação do desempenho e as regras e padrões de uniformização para 

a elaboração do relatório de autoavaliação.  

Pela segunda vez, a docente solicitou a sua avaliação de desempenho com 

observação de aulas e mais uma vez o fez, por considerar determinante este processo de 

avaliação docente, para a melhoria do seu trabalho e para a sua evolução como 

professora. Com o pedido de observação de aulas, a docente pretendeu que os seus 

avaliadores, a Diretora e o Subdiretor da escola (por ser coordenadora do departamento), 

pudessem constatar o trabalho desenvolvido numa das suas turmas, nas várias áreas 

centrais do seu currículo.  

Na concretização deste processo, houve uma reunião inicial entre a 

avaliadora/Diretora e a avaliada, onde foi feita a articulação de ambos os horários e ficou 

determinada a observação das aulas na turma do 11ºA, cujo currículo se centrava no 

atletismo, no badminton, na dança, no basquetebol e no voleibol.  

Neste ciclo de ADD, a escola publicou diversos documentos elaborados pela CCAD 

(equipa integrada pela docente Maria José Gonçalves), entre os quais, as fases do 

processo de ADD (anexo nº 24), o modelo de estrutura do dossiê da ADD - sem 

observação de aulas (anexo nº 25), o modelo de estrutura do dossiê da ADD - com 

observação de aulas (anexo nº 26), a ficha global de ADD da ESA (anexo nº 27) e a ficha 

de observação de aulas de ADD da ESA (anexo nº 28). Como coordenadora do 

departamento de expressão física e artística (DEFA), a docente elaborou vários 

documentos para os professores do seu departamento, entre os quais os procedimentos 

a seguir no processo de ADD para os docentes que não solicitaram observação de aulas 

(anexo nº 29) e os procedimentos a seguir no processo de ADD para os docentes que 

solicitaram observação de aulas (anexo nº 30). 

Na apresentação das evidências do processo de ADD, a docente seguiu as 
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indicações da escola e apresentou um dossiê, que foi organizado de acordo com o guião 

da escola, para os professores com observação de aulas (anexo nº 26). Foram inseridos, 

os objetivos individuais e todos os documentos considerados fundamentais para cada 

uma das dimensões da sua avaliação de desempenho. Na organização deste dossiê, a 

docente partiu da sua experiência anterior (ciclo avaliativo 2007/2009) e selecionou ainda 

melhor, todos os documentos a incluir neste novo instrumento de avaliação. Também 

aqui a docente integrou uma reflexão pessoal no inicio de cada uma destas dimensões 

em análise e mais uma vez, este processo de avaliação permitiu-lhe uma reflexão setorial 

e global do seu desempenho, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional e dessa forma, voltou a reajustar o seu trabalho no ano letivo seguinte. 

Talvez se possa referir que fez uma meta-avaliação ao seu desempenho e aproximou-se 

da deuteroaprendizagem4 referidas inicialmente, na caracterização das escolas 

aprendentes.  

IV - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE

 

“Ensinar é transformar o conhecimento produzido em comportamentos humanos 

significativos para a sociedade”         (Booth, 1996, citado por Lima et al., 2011, p.58) 

 
Todo o trabalho de uma escola está focado no desenvolvimento integral dos seus 

alunos e na qualidade das suas aprendizagens. Pelo que, a avaliação do desempenho de 

cada docente, só tem sentido pela sua relação com o trabalho desenvolvido para e com 

os seus alunos. Na opinião desta docente, esta avaliação não deverá ser entendida como 

punição, mas antes como alinhamento e/ou ajustamento do trabalho desenvolvido pelo 

professor. Poderá ser uma oportunidade de melhoria, no desempenho individual, do 

grupo disciplinar e do departamento curricular e da própria escola.   

Quando se enquadra a teoria no tema, encontramos a opinião de Rodrigues (2009), 

quando se refere à identidade dos alunos e dos professores, como sendo este um 

"processo em permanente construção através de lutas internas e externas" (p.188). O 

autor salienta ainda que do ponto de vista dos alunos, a escola surge como o cruzamento 

de três lógicas de ação, a da adaptação, respondendo às exigências escolares, a da 

seleção e hierarquização interna e a da educação, cultura e vida juvenil arbitrária. Desta 

forma, "os alunos vão à escola e usam-na como podem" e "constroem-se na escola, em 

torno de uma ideia de projeto de futuro" (p.19), cabendo a esta "forjar o seu futuro" (p.7).  

                                                 
4 Argyris (s.d.) e Schön (s.d.). 
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Os alunos valorizam nos seus professores, o ambiente afetivo-relacional das suas 

aulas e a motivação para as atividades de aprendizagem, opinião de Leal (1993), citada 

por Onofre & Pinheiro (1998). Contrariamente, não gostam de comportamentos 

agressivos ou autoritários dos seus professores. A qualidade da prática do ensino é, na 

perspetiva dos autores, o grau de concordância entre aquilo que os professores e os 

alunos, percecionam acerca das atividades de ensino-aprendizagem na aula. Cabe então 

aos docentes, o desenvolvimento integral dos seus alunos, enquanto atores da 

organização. Deverão na perspetiva de Monteiro (2006), adequar os modelos educativos, 

selecionando de entre os muitos existentes, os que possam satisfazer as 

necessidades/expectativas dos seus alunos, inculcando-lhes princípios/valores de 

autonomia, responsabilidade, criatividade, interação, espírito crítico, entre outros. 

Em qualquer processo de avaliação de professores, existe alguma complexidade e 

tal como referem Ruivo & Trigueiros (2009), o avaliador terá que avaliar o professor em 

vertentes tão diferenciadas quanto o são o "seu ser, o seu saber e o seu saber fazer" 

(p.7). Herdeiro & Silva (2008) consideram ainda que, perante a sua avaliação, o professor 

se vê na necessidade de mudar a sua postura profissional, de aperfeiçoar as suas 

práticas e de refletir em grupo, porque a sua experiência profissional pode não ser 

suficiente. Considera ainda que o processo de avaliação, indica um caminho útil e 

rigoroso na melhoria das competências e desempenhos dos professores, mas este 

caminho implica, um equilíbrio inteligente entre uma perspetiva de desenvolvimento 

profissional e uma perspetiva de responsabilização centrada em medidas de 

desempenho e de eficácia. Tudo o que foi referido anteriormente, articula-se 

perfeitamente com o que a professora Maria José Gonçalves, referiu na contextualização 

dos dois processos avaliativos (2007/2009 e 2009/2011), Esta docente considerou que a 

sua reflexão pessoal, em cada uma das dimensões da ADD, foi fundamental para o 

ajustamento na sua prática letiva e para um aumento da sua autoeficácia. 

O conceito de autoeficácia, apresentado por Onofre (2000), foi baseado em vários 

autores tendo-se destacado Bandura (1986; 1989; 1993; 1997). Este tema, enquadra-se 

no desenvolvimento profissional do professor e nesta perspetiva ao seu desempenho 

como docente. Onofre (2000) aborda de diferentes formas este conceito, entre os quais 

considera-o como: a "crença pessoal de ensino do professor" (p.193); o "processo 

cognitivo a partir do qual as pessoas constroem as crenças acerca da sua capacidade de 

agir com um determinado nível de consecução" (p.197); com base na investigação, como 

as crenças de eficácia que afetam a forma como os professores/pessoas pensam, 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
34 

sentem, se motivam e se comportam (p.198). 

Os principais fundamentos do pensamento e da ação dos professores, de acordo 

com Onofre (2000), citando Elbaz (1983), Grossman (1990) e Schulman (1987), são a 

socialização antecipatória, a formação académica, a sabedoria prática e outras 

experiências pessoais. Com este seu trabalho, Onofre (2000), confirmou que os 

professores com um nível mais elevado de autoeficácia, apresentam: uma maior 

confiança no seu próprio ensino (p.218 e p. 781); uma maior preocupação com a 

autonomia dos alunos na aprendizagem e com o desenvolvimento social dos seus alunos 

(p.778); uma maior cooperação com os alunos (p.780); um diagnóstico das suas aulas 

mais positivo (p.780); um sentimento positivo sobre a generalidade do seu ensino (p.781); 

um comportamento de maior qualidade na sua intervenção pedagógica relativamente à 

informação sobre as atividades, à gestão do sistema de organização, à prevenção da 

disciplina e à promoção de um clima de aula positivo (p.783); uma congruência com a 

ecologia da aula nos domínios da informação nas tarefas de apresentação da aula, na 

clarificação dos critérios académicos, da gestão das rotinas organizativas, no controlo da 

disciplina e na gestão do clima da aula (p.784); uma associação positiva entre o 

sentimento de autoeficácia dos professores e as perceções positivas dos alunos em 

relação às suas práticas de ensino (p.785).   

A concluir este enquadramento, apresenta-se a perspetiva de Burguess (1990), 

citada por Rodrigues (2009), relativamente ao papel da escola, como instituição familiar. 

A escola é a única instituição, que qualquer um a frequentou como aluno, mas que mais 

tarde a observa de outras perspetivas, como pais, como professores, como governantes, 

ou exercendo outras funções. Mas, em todos os casos o resultado é a familiaridade. 

Neste sentido, a docente realça a importância da satisfação pela qualidade do trabalho 

desenvolvido numa escola, tanto pela sua comunidade educativa, como pela sua 

Direção, pelos departamentos curriculares, pelos grupos disciplinares e pelos seus 

professores, pelo que deverá ser determinante o papel da avaliação do desempenho 

docente numa escola, no sentido da melhoria da qualidade do trabalho aí desenvolvido. 

Por essa razão, desafiou-se e submeteu-se à sua própria avaliação de desempenho 

docente, nos dois biénios 2007/2009 e 2009/2011, que irá desenvolver de seguida. 
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4.1. - Dimensão - Vertente Profissional e Ética 

“A participação é muito mais do que envolver-se em determinadas 

atividades, é envolver-se num processo mais abrangente de se tornar 

participante ativo nas práticas de comunidades sociais e de construir 

identidades em relação com essas comunidades”.           (Wenger, 1999, p.4) 

4.1.1. - Enquadramento da Dimensão 

No modelo de avaliação do desempenho docente, esta dimensão foi considerada 

como a mais aglutinadora, uma vez que articulava todas as outras dimensões. Nela 

deveriam constar, a distribuição do serviço docente letivo e não letivo, o curriculum vitae, 

uma reflexão pessoal desta dimensão, os objetivos individuais, apresentados no inicio do 

ano letivo e ainda a sua autoavaliação, elaborada no final do ano letivo.  

Pretendia-se a apresentação de reflexões sobre as ações de formação/atualização 

desenvolvidas, no sentido de perceber, qual o contributo do docente, para a melhoria das 

suas práticas letivas e não letivas e para o sentido do desenvolvimento integral dos seus 

alunos e da qualidade das suas aprendizagens. Procurava-se ainda, que esta dimensão 

demonstrasse o espírito de colaboração e de participação regular dos professores nos 

projetos desenvolvidos na sua escola. Nesta dimensão, as evidências colocadas foram 

as referidas anteriormente. Contudo, na ESA foi colocada também como evidência o 

trabalho de investigação da docente, apresentado e discutido publicamente em 2009, na 

FCUL/IE de Lisboa. 

A escola tem a obrigação e a necessidade de aprender e tem que possuir as 

condições necessárias para essa concretização, é o que refere Santos Guerra (2000). 

Este autor, apresenta algumas "estratégias de aprendizagem" (pp. 89-99) onde se 

destacam, a formação docente no estabelecimento de ensino, o projeto educativo da 

escola, a investigação-ação, a avaliação externa, os espaços de reflexão partilhada, as 

inovações educativas, e a transformação da meritocracia. Tendo em consideração todas 

estas estratégias fundamentais e necessárias para uma escola aprender, a docente 

considerou que tanto a ESPAV, como a ESA, demonstraram ser escolas que se estão a 

tornar escolas aprendentes. 
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4.1.2. - Compromisso Profissional Social e Ético 

"A avaliação precisa ser espelho e lâmpada, não apenas espelho. Precisa não 

apenas refletir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques, perspetivas, 

mostrando relações, atribuindo significado. Sem um eficiente trabalho 

interpretativo, os dados serão apenas marcas sobre tabelas e gráficos, sem 

utilidade gerencial.                                                                      (Ristoff, 1995,.p.50) 

 

4.1.2.1.  -  Compromisso com a Construção do Conhecimento Profissional 

Em todas as escolas, tal como refere Hutmacher (1999) existem pessoas que 

refletem e que inovam, mas “é frequente estarem isoladas e até numa certa 

marginalidade, muitas preferem produzir a sua reflexão e os seus ensaios numa espécie 

de clandestinidade, de modo a evitar os desgostos e os afrontamentos dolorosos” (p.7). 

Considera este autor, que deste modo se perdem muitos dos esforços, não tanto por falta 

de ideias, mas por falta de organização da criatividade.  

Estas palavras enquadram-se plenamente no que esta docente sente no seu dia a 

dia na escola, uma vez que sempre se interessou e participou em inúmeras ações de 

formação, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento profissional e pessoal, 

independentemente de serem ou não creditadas e de terem ou não certificado de 

participação. Este seu interesse na autovalorizarão tem ocorrido desde o início da sua 

carreira profissional e quase nunca essa informação, foi divulgada a terceiros. No 

entanto, esses seus conhecimentos, foram transmitidos aos seus colegas de grupo 

disciplinar ou de escola, sempre que se justificou ou que se considerou oportuno, mas o 

seu grande impacto ocorreu realmente na melhoria da sua atividade como docente. 

Desta forma dá sentido às palavras de Carreiro da Costa (1996), citado por Onofre e 

Branco (2008) e de Formosinho (1997), quando referem que a aprendizagem da 

profissão docente não principia com um curso de formação inicial, nem termina com a 

obtenção de um diploma em ensino, mas que é algo que o professor realiza durante toda 

a vida. 

Apenas nestes dois biénios (2007/2011), esta professora adquiriu o certificado de 

competências digitais, participou em dez ações de formação creditadas, em áreas como 

a educação física, as TIC e a administração escolar e participou em inúmeras ações de 

formação não creditadas. Em todas estas suas participações em conferências, 

formações, palestras e seminários, os temas variaram entre a avaliação (dos alunos, dos 
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professores e da escola), a educação física e o desporto, o papel do docente na escola, a 

escola, as necessidades educativas especiais (NEE), as novas tecnologias da informação 

e comunicação (TIC) e outras (educação sexual, o serviço voluntário europeu). Todos os 

conhecimentos adquiridos foram adaptados para a melhoria do seu desempenho, 

enquanto docente de educação física (educação, saúde e desporto; dança; variáveis de 

saúde; quadros interativos) e enquanto docente de uma comunidade educativa (avaliação 

de desempenho docente; direção de turma; professores inovadores; outras), nestas duas 

escolas. 

A docente sempre procurou participar e dinamizar as escolas onde lecionou. No 

caso da ESPAV, deu o seu contributo pessoal na aquisição de computadores portáteis 

para a escola, ao formalizar uma candidatura conjunta com colegas de informática, ao 

Projeto CRIE da FCUL. Esta candidatura ocorreu na sequência da sua participação em 

duas ações de formação, no âmbito da plataforma Moodle e tinha como grande 

finalidade, a utilização desses computadores nas salas de aulas, por todos os 

professores que os requisitassem na escola. 

Ainda neste período avaliativo, defendeu a sua dissertação do Mestrado em 

Educação, na área de especialização da Administração e Organização Educacional, da 

FCUL/IEL, com o título a “Avaliação Externa de Escolas – Quando um Agrupamento 

Pretende uma Escola de Qualidade”. Este trabalho de investigação da docente 

Gonçalves (2009), procurou compreender a importância do processo de avaliação 

externa da IGE num Agrupamento Vertical de Escolas de Lisboa. Com esta formação 

especializada, as suas preocupações pessoais como professora passaram para a 

procura da qualidade e da melhoria da sua própria escola. 

Nesse sentido, deu continuidade a este seu trabalho de investigação e procurou 

com os seus conhecimentos melhorar a qualidade da ESA, pelo que no início do ano 

letivo 2009/2010, após ter lido atentamente todos os documentos estruturantes da ESA, 

verificou que em todos estes documentos persistia o mesmo problema, a falta de 

“articulação interdisciplinar” e uma fraca valorização dos saberes, das aprendizagens e 

da divulgação à comunidade educativa, dos sucessos obtidos pelos alunos e pelas 

turmas desta Escola. 

Idealizou então um projeto que intitulou de Projeto Cultur'Arte: A 
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Interdisciplinaridade na ESA (anexo nº 31)5, que apesar de elaborado individualmente, 

sempre foi idealizado para ser concretizado de forma cooperativa, com a participação de 

docentes de todos os grupos disciplinares. Este projeto pretendia valorizar o trabalho 

interdepartamental, inter-ciclos e inter-grupos disciplinares, dando um sentido de 

comunidade na sua escola. Foi responsável pela organização da Semana da Cultur’Arte 

que promoveu a interdisciplinaridade, em todas as suas atividades, encontrando pontos 

comuns das diferentes disciplinas envolvidas (anexo nº 32). Simultaneamente, como 

coordenadora deste projeto, a docente fez uma candidatura ao Projeto EMA (Estímulo à 

Melhoria das Aprendizagens), da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), tendo recebido 

uma verba de mil euros, que foi aproveitada para a aquisição de um palco. Pelo que esta 

participação foi uma mais-valia para o seu projeto, para a ESA e para Alcochete.  

Dando ainda continuidade aos conhecimentos adquiridos no seu mestrado, a 

docente integrou no ano letivo 2009/2010, a equipa coordenadora de implementação na 

ESA, do Projeto da Educação para a Saúde e Educação Sexual da ESA (PESES) e deu 

o seu contributo na elaboração deste projeto (anexo nº 33)6. O mesmo sucedeu com a 

sua colaboração no Observatório de Avaliação (OA) da ESA, que mesmo não tendo 

horário para esta tarefa, participou em todas as suas reuniões e colaborou no estudo o 

"Conceito Interno de Sucesso e de Insucesso" (anexo nº 34). 

Como Coordenadora do Departamento de Expressão Física e Artística, propôs em 

2010, a constituição de um Observatório de Avaliação da Disciplina de Educação Física. 

Esta proposta foi aprovada em reunião de grupo e em CP. O interesse deste 

observatório, veio no sentido de complementar o trabalho desenvolvido habitualmente 

pelo grupo disciplinar de educação física, ao nível das conferências curriculares.  

A finalizar esta abordagem, pode referir-se que a construção do conhecimento 

profissional desta docente, quer pela participação nas diversas formações frequentadas, 

quer pelos seus conhecimentos teóricos do mestrado em educação, foram determinantes 

na sua participação e contributo pessoal para o desenvolvimento da ESPAV e da ESA. 

Tendo-se envolvido no Projeto CRIE e na autoformação interna da ESPAV e ainda na 

elaboração dos projetos Cultur'Arte: A Interdisciplinaridade na ESA, Educação para a 

Saúde e Educação Sexual, no apoio num estudo do Observatório de Avaliação da ESA e 

                                                 
5 Consultar o ponto 4.3.3. Projetos Curriculares e Extracurriculares das Escolas - Projeto Cultur'Arte: A 
Interdisciplinaridade na ESA 
6 Consultar o ponto 4.3.3. Projetos Curriculares e Extracurriculares das Escolas - Projeto Educação para a 
Saúde e Educação Sexual na ESA. 
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na constituição do Observatório de Avaliação da Disciplina de Educação Física. Por tudo 

isto, pode afirma-se que nesta dimensão, se verificou uma maior intervenção da docente 

na ESA, como consequência das suas novas habilitações profissionais. 

 

4.1.2.2.  -  Compromisso com a Promoção da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento Pessoal e Cívico dos Alunos 

Perrenoud (1994) refere que o papel da escola consiste em preparar os alunos para 

que consigam articular, em paralelo ou sucessivamente, toda a espécie de contributos 

educativos, desde a formação inicial à formação contínua, desde as formas escolares 

com o apoio dos media ou da informática, até às formações organizadas nas redes mais 

informais de interajuda e de formação mútua.  

A docente concorda com estas ideias e gosta de mostrar aos seus alunos, o quanto 

gosta de ser professora de educação física. Demonstra com grande prazer, o que sabe, o 

que pretende dos seus alunos e o quanto os quer ajudar a alcançar as metas que lhes 

coloca. Para si, a primeira aula é a mais importante de todas, uma vez que é nessa aula 

que define todas as suas regras. Considera-se exigente, mas os seus alunos costumam 

viver e sentir a sua própria evolução, constatando que o seu esforço e evolução se reflete 

na sua avaliação (anexo nº 35). Mas para se ser exigente, tem que se dar o exemplo, por 

isso, tem sido pontual e assídua e não faltou nestes dois biénios.   

Preparação e Organização das Atividades Letivas 

Sabendo que é no espaço da aula que se operam as melhorias, porque é nesse 

espaço que os professores pensam e atuam, tem vindo ao longo da sua carreira a 

construir e/ou reconstruir, fichas de trabalho e de registo e a ajustar os seus métodos de 

avaliação e as suas estratégias de ensino/aprendizagem, sempre na procura de um 

trabalho de qualidade. Ao nível dos critérios de avaliação, tem seguido sempre os 

critérios gerais das suas escolas e os específicos dos respetivos grupos disciplinares, 

bem como, os protocolos de avaliação, tanto na ESPAV como na ESA. 

Ainda no desenvolvimento integral do aluno, costuma trabalhar com grupos de 

trabalho heterogéneos promovendo a cooperação e ajuda (tema também trabalhado nas 

suas turmas do PESES), onde os melhores alunos de uma determinada modalidade, 

ajudavam os mais fracos nessa mesma modalidade. 
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Processo de Avaliação das Aprendizagens dos Alunos 

A avaliação dos alunos, é a monitorização do seu sucesso. Assim, esta docente 

tem recorrido a diferentes momentos de avaliação. A avaliação diagnóstica na primeira 

etapa, tem-lhe permitido determinar o ponto de partida de cada turma e assim definir o 

seu currículo. Posteriormente, a avaliação de cada uma das restantes etapas, da 

segunda à quarta etapa, tem-lhe permitido fazer uma comparação dos resultados obtidos, 

quer com as etapas anteriores dessa turma, quer com as outras suas turmas, 

possibilitando-lhe desse modo, realizar um novo prognóstico para a etapa seguinte, 

promovendo o benchmarking7. Costuma realizar também uma avaliação contínua e 

sumativa e tem promovido ainda diversos momentos de autoavaliação, com o recurso ora 

da plataforma Moodle, através de diferentes tipos de fichas individuais de autoavaliação. 

Promove ainda a heteroavaliação entre a professora e os alunos. 

Após cada momento de avaliação, costuma determinar a evolução da turma e de 

cada aluno, nas diferentes matérias do seu currículo (anexo nº 36). De seguida, tem 

realizado o prognóstico seguinte e definido as metas globais para aquela turma e para 

cada aluno. Neste último caso, tem determinado como objetivos individuais, a procura do 

aluno em alcançar o nível seguinte àquele que tinha anteriormente, em cada uma das 

matérias. Com o objetivo de motivar e envolver os seus alunos na sua própria melhoria, 

tem recorrido a diversas estratégias, entre as quais as tabelas de Recordes da Turma, 

para a aptidão física em cada período, colocando aí os melhores resultados das suas 

turmas (anexo nº 37). Também tem recorrido desde 2007, às suas fichas de 

Autoavaliação Regular com os Critérios de Sucesso (anexo nº 38), para cada matéria do 

currículo dessa turma e dessa forma, o aluno tem conseguido situar-se no nível correto e 

identificar a direção da sua evolução, melhorando o seu desempenho na disciplina. Esta 

estratégia tem sido bastante eficaz uma vez que cada aluno, identifica o seu nível nas 

matérias, possibilitando-lhe uma evolução individual significativa em todas as matérias. 

A docente tem recorrido ainda a outras estratégias, tais com a rentabilização 

integral do espaço e do material da aula e da escola, a diversificação das aulas e do 

estilo de ensino, a cooperação e ajuda entre os alunos e a utilização frequente do reforço 

positivo (quase não recorre a feedbacks negativos). 

 

                                                 
7 Tema apresentado no item "Professora de Educação Física na ESPAV e na ESA" 
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Professora das Turmas 11º 2 (ESPAV) e 11ºA (ESA) 

O seu trabalho com os alunos destas turmas do décimo primeiro ano, nas duas 

escolas em que foi avaliada, ocorreu sempre com a continuidade pedagógica, desde o 

décimo até ao décimo segundo anos8.  

As avaliações às turmas costumam ocorrer a dois níveis, no seu desempenho 

motor (parte prática da disciplina), nas matérias e na aptidão física, com a diversificação 

de estratégias e momentos de avaliação e ainda ao nível dos conhecimentos (parte 

teórica da disciplina). Neste último caso, foram abordados todos os temas previstos pelos 

grupos disciplinares para cada ano de escolaridade, tendo para tal recorrido a trabalhos e 

testes na plataforma Moodle, na ESPAV (anexo nº 39) e a testes escritos, na ESA. A 

docente elaborou testes interativos na ESA, que abordavam vários temas tratados nas 

suas aulas práticas, recorrendo neste caso, aos quadros interativos (anexo nº 40) e 

respetivos computadores com o programa ActiveInspire  (Figura nº 5). Estas suas aulas 

foram sempre muito participadas e animadas. 

 
Figura 5 - Alunos a Realizar um Teste Interativo de EF na ESA 

A relação com os seus alunos e a participação destes nas suas aulas, tem sido 

bastante boa, muito provavelmente, resultante do bom clima que tem existido nas aulas. 

Habitualmente, a docente costuma definir para as suas turmas e para os seus alunos, 

metas, rotinas, momentos de cooperação/ajuda e de sentimento de pertença à turma 

(costumam participar em todas as atividades desportivas da escola, em representação 

                                                 
8 Apenas na sua turma do 11º 2 da ESPAV, a professora não lhe deu continuidade no décimo segundo ano, 
por ter mudado de escola. No caso do 11ºA, a professora acompanhou a turma no seu ensino secundário. 
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das suas turmas). Tem utilizado ainda, como base de apoio às atividades letivas, a 

plataforma Moodle nas suas disciplinas de EF (ESPAV e ESA) e da DT, na ESPAV. 

 

Processo de Avaliação à Professora de Educação Física, pelos Alunos  

A docente tem adotado desde 2006/2007 e no final de cada ano letivo, uma 

estratégia que tem sido muito importante para a melhoria do seu trabalho. Para tal, tem 

solicitado a colaboração dos delegados de cada uma das suas turmas, na entrega e 

receção, de um documento anónimo de avaliação ao seu trabalho como docente, isto a 

todos os seus colegas de turma. Nestes dois biénios em análise, a professora solicitou 

aos seus alunos da ESPAV, o preenchimento de um questionário no final do ano letivo 

(anexo nº 41) e ainda a uma reflexão final na ficha de autoavaliação do terceiro período 

(anexo nº 42). Também na ESA, solicitou aos seus alunos que apresentassem aspetos 

positivos e negativos das suas aulas, no ano letivo 2009/2010 (anexo nº 43), podendo 

dessa forma, melhorar o seu trabalho no ano letivo seguinte. 

Na ESA em 2010/2011, a professora fez novas adaptações à forma de avaliar o seu 

trabalho, da parte dos seus alunos. Colocou na plataforma Moodle e enviou também por 

mail a todos os delegados de turma, uma ficha de autoavaliação da turma (anexo nº 44), 

e uma ficha anónima de avaliação ao seu desempenho docente (anexo nº 45). Anexou 

ainda uma carta a cada delegado de turma, com os procedimentos a seguir relativamente 

à entrega destas fichas (anexo nº 46), com o recurso a ficheiros em pdf, garantindo desta 

forma o respetivo anonimato. No final, promoveu o tratamento de toda a informação 

obtida em cada uma das suas turmas e redigiu tabelas com os dados obtidos. 

Em todas as suas turmas as respostas obtidas foram sempre muito boas (anexo nº 

47), o que lhe agradou e motivou para continuar a desenvolver o seu trabalho. Quanto à 

sua turma do 11ºA, a sua avaliação em termos gerais, relativamente às respostas 

fechadas, foi a seguinte (anexo nº 48): no item da Realização das Atividades Letivas, a 

maioria das respostas situou-se no nível quatro (escala de 1 a 5, onde o nível um 

corresponde ao mínimo e o nível cinco, ao máximo) e logo em seguida no nível cinco; no 

item da Relação Pedagógica com os Alunos, o maior número respostas foi no nível cinco; 

no item da Avaliação das Aprendizagens dos Alunos, a maioria das respostas situou-se 

no nível cinco. Isto demonstra que os seus alunos valorizaram o seu trabalho. Quanto à 

suas opiniões em resposta aberta, foram determinantes pois possibilitaram à docente a 

realização de ajustamentos ao seu trabalho no ano letivo seguinte (anexo nº 49). 
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 Processo de Avaliação à Professora, pelos Encarregados de Educação 

No caso da ESPAV a professora Maria José Gonçalves, também concretizou outra 

meta pessoal, a apreciação ao seu desempenho por parte dos pais e encarregados de 

educação, podendo dessa forma, ter o feedback ao seu trabalho noutro setor importante. 

Essa avaliação pelos encarregados de educação, ocorreu após a aprovação desta 

iniciativa pessoal, pela Presidente do CE da escola (anexo nº 50). Estas fichas de 

avaliação ao seu desempenho como docente, foram entregues aos delegados de turma e 

posteriormente, estes fizeram a respetiva devolução. Nesse momento, todas as folhas 

entregues foram rubricadas pelos dois intervenientes (delegado e professora), 

confirmando a veracidade das fichas entregues (anexo nº 51). A apreciação dos 

encarregados de educação de todas as suas turmas, em 2008/2009, foi muito favorável 

ao trabalho desenvolvido pela professora. Contudo, a docente apresenta como exemplo a 

apreciação/avaliação da sua turma do 11º 4, por ser a mais completa uma vez também 

ocorreu a sua apreciação como diretora de turma (anexo nº 52). No caso da ESA, 

considerou não ser adequada esta avaliação, mais pelo contexto cultural da escola. 

4.1.2.3. - Compromisso com o Grupo de Pares e com a Escola 

Morgado (2004) tratando o tema da qualidade na educação, refere que é importante 

para as escolas estabelecerem modelos cooperativos, partilhados e com definição de 

objetivos comuns, promovendo assim culturas de cooperação. Salienta ainda que o 

isolamento dos indivíduos dentro da organização e a manutenção de culturas 

individualistas não permitem às escolas uma evolução para a qualidade. Onofre (2000) e 

outros autores, também dão importância ao estímulo da colegialidade nas escolas. 

Assim, todos os docentes ora individualmente, ora coletivamente, deverão fazer um 

esforço na promoção dessa cooperação. 

Dias (2005), apresenta alguns fatores de eficácia ligados aos docentes, destacando 

a sua capacitação inicial, a sua experiência profissional, a sua motivação para a tarefa e 

a sua satisfação com a escola, argumentos também encontrados no trabalho de Onofre 

(2000). Salientam ainda a importância para o trabalho coletivo e cooperativo, na 

capacidade de tornar uma escola mais eficaz e de qualidade: Isto vem reforçar a 

pertinência do tema por esta docente, que considera que este assunto deva ser sujeito a 

uma reflexão e a um debate nas escolas. 
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Docente das Escolas: ESPAV e ESA 

Esta professora lecionou na ESPAV (2007/2009) e na ESA (2009/2011), tendo 

colaborado e participado ativamente em todas as reuniões dos órgãos destas escolas. 

Sempre se interessou e participou em quase todas as atividades da escola, desde 

momentos de convívio tais como, almoços para a comunidade educativa, festas da 

escola, projetos da escola e baile de finalistas (ESA), até momentos de aprendizagem 

tais como, formações propostas pela Direção, atividades desportivas dos grupos 

disciplinares e do desporto escolar, conferências e palestras na escola, semanas 

temáticas, etc. Uma vez que considera que uma participação ativa na escola e o bom 

relacionamento com toda a comunidade educativa, contribuem para um ambiente 

favorável ao desenvolvimento da escola. 

Cumpriu integralmente o seu serviço letivo e não letivo e manteve sempre uma 

relação de respeito profissional com todos os elementos da comunidade educativa. 

Participou na conceção, desenvolvimento e avaliação dos documentos institucionais, 

apresentando propostas, sugestões ou reformulações para o Regulamento Interno, o 

Projeto Curricular de Escola, o Plano Anual de Atividades e o Conselho Geral. 

Colaborou ainda com as equipas do Parque Escolar, do CRIE e da Tutoria, na 

ESPAV e nas Equipas do Observatório de Avaliação da ESA, da Biblioteca Escolar, 

Educação para a Saúde e Educação Sexual, na ESA. Colaborou ainda nas equipas dos 

Horários e dos Júris das Provas de décimo segundo ano da disciplina de EF nas duas 

escolas. Foi sempre assídua e pontual.  

No biénio 2007/2009 foi Diretora de Instalações na ESPAV e desempenhou todas 

as funções inerentes ao cargo e no biénio 2009/2011 foi Coordenadora do Desporto 

Escolar na ESA e também desempenhou todas as funções inerentes a este cargo, 

desenvolvendo a atividade interna da escola e a atividade externa da escola.  

Nos dois biénios 2007/2011 foi Diretora de Turma, na ESPAV do 10º 4 e 11º 4 e na 

ESA do 11º F. Cumpriu todas as suas tarefas inerentes a este cargo e promoveu uma 

boa relação com os alunos, professores e encarregados de educação e ainda uma 

comunicação regular com os últimos. Integrou ainda nas duas escolas a Equipa de 

Horários e fez parte em ambas do Júri das Provas de Educação Física, do décimo 

segundo ano, tendo elaborado quase todas as provas escritas, em parceria com outra 

colega do grupo disciplinar e corrigiu-as em algumas fases. Foi ainda júri nas provas 
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práticas. 

Em 2010/2011 passou a ser a Coordenadora do Departamento de Expressão Física 

e Artística, tendo representado e orientado os dezassete docentes e os dois estagiários 

de Educação Física, deste departamento curricular. Esteve presente em todos os 

Conselhos Pedagógicos, em todas as reuniões da equipa do PAA, do Observatório de 

Avaliação da ESA e coordenou inúmeras reuniões com os representantes dos diferentes 

grupos disciplinares deste departamento. Colaborou com estes individualmente, na 

definição dos seus critérios de avaliação específicos. 

Em 2010/2011 promoveu um Protocolo de Parceria com a Associação Académica 

de Alcochete (AAA), que passou a cooperar com o grupo disciplinar de educação física, 

ao nível das atividades de exploração da natureza, que integram os PNEF. Constituiu 

ainda o Observatório de Avaliação da Disciplina de Educação Física, que pretendeu 

melhorar e articular o trabalho já desenvolvido pelo grupo disciplinar. 

A docente integrou ainda a Comissão Coordenadora do Desempenho Docente da 

ESA (CCAD), onde colaborou e apoiou a Diretora da escola, a equipa da CCAD, os 

professores do DEFA e muitos professores da escola, tanto relatores como avaliados. 

Exerceu ainda funções como Júri de Avaliação dos professores contratados da escola, no 

decorrer do mês de julho de 2011, e continuou o mesmo procedimento em setembro, 

com os professores do quadro da ESA. 

Professora de Educação Física da ESPAV e da ESA 

Como professora de Educação Física, sempre valorizou e se envolveu na 

promoção de um trabalho colaborativo e colegial nos seus grupos disciplinares tendo 

contribuindo na elaboração dos Protocolos de Avaliação da Disciplina de Educação 

Física das duas escolas e na definição do Programa Curricular das Turmas. Estes 

recursos têm permitido fazer benchmarking, isto é, permitindo medir e comparar padrões 

de desempenho e identificar as melhores práticas para desencadear e definir os passos 

necessários para a melhoria e progressão. Foi o que se fez nestes grupos disciplinares, a 

aferição ou comparação referenciada através das conferências curriculares, por ano de 

escolaridade, logo após cada um dos momentos de avaliação. A docente colaborou 

(ESPAV) e promoveu (ESA) formação interna nas duas escolas, mais na área das 

danças sociais. Este tipo de formação ocorreu na ESPAV, para todos os professores de 

educação física e na ESA, para alguns professores de educação física e outros docentes.  
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Como professora deste grupo disciplinar participou em todas as atividades 

desportivas programadas nas suas escolas, pelos seus grupos e promoveu atividades 

desportivas alternativas (PNEF) e extracurriculares às suas turmas. Colaborou ainda em 

2009/2010, como Coordenadora do Desporto Escolar numa saída de campo à Lagoa de 

Albufeira, onde os alunos tiveram a possibilidade de realizar atividades de exploração da 

natureza. Também como Coordenadora do Projeto Cultur'Arte: A Interdisciplinaridade na 

ESA e ao longo da semana da Cultur’Arte, proporcionou aos alunos da escola a sua 

participação em diversas atividades desportivas propostas para dentro da escola 

(conferências, torneios desportivos, workshops) e para fora desta, com o apoio da AAA 

(canoagem na Praia dos Moinhos e orientação na vila de Alcochete). 

Ao nível das TIC, tem recorrido à plataforma Moodle desde 2005/2006, primeiro na 

ESPAV e depois na ESA. Na ESPAV as suas disciplinas desta plataforma estavam 

dirigidas para as suas turmas por ano de escolaridade e para a direção de turma, 

enquanto na ESA, para além da disciplina dirigida para as suas turmas, criou outra 

destinada ao apoio e colaboração com os seus colegas dos grupos disciplinares do 

departamento curricular, acessível a toda a comunidade educativa. Ao nível dos Quadros 

Interativos e após a frequência de duas ações de formação nesta área, utilizou em todas 

as suas turmas da ESA com o apoio de computadores, a realização de testes interativos 

aos seus alunos. 

Envolvimento em Projetos na ESPAV e na ESA 

Na ESPAV, o envolvimento tinha ocorrido no âmbito do Projeto Artemédi@Espav, 

contudo neste último biénio, a participação ocorreu essencialmente ao nível da 

cooperação nos Projetos do Desporto Escolar e do Plano Anual de Atividades (PAA)  da 

escola.  

Na ESA, esta docente também cooperou com os projetos do PAA, Vida Ativa e 

Rastresaúde Escolar. Organizou e dinamizou em 2009/2010, o Projeto do Desporto 

Escolar da ESA e manteve desde sempre o seu apoio a esse projeto. Contribuiu nesse 

ano para a elaboração do Projeto da Educação para a Saúde e Educação Sexual da ESA 

que foi implementado em 2010/2011. Fez ainda parte desta equipa coordenadora, 

colaborou e apoiou semanalmente o gabinete do aluno, designado Espaço Saúde. 

Idealizou e elaborou o Projeto Cultur’Arte: A Interdisciplinaridade na ESA e o subprojeto 

do Aluno/Tutor, com a finalidade de combater a falta de interdisciplinaridade e de mostrar 

os sucessos dos nossos alunos. 
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4.2. - Dimensão - Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem 

“Pela motivação, consegue-se que o aluno encontre motivos para aprender, 

para se aperfeiçoar e para descobrir e rentabilizar capacidades. A importância 

da motivação manifesta-se em todos os campos de atividade.”  

(Balancho & Coelho 1994, p.17) 
 

4.2.1. - Enquadramento da Dimensão 

No modelo de avaliação do desempenho docente, esta dimensão foi considerada 

determinante para qualquer docente, uma vez que seria aqui que se centrava todo o 

trabalho do professor com os seus alunos. Nela deveriam constar, uma reflexão pessoal 

da dimensão e todas as evidências consideradas mais relevantes no processo de ensino-

aprendizagem.  

Neste enquadramento é importante realçar a importância do trabalho coletivo dos 

grupos disciplinares, tanto na ESPAV como na ESA, no apoio ao trabalho individual de 

cada professor. O trabalho colegial sentido nestes dois estabelecimentos de ensino foi 

fundamental e tal como define Lafond (1998) “é fruto de uma equipa e não de uma única 

pessoa” (p.14). As inúmeras reuniões dos grupos disciplinares de educação física, 

permitiram realizar um trabalho coletivo na definição das linhas orientadoras pretendidas 

e ainda na promoção da aferição de resultados permanentes, através de uma avaliação 

muito participada. Assim, esta docente concorda com as ideias de Clímaco (2005), 

relativamente ao benchmarking que serve para "medir e comparar padrões de um 

determinado desempenho, (…) identificar melhores práticas e desencadear os passos 

necessários para melhorar ou progredir" (p.230). Assim, este termo poderá ser adotado 

na comparação referenciada ou aferição, adotado nos dois grupos disciplinares. 

4.2.2. - Preparação e Organização das Atividades Letivas 

"Para que quem sabe possa ensinar a quem não sabe, é preciso que, primeiro, 

quem sabe saiba que não sabe tudo; segundo, que, quem não sabe saiba que 

não ignora tudo"                                (Freire, 1997, citado por Macedo et al., 2001, p.74) 

Góis e Gonçalves (2005) defendem que é no trabalho de sala de aula que se opera 

a melhoria, pois é aí que o professor pensa e atua. Para estes autores a mudança nas 

escolas processa-se segundo três vetores “o desenvolvimento dos professores, o 

desenvolvimento do currículo e o desenvolvimento organizacional” (p.92). Sabendo desta 
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teoria a docente fez o paralelismo para a sua prática letiva, pelo que anualmente tem 

ajustado e reformulado as suas fichas de trabalho e ainda tem procurado novas 

estratégias de ensino-aprendizagem. Também a opinião de Venâncio e Otero (2003), 

foram importantes para si, uma vez que consideram que as competências transversais, 

“ocorrem pela coordenação efetiva do planeamento do currículo e do ensino, com a 

diversificação dos espaços de ensino e dos materiais de aprendizagem individual de cada 

professor e coletivo de cada grupo disciplinar" (p.53). 

Na base do seu planeamento, ao trabalho a desenvolver com cada turma, 

encontram-se os critérios de avaliação gerais da escola, os específicos do grupo 

disciplinar e os protocolos de avaliação. Logo após o arranque de cada ano letivo, 

costuma realizar para cada uma das suas turmas, a sua planificação anual por etapas, 

com referência às unidades didáticas tendo em consideração todas as aulas previstas 

para essa turma (anexo nº 53). Identifica ainda os momentos de avaliação formativa, os 

indicadores de sucesso por matéria/etapa e os exercícios critérios a desenvolver. Após 

este momento de planificação mais global tem por hábito realizar uma planificação 

específica, tendo em consideração o espaço da aula, as matérias do currículo de cada 

turma, os objetivos dessa aula, o material necessário, o croqui da aula, o tipo de 

aquecimento, os grupos de trabalho e as diferentes partes dessa aula (anexo nº 54).  

Processo de Avaliação das Aprendizagens dos Alunos 

Neste ponto também Venâncio e Otero (2003), consideram que a “avaliação 

contínua dos alunos ou a adequada monitorização do seu sucesso, através da 

diversificação de meios de avaliação, de consistência nos procedimentos e do registo 

acessível das avaliações" (p.53) são determinantes numa escola eficaz. Assim, ao longo 

da sua atividade como docente tem procurado implementar diversos momentos de 

avaliação. No início cada ano letivo promove uma avaliação diagnóstica (primeira etapa) 

em cada turma, para a definição do nível das matérias do currículo de cada turma. Após 

esse momento de avaliação, costuma definir o prognóstico/turma para a etapa seguinte, 

nas matérias e na aptidão física, iniciando um trabalho com a perspetiva de alcançar 

como meta o nível seguinte. Após cada uma das etapas da planificação, tem realizado 

uma avaliação dessa etapa e comparado os seus resultados com os obtidos 

anteriormente, quer ao nível das matérias, quer ao nível da aptidão física (anexo nº 55 e 

nº 56). Nessa avaliação, tem feito uma análise cuidadosa dos resultados obtidos, que 

apresenta às suas turmas e tem promovido ainda um novo balanço e um novo 
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prognóstico. Isto tem ocorrido desde a avaliação inicial até à última etapa (anexo nº 57). 

Ao longo do ano letivo, houve sempre diversos momentos de avaliação, a avaliação 

inicial, a avaliação contínua, ao longo dos três períodos letivos, nas fichas de registo da 

professora (anexo nº 58 e nº 59), a avaliação sumativa que ocorreu no final de cada 

etapa e de cada período, a autoavaliação dos alunos (anexo nº 60 e nº 47) e a 

heteroavaliação dos alunos/professora.  

A Autoavaliação dos Alunos é o “anjo-da-guarda do processo” (Perrenoud, 1994, 

p.53). Este autor considera ser necessário prever, desde o início, na planificação, os 

momentos e os meios de autoavaliação que permitam aos participantes verificar “os 

efeitos das suas diligências” (p.53). Assim, cada um dos alunos desta docente realizou a 

sua autoavaliação de duas formas, numa primeira fase, o aluno retirava da plataforma 

Moodle a ficha de autoavaliação desse período (ESPAV), antes da última aula, sendo 

que na última aula de cada período, estas já deveriam ter sido entregues ou via moodle, 

ou em papel. Nessa última aula, realizava-se então a autoavaliação e a heteroavaliação 

do trabalho realizado nesse período. A sua segunda forma de realizar este tipo de 

avaliação, foi através do preenchimento individual das fichas de Autoavaliação Regular 

com os Critérios de Sucesso9 das diferentes matérias do currículo da turma, que permitiu 

a cada aluno realizar a sua autoavaliação, no final de cada etapa da planificação, 

coincidente com a classificação final definida pela professora. 

No ano letivo 2008/2009, enquanto docente da ESPAV, resolveu adotar uma 

estratégia pessoal para a melhoria do desempenho dos seus alunos, a que designou 

“Autoavaliação Regular com os Critérios de Sucesso”. Esta estratégia surgiu quando 

realizou uma meta-avaliação ao trabalho desenvolvido nas suas turmas, no final do 

primeiro período desse ano letivo. Esta avaliação à avaliação, permitiu-lhe constatar que 

muitos dos seus alunos não se identificavam com os níveis das diferentes matérias do 

seu currículo. Idealizou esta estratégia e pô-la em prática com a elaboração de fichas de 

registo por aluno, com os critérios de sucesso em cada modalidade/matéria (anexo nº 

61), de acordo com os PNEF e com os currículos das diferentes turmas. Assim, cada 

turma passou a ter o seu próprio dossiê, onde existia uma mica por aluno e dentro dessa, 

uma ficha para cada matéria de acordo com o currículo da sua turma. Numa fase inicial e 

até interiorizarem o interesse destas fichas, o registo foi feito no final de cada aula onde 

essas matérias tinham sido lecionadas. Quando estas fichas passaram a ser 

                                                 
9 Abordagem mais pormenorizada adiante 
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familiarizadas, a autoavaliação passou a ser semanal. A docente considerou que esta 

estratégia foi determinante para a evolução individual e coletiva de cada uma das suas 

turmas, os alunos passaram a saber em que nível se situavam por modalidade e para 

que níveis pretendiam evoluir (anexo nº 38 ).  

As melhorias foram muito significativas e foram mais sentidas numas turmas 

relativamente a outras, a docente considerou que isto se deveu ao maior ou menor 

empenho no trabalho na sala de aula das turmas. Com esta sua experiência, resolveu em 

2009/2010 já na ESA, dar-lhes continuidade e promovendo uma experiência de ciclo 

(2009/2012). Reajustou estas fichas, e passou a aplicá-las no final de cada etapa da 

planificação da turma, procurando assim promover um maior interiorização pelo trabalho 

realizado por cada aluno e um maior sucesso académico nesta disciplina curricular. Isto 

veio no sentido da opinião de Brito (1998), que considera que o sucesso escolar e 

educativo, aumentará quando houver uma responsabilização de cada um e de todos. 

Este autor refere que “o domínio da qualidade tem de ser global e parcelar. (…) Na 

vertente pedagógico-didática é primordial a procura sistemática e progressiva do fator 

qualidade, tanto na relação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-funcionário e vice-versa” 

(p.50). Esta sua experiência que envolveu estes dois biénios da avaliação de 

desempenho docente, tem permitido uma evolução muito significativa, dos seus alunos 

ao nível do desempenho motor e da sua classificação final. 

Avaliação do Desempenho da Professora pelos Alunos 

Em anos letivos anteriores a docente solicitou aos seus alunos que na própria ficha 

de autoavaliação do terceiro período, colocassem os aspetos positivos e os negativos 

das suas aulas de educação física e as respostas foram bastante positivas e contribuíram 

para o seu reajustamento ao trabalho na sala de aula (anexos nº 42 e nº 43). 

Posteriormente, começou a solicitar aos delegados de cada uma das suas turmas, que 

no final de cada ano letivo, entregassem aos seus colegas, um documento anónimo de 

avaliação ao trabalho desenvolvido pela professora de educação física. Estes 

documentos foram entregues posteriormente por cada delegado de turma em pdf (anexos 

nº 50, nº 51 e nº 52). 

Professora das Turmas do 11º 2 (ESPAV) e do 11º A (ESA) 

No caso da educação, e em ordem à melhoria da atividade e da capacidade 

profissional docente, cada vez mais se pede aos professores que prestem contas do seu 

trabalho em sala de aula, isto é, que exerçam, periodicamente, uma auto monitorização 
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da sua prática e respondam pela sua eficácia. Foi o que a docente pretendeu com a 

realização do Relatório da Área de Ensino-Aprendizagem destas turmas (anexo nº 62). 

Esta auto monitorização, na perspetiva de Clímaco (2003), garante a escolha das 

estratégias de ensino mais adequadas aos alunos e às matérias em questão, e tendo em 

conta a experiência profissional de cada um, ajuda a saber decidir a progressão do 

próprio trabalho. “Saber relatar as práticas desenvolvidas em sala de aula e saber 

fundamentar as suas opções é uma competência profissional que se desenvolve 

progressivamente” (p.122). Este saber refletido é essencial para a produção de 

conhecimento sobre o progresso dos alunos, sobre o desempenho da escola e sobre os 

melhores caminhos a seguir. Com a reflexão pessoal que costuma desenvolver, 

normalmente no final de cada período e das etapas das planificações anuais das turmas, 

esta docente tem conseguido promover a melhoria das suas práticas e 

consequentemente a melhoria dos resultados escolares dos seus alunos.  

As avaliações anuais ao seu trabalho, pelos seus alunos, têm contribuído para a 

reformulação das suas estratégias, um destes contributos tem sido a constituição de 

grupos de trabalho homogéneos e/ou heterogéneos. No primeiro caso, tem recorrido ao 

trabalho com grupos de nível na diferenciação de ensino, tendo por objetivo, possibilitar 

aos alunos de nível superior, atividades de maior complexidade que lhes permitam evoluir 

significativamente nas matérias em que se destacam, havendo grupos de nível 

introdução/parte de elementar e grupos de nível elementar/avançado. Relativamente à 

utilização de grupos de trabalho heterógenos, tem procurado que os alunos de níveis 

mais elevados possam cooperar e ajudar os de níveis mais baixos (anexo nº 63). Ao 

longo de cada ano letivo têm ocorrido sempre ajustamentos ao trabalho desenvolvido na 

sala de aula. Isto ocorre de acordo com a maior ou menor evolução de cada uma das 

suas turmas, ou seja, quando uma turma está muito motivada para alcançar as suas 

metas pessoais e da turma sente-se uma maior evolução. Pelo que nesse momento se 

apresentaram tarefas de maior complexidade naquela(s) matéria(s), proporcionando uma 

continuidade deste processo. No final do ensino secundário, a docente concluiu o seu 

trabalho no nível elementar numas turmas e noutras no nível avançado, demonstrando a 

diversificação do trabalho das suas turmas. 

  Realização das Atividades Letivas e Relação Pedagógica com os Alunos 

As atividades realizadas nas suas turmas foram cumpridas de acordo com o 

planeamento realizado, tendo a assiduidade da turma e de cada aluno sido fundamental 
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para a sua evolução e para a concretização dos planeamentos da professora. Na parte 

prática da disciplina, a docente procurou diversificar as suas aulas de forma a aumentar o 

interesse, a participação e a expectativa por cada uma das aulas. Assim, foi variando o 

estilo de ensino tendo em conta as potencialidades de cada aluno e o tipo de aula (em 

grande grupo ou por estações) e procurou dar muitos reforços positivos. Promoveu a 

cooperação e a ajuda entre os alunos e orientou as suas estratégias de ensino no sentido 

de tornar as matérias mais fracas em matérias fortes. São exemplo, o empenho nas 

atividades de Ginástica Acrobática (anexo nº 64) e a participação em Workshops de 

Dança (anexo nº 65), publicados nas disciplinas da professora na plataforma Moodle.  

Na parte teórica, lecionou todos os temas definidos nos grupos disciplinares para 

cada um dos anos de escolaridade e realizou trabalhos ou testes escritos na avaliação 

dos conhecimentos. Atualmente, tem recorrido aos quadros interativos no controlo aos 

conhecimentos transmitidos em determinadas matérias abordadas nas aulas práticas 

(anexo nº 40). A plataforma Moodle da ESPAV e da ESA também contribuíram nesta 

área (anexo nº 39). Apesar do tempo pessoal despendido na elaboração desses 

materiais, estes permitiram-lhe inovar o seu trabalho e dessa forma, proporcionou um 

maior interesse dos alunos pelas suas aulas e pelos temas a abordar. 

A relação com os alunos tem sido sempre boa, não tendo problemas disciplinares 

nas suas aulas. Tem procurado promover um clima que propicia o interesse e a 

participação dos alunos, definindo metas para a turma, rotinas, cooperação/ajuda e o 

sentimento de pertença à turma. O empenho dos seus alunos têm proporcionado uma 

evolução nas diferentes matérias do currículo e os seus erros têm servido como 

experiências úteis de aprendizagem. Assim, a imagem da esponja, apresentada por 

Cunha et al. (2007) que só pode ser espremida quando foi previamente embebida, 

explica a “complementaridade entre os processos de aquisição de informação e criação 

de conhecimento nas organizações” (p.706). À semelhança desta imagem, o trabalho 

destas turmas, levou-os à aquisição da informação, que posteriormente se traduziu em 

conhecimento. A qualidade da avaliação das aprendizagens na escola, é na opinião de 

Pais (2002), um dos mais poderosos instrumentos que o professor e os alunos dispõem 

para melhorar o ensino e a sua aprendizagem e certamente foi esta a situação vivenciada 

nestas turmas. 

A docente considera que a relação pedagógica melhora quando são 

proporcionadas atividades extracurriculares, por essa razão tem promovido esse tipo de 
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experiências aos seus alunos. No biénio 2007/2008 proporcionou diversas atividades a 

todos os seus alunos, entre as quais uma Visita de Estudo à GNR de Braço de Prata, que 

lhes possibilitou uma experiência de Equitação (anexo nº 66), para muitos única (Figura 

nº6) e uma Visita de Estudo à Escola Internacional de Surf (anexo nº 67), na praia da 

Riviera e/ou do CDS, na Costa da Caparica (Figura nº 7), no caso dos alunos do 11º 2 

esta foi a segunda experiência, visto que, já a tinham realizado no ano letivo anterior. 

 

Figura 6 - Imagens da Visita de Estudo à GNR - Equitação 

Após estas atividades, tem sido solicitado a todos os alunos, a elaboração de um 

pequeno relatório, enviado pela plataforma Moodle, permitindo à professora ter o 

feedback das atividades desenvolvidas (anexo nº 68 e nº 69).  

No biénio 2009/2011 também foram proporcionadas diversas atividades aos seus 

alunos. Assim, em parceria com o grupo de estágio de educação física, os seus alunos 

participaram numa saída de campo à Lagoa de Albufeira, para experienciarem diversas 

atividades de exploração da natureza tais como: campismo, canoagem, orientação 

(diurna e noturna), paddleboarding e windsurf. (Figuras nº 8 e nº 9). 

 

Figura 7 - Imagens da Visita de Estudo à Escola Internacional de Surf 

Todas estas atividades, foram de grande sucesso e certamente os alunos que as 

integraram, deverão ficar com essa marca relativamente à sua escola secundária. 
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Figura 8 - Saída de Campo à Lagoa de Albufeira - Atividades na Lagoa 

   

Figura 9 - Saída de Campo à Lagoa de Albufeira - Atividades no Cabo Espichel 

 

4.3. - Dimensão - Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

Educativa 

“Procura apoio, compreensão, conselhos e oportunidades de riso junto dos 

teus colegas professores. Eles podem ser fonte de força e sabedoria para ti”                                                                       

(Katafiasz, K., 2008, p.53) 

4.3.1. - Enquadramento da Dimensão 

No modelo de avaliação do desempenho docente, esta dimensão centrava-se no 

envolvimento da professora, na escola, nos projetos curriculares e extracurriculares e na 

comunidade educativa. Foi definido que deveriam constar nesta dimensão, uma reflexão 

pessoal e ainda todas as evidências relativas aos relatórios finais dos cargos 

desempenhados.  
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Na perspetiva de Alves (2000) “num tempo em que à profissão docente se atribuem 

tantas funções educativas e em que as práticas pedagógicas são atravessadas por 

inúmeras complexidades e tensões, temos de trabalhar (e de exigir) que a profissão 

docente seja, de facto, a primeira de todas as profissões” (p.8), pois “não há profissão tão 

entusiasmante e tão exigente como a de professor” (p.12). Assim, a cada docente são 

exigidas inúmeras tarefas para além da lecionação, todos temos que dar o contributo 

individual, para o funcionamento eficaz e global da nossa escola. Tal como refere Leite 

(2003) uma escola curricularmente inteligente, é aquela que “desenvolve processos de 

autoanálise das experiências de ensino, desenvolve um diálogo horizontal e vertical entre 

professores, estimula o confronto de opiniões e incentiva e valoriza o envolvimento de 

professores em processos de investigação sobre as práticas, processos esses indutores 

de inovação” (p.126). 

Partindo deste enquadramento, será importante referir que esta docente com uma 

carreira de três décadas, já desempenhou inúmeras funções nas diversas escolas onde 

lecionou. No biénio 2007/2009 na ESPAV, foi Diretora de Turma, Diretora de Instalações 

e integrou as equipas de Tutoria, do Júri das Provas de EF do décimo segundo ano e dos 

Horários. No biénio 2009/2011 na ESA, foi Coordenadora do Desporto Escolar, Diretora 

de Turma, Coordenadora do Departamento Curricular de Expressão Física e Artística e 

integrou as equipas, do Júri das Provas de EF do décimo segundo ano, dos Horários, da 

Comissão de Avaliação do Desempenho Docente (CCAD) e da Biblioteca Escolar/Centro 

de Recursos. Para além destes cargos elaborou dois projetos para a escola, um 

individual o Projeto Cultur’Arte: A Interdisciplinaridade na ESA com o subprojeto do 

Aluno/Tutor e outro em equipa o Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual.  

 

4.3.2. - Cargos Desempenhados nas Escolas 

Diretora de Turma (ESPAV e ESA) 

O papel de DT é uma das funções que a docente mais gosta de desempenhar, 

embora tenha consciência da sua dificuldade e responsabilidade. Como refere Sá (1996) 

este gestor pedagógico surge tradicionalmente associado a uma tripla função: relação 

com os alunos da turma; relação com os pais/encarregados de educação; relação com os 

outros professores da turma. Este autor concluiu que o que conta verdadeiramente num 

diretor de turma, são as suas “qualidades pessoais”, traduzidas na dedicação, na 

capacidade de diálogo, na capacidade de negociação, na sensibilidade para tratar de 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
56 

assuntos delicados, por outras palavras, o “bom diretor de turma” é aquele que é um líder 

natural. Ora isto permite concluir que as escolas, deverão definir o perfil do diretor de 

turma e fazer a escolha acertada para essa função. A sua função de gestor/coordenador 

curricular da turma, na opinião de Roldão (2007), implica desenvolver no grupo de 

professores da turma, um sentido de equipa e consolidar a sua consciência de grupo 

responsável pela turma. O professor é o gestor do currículo, o diretor de turma é o 

responsável pela gestão da coordenação curricular, mas é ao aluno que cabe o papel de 

integrador de todo o processo. 

Como DT do 10º 4, 11º 4 (ESPAV) e 11ºF (ESA) a docente procurou envolver 

todos os seus elementos e a sua relação com os alunos, com os professores e com os 

pais e encarregados de educação, foi harmoniosa. Semanalmente envolveu o(a) 

delegado(a) de turma, no controlo da assiduidade da turma, de forma a responsabilizar a 

turma, para a sua assiduidade e pontualidade. Recorreu ainda ao mail da escola, como 

forma de comunicação com os encarregados de educação e com os alunos. Na 

plataforma Moodle (ESPAV) dinamizou uma disciplina da DT (anexo nº 70), onde 

estavam inscritos os alunos e os encarregados de educação, existindo aí inúmeras 

informações úteis sobre os exames, o acesso ao ensino superior, entre outras de 

interesse para a turma. No final de cada ano letivo, elaborou sempre um relatório final do 

cargo (anexo nº71 e nº 72). 

Diretora de Instalações (ESPAV) 
 

O cargo da DI foi outro cargo que a docente tem desempenhado em quase todas 

as escolas onde lecionou. Sempre procurou adquirir todo o material fundamental para a 

lecionação das matérias dos PNEF, em acordo com o grupo disciplinar. No controlo das 

instalações e materiais contou sistematicamente com a colaboração dos funcionários e 

dos colegas. Sempre controlou a inspeção aos equipamentos desportivos fixos da escola, 

sendo estes períodos de inspeção acompanhados por si, garantindo a certificação dos 

mesmos. Fazia inventários no final de cada ano letivo e atualizava-os quando ocorria a 

aquisição de novos materiais. No final de cada ano letivo, elaborou o seu relatório final do 

cargo (anexo nº 73 e nº 74).  

Coordenadora do Desporto Escolar (ESA) 

Este cargo já foi desempenhado pela docente diversas vezes, pelo que já revela 

alguma experiência na área. No ano letivo 2009/2010 conseguiu organizar, desenvolver e 

dinamizar na ESA, toda a estrutura deste projeto do Ministério da Educação. Sendo este 

um instrumento essencial na “promoção da saúde, na inclusão e integração social, na 
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promoção do desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar”(p.3)10, procurou 

que a participação de todos os docentes deste grupo disciplinar fosse no sentido da 

promoção de uma boa imagem da nossa escola. O DE pretende ser um modelo aberto, 

democrático e participado, onde a atividade interna procura dar continuidade à disciplina 

de EF. Como tal, promoveu uma atividade interna que não existia nesta escola e 

arrancou com a organização regular dos torneios inter-turmas no final de cada período 

letivo. Procurou seguir todos os objetivos estratégicos que constavam do Programa do 

Desporto Escolar 2009/2013.  

Também elaborou o relatório de atividades do Clube de Desporto Escolar na 

aplicação informática do Ministério da Educação, com todas as informações sobre o 

trabalho desenvolvido na ESA e ainda um relatório final para a escola (anexo nº 75). 

Coordenadora do Departamento de Expressão Física e Artística (ESA) 

Como coordenadora deste departamento curricular, em 2010/2011 sempre 

procurou representar e orientar todos os docentes integrados no departamento. Assim, 

esteve presente em todas as reuniões do Conselho Pedagógico, promoveu e coordenou 

reuniões com as diferentes representantes dos grupos disciplinares, esteve em 

representação deste departamento curricular em todas as reuniões das equipas do Plano 

Anual de Atividades (PAA), do Observatório de Avaliação da ESA e do Projeto 

Cultur’Arte: A Interdisciplinaridade na ESA. Neste ano letivo realizou um trabalho 

colaborativo com todos os professores do departamento, tendo promovido trinta e quatro 

reuniões sectoriais, com as diversas estruturas do departamento (representantes 

disciplinares “particulares individuais”; desporto escolar; diretoras de instalações; 

coordenadores de projetos e cursos específicos, entidades parceiras). Foram redigidas 

atas por si de todas essas reuniões depois de aprovadas pelo(a) respetivo(a) professor(a) 

responsável. 

Em colaboração com os representantes de grupo, foram definidos os diferentes 

critérios de avaliação das disciplinas de artes visuais, educação especial, educação física 

e educação tecnológica e as atividades a integrar no PAA da ESA. Para uma maior 

localização dos documentos do departamento, dinamizou uma disciplina na plataforma 

Moodle da ESA intitulada, Departamento Curricular – EFA Professor: Maria José Broeiro 

Gonçalves (anexo nº 76), onde foram publicitados todos os documentos estruturantes de 

                                                 
10 Programa do Desporto Escolar 2009-2013, retirado em Junho de 2011 de http://www.drec.min-
edu.pt/repositorio/Programa_Desporto_Escolar_2009_2013.pdf 
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cada um dos grupos disciplinares e do processo de avaliação do desempenho docente. 

Estabeleceu contactos com os coordenadores/diretores de várias estruturas da escola e 

promoveu a concretização de um protocolo de parceria entre a ESA e a Associação 

Académica de Alcochete (A.A.A.). Reuniu com a Direção da Associação para a Inovação, 

Promoção e Desenvolvimento (A.I.P.D.), no sentido do seu apoio, a algumas iniciativas 

do departamento e do seu projeto. No final do ano letivo entregou o seu relatório final do 

cargo (anexo nº 77). 

 

Comissão Coordenadora da Avaliação Docente (CCAD) - ESA 

Como membro da CCAD, procurou colaborar com todos os professores, primeiro 

nesta comissão, depois com as relatoras e com os professores do seu departamento 

curricular e por último, com os professores da escola. Promoveu diversas reuniões 

formais e informais sobre este processo avaliativo com as relatoras, com o professor 

avaliado, que solicitou avaliação científica, logo após as aulas observadas e reuniões 

com cada uma das professoras contratadas que não solicitaram a avaliação científica. As 

classificações foram introduzidas na aplicação do Ministério da Educação e o processo 

ficou concluído para os(as) professores(as) contratados(as), no final do mês de julho. A 

CCAD reuniu durante vários dias com os diferentes relatores deste processo avaliativo, 

integrando o Júri de Avaliação. Posteriormente, fez-se a análise das diferentes 

classificações e a atribuição das avaliações qualitativas de Excelente e Muito Bom em 

função das quotas definidas para a nossa escola. O mesmo procedimento ocorreu em 

setembro, mas com a avaliação do desempenho docente, dos professores do quadro da 

escola. A docente considerou que o processo adotado na sua escola foi o adequado, 

uma vez que não ocorreu qualquer recurso a esta avaliação.  

Para além de integrar a CCAD, por ser Coordenadora do DEFA, esteve também 

com a responsabilidade de avaliar os docentes deste órgão. Avaliou um colega de 

educação física, que solicitou avaliação de desempenho com observação de aulas, bem 

como as relatoras do seu grupo disciplinar e todas as professoras contratadas dos outros 

grupos disciplinares que não solicitaram observação de aulas. No final também elaborou 

um relatório final para si (anexo nº 78). 

Vicente (2004), que considera que as expectativas positivas dos utentes, a 

definição de metas comuns e a partilha de informações relevantes, fomentam “uma 

atmosfera de cooperação, manifestações espontâneas de solidariedade e uma dinâmica 

pedagógica rica a tal ponto que se constrói uma atitude de estima e permanente defesa 
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da escola enquanto edifício, enquanto comunidade, enquanto imagem” (p.53). Estas 

manifestações dependem em grande medida da ação das pessoas que nela ou que para 

ela trabalham, norteadas pela missão da escola e pelo seu Projeto Educativo. De acordo 

com estas palavras todos teremos que procurar a melhoria para a nossa escola e será 

pela colaboração e cooperação de todos os docentes deste departamento, que 

poderemos melhorar a qualidade do trabalho realizado, contribuindo para a imagem 

positiva do DEFA.  

Equipa de Horários (ESPAV e ESA) 

Este trabalho foi muito enriquecedor e simultaneamente muito trabalhoso e tem 

permitido à docente, conhecer uma área totalmente diferente das restantes, da 

organização de uma escola. A formação com o programa GP – Untis, foi fundamental 

para saber e conhecer os passos a seguir nesta tarefa. Também aqui foram 

determinantes os ensinamentos dados pelas suas colegas Natividade Carrilho (ESPAV) e 

Marta Almeida (ESA), com uma imensa experiência nesta área. A docente considera que 

estas duplas têm trabalhado bastante bem e que o trabalho colaborativo vivido tem sido 

determinante para o sucesso deste trabalho fundamental em qualquer escola. 

Equipa da Tutoria (ESPAV) 

O seu trabalho na tutoria foi o mais frustrante que já realizou, isto porque foi tutora 

de um aluno muito complicado em termos de assiduidade e de aproveitamento e que 

faltava sistematicamente à escola e consequentemente às horas destinadas a este apoio. 

A tutoria apresentada por Martins (2000), como uma estratégia das escolas inclusivas, 

procura valorizar o “trabalho cooperativo entre professores e pessoal auxiliar, (…) com o 

objetivo de um apoio mútuo” (p.13). No entanto, estes esforços, apesar terem ocorrido, 

não obtiveram o seu verdadeiro efeito neste aluno, pelo que esta experiência não foi 

muito feliz. Assim, pela primeira vez e no desempenho de uma tarefa proposta pela 

direção de uma escola, as expectativas inicialmente colocadas não foram alcançadas. 

Embora a responsabilidade não tenha sido sua de forma direta, a docente e a escola não 

conseguiram alcançar o grande objetivo de recuperar este aluno (anexo nº 79). Foram 

estabelecidos contactos frequentes com a diretora de turma deste aluno, tendo havido 

inclusive uma procura pessoal. Nas conversas com o aluno, houve uma tentativa de o 

motivar para a sua participação nas atividades escolares, mas, apesar de em alguns 

momentos parecer que este tinha sido conquistado e estava a ficar motivado, logo se 

verificavam outros períodos de ausência e tudo voltava ao inicio, até que o aluno não 
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voltou mais. Foi sem dúvida uma tarefa aliciante mas simultaneamente frustrante. 

Quando os alunos têm e vivem os problemas das suas famílias, precisam de muito apoio 

da escola, dos professores, dos técnicos especializados, dos seus colegas e também do 

pessoal não docente. Mas em alguns casos este trabalho é quase uma "causa perdida", 

como se pode incentivar um aluno com problemas e que não quer ser ajudado? 

Equipa da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos (ESA) 

Fez parte da equipa da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos no ano letivo 

2009/2010 e dada a sua experiência anterior, na organização e dinamização da 

Biblioteca/Mediateca, da Escola Secundária David-Mourão Ferreira (ESDMF), de 

1997/1998 a 2002/2003, anos correspondentes ao arranque e ao encerramento desta 

escola, ficou bastante satisfeita com a integração nesta equipa de trabalho. A sua 

satisfação ainda foi maior, quando encontrou nesta biblioteca, muitos dos livros da sua 

antiga escola onde constam cotas e números de registo com a sua própria letra. A sua 

experiência na biblioteca da ESDMF, abrangeu várias áreas, desde a catalogação, até à 

colocação de cotas e à introdução de dados no Programa Docbase, pelo que entendeu 

que essa sua experiência, pudesse ser uma mais-valia para esta nova equipa. No 

entanto, a maioria das tarefas que desempenhou, quase nada tiveram a ver com esta sua 

experiência anterior, o que foi frustrante. Elaborou inúmeros documentos para a 

organização da biblioteca, realizou estatísticas de utilização dos diversos setores desta 

estrutura da escola e cumpriu integralmente o seu trabalho, nesta equipa. No final fez o 

seu relatório da atividade para si (anexo nº 80). Como balanço final, a docente 

considerou que a sua experiência anterior como responsável de uma biblioteca escolar, 

não foi rentabilizada, o que vai ao encontro de muitas realidades vividas nas nossas 

escolas, onde as potencialidades de um docente/não docente não são aproveitadas, não 

ocorrendo satisfação pela tarefa desempenhada. 

. 

Júri das Provas de EF 12º ano (ESPAV e ESA) 

Ao nível da disciplina de educação física tem sido Júri das Provas de EF do 

décimo segundo ano, tendo elaborado e corrigido em parceria com outras colegas, as 

provas escritas desta disciplina. Também integrou a equipa de professores da prova 

prática de EF. Esta atividade ocorreu nos diferentes anos em análise neste trabalho. 

Contudo, na ESA ocorreram sempre muito mais provas do que na ESPAV, uma vez que 

muitos alunos desta escola frequentam a Academia do Sporting e que acabam por não 
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concluir várias disciplinas do seu currículo e têm que conclui-las como exames de 

equivalência à frequência. Normalmente, as classificações são muito dispares, com 

resultados bastante bons na parte prática e mais fracos na parte teórica. 

Observatório de Avaliação da ESA 

Foi colaboradora do OA da ESA e apoiou os docentes desta equipa. Esteve 

sempre disponível para colaborar, mesmo sem ter horário para esta tarefa e esteve 

presente nas suas reuniões. Colaborou no estudo deste observatório sobre o "Conceito 

Interno de Sucesso e de Insucesso" (anexo nº 34). O OA tem vindo a melhorar a 

qualidade do seu trabalho e tem promovido uma análise estatística dos resultados 

escolares dos alunos da ESA por período e por ano letivo, e ainda, por ano de 

escolaridade e por disciplina. Posteriormente, cada grupo disciplinar tem refletido sobre 

os seus resultados, verificando-se que a disciplina de educação física tem sido uma das 

disciplinas de maior sucesso nesta escola. Também tem realizado alguns estudos de 

interesse para a escola, onde a docente tem dado o seu contributo pessoal. Contudo, a 

sua prestação poderá ser melhorada se houver um maior envolvimento dos grupos 

disciplinares. 

Observatório de Avaliação da Disciplina de Educação Física da ESA 

Em novembro de 2010, a professora propôs ao seu grupo disciplinar a 

constituição de um Observatório de Avaliação da Disciplina de Educação Física, que foi 

aprovada nessa reunião e também a quinze de dezembro ficou aprovado em Conselho 

Pedagógico. Foi definida uma equipa de trabalho e pretendia-se que este observatório 

complementasse o trabalho habitual do grupo disciplinar, ao nível das conferências 

curriculares, após cada momento de avaliação (avaliação diagnóstica, avaliação dos três 

períodos) e se envolvesse em alguns estudos em temáticas importantes para esta 

disciplina.  Esta equipa, reuniu-se algumas vezes para promover e acompanhar a 

realização de trabalhos de investigação. Pretendia-se integrar neste observatório 

atividades de investigação, reflexão e de estudo na área disciplinar, dando sentido a Alaíz 

et. al. (2003), quando refere que existe sempre uma intenção clara de utilização dos 

resultados dessa avaliação para “planear e implementar as ações conducentes à 

melhoria da escola, quer se trate do desenvolvimento organizacional, quer do 

desenvolvimento profissional dos que nela trabalham, ou, ainda, à melhoria das 

aprendizagens dos alunos” (p.32). Neste caso, a vontade de alguns não tem sido 

suficiente para concretizar todas as ações idealizadas para este observatório. O trabalho 
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tem-se centralizado mais nas conferências curriculares e na opinião desta docente, 

apenas quando todos os professores de educação física se envolverem verdadeiramente, 

é que será possível usufruir deste observatório. 

4.3.3. - Projetos Curriculares e Extracurriculares da Escola 

"O modo individual de refletir é o que torna o mundo mais compreensivo e lhe dá 

significado pessoal e social"                                                      (Monteiro, 2006, p.3) 

 

O envolvimento nos projetos do Desporto Escolar (DE) e do Plano Anual de 

Atividades (PAA), já constam das suas rotinas como professora e em qualquer escola. 

Mas, também tem participado e/ou colaborado noutros projetos das suas escolas, no 

caso da ESPAV, envolveu-se nos projetos Artemédi@ESPAV e CRIE, enquanto na ESA 

apoiou os Projetos Vida Ativa e RastreSaúde Escolar e o Observatório de Avaliação da 

ESA.  

PROJETO CULTUR’ARTE: A INTERDISCIPLINARIDADE NA ESA 

Este projeto de escola surgiu na sequência da colocação na ESA da docente, no 

ano letivo 2009/2010. O primeiro passo foi conhecer melhor a sua nova escola, para isso 

e no decorrer do primeiro período, realizou uma leitura cuidada de todos os seus 

documentos estruturantes: o Projeto de Intervenção da Diretora, o Projeto Educativo, o 

Regulamento Interno e o Relatório de Avaliação Externa realizado pela IGE em 2009. Em 

todos estes documentos persistia o mesmo problema, a falta de “articulação 

interdisciplinar”. A IGE acrescentava também no seu relatório, a existência de uma fraca 

valorização dos saberes, das aprendizagens e da divulgação à comunidade educativa, 

dos sucessos obtidos pelos alunos e pelas turmas desta Escola. 

Como poderia dar o seu contributo pessoal para ultrapassar esta dificuldade? 

Idealizou então este projeto, dirigido a toda a comunidade educativa, desde alunos, 

pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação e comunidade local. 

Valorizava o trabalho interdepartamental, inter-ciclos e inter-grupos disciplinares, no 

sentido da qualidade e da promoção de um sentido de comunidade (anexo nº 81). 

Procurou dar sentido a Formosinho e Machado (2009), que consideram que é na 

organização e na implementação de projetos nas escolas que se depara com a 

colaboração entre docentes, especialmente nos projetos que resultam das iniciativas 

internas dos professores e ainda a de Hargreaves (2001) quando refere que os projetos 
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que são impostos, conduzem a uma “colegialidade artificial que substitui as formas 

espontâneas, imprevisíveis e difíceis de controlar” (p.220). Bolivar (2003) ao caracterizar 

uma escola eficaz, refere que é aquela que consegue entre outras coisas, “dinamizar o 

trabalho conjunto dos professores” (p.30) e que dá importância ao trabalho conjunto, 

como fruto de um sentido de comunidade e de visão partilhada da escola. Foi nestas 

opiniões que se baseou. 

Este projeto foi então elaborado por si, no decorrer do segundo período, mas 

apesar de elaborado individualmente, sempre foi idealizado para ser concretizado de 

forma cooperativa, com a participação de docentes de todos os grupos disciplinares. Foi 

apresentado à direção da escola no terceiro período e ficou aprovado no último conselho 

pedagógico do ano letivo 2009/2010. Começou a sua atividade no inicio do ano letivo 

2010/2011, com uma equipa pluridisciplinar de treze professores. A primeira iniciativa foi 

fazer a sua apresentação a todos os professores da ESA, logo no inicio do ano letivo. 

Posteriormente foi feita a planificação de todo o trabalho a desenvolver ao longo do ano 

incluindo a Semana da Cultur’Arte (a última semana do segundo período).  

A equipa trabalhou nos dois primeiros períodos letivos essencialmente para a 

dinamização da Semana da Cultur’Arte. Foram envolvidos todos os projetos da escola, 

todos os grupos disciplinares e diversos membros da comunidade educativa. 

Cooperaram muitos alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação, 

algumas entidades locais e participaram todas as turmas da escola, muitos professores, 

funcionários, pais e encarregados de educação e a ainda a população local. Todas as 

tarefas promoveram a articulação disciplinar: atividades desportivas (dentro e fora da 

escola); ciclo do cinema (projeção de vinte e um filmes, propostos pelos diferentes grupos 

disciplinares, mas com temáticas comuns a outras disciplinas); conferências/seminários; 

espetáculos; exposições (com trabalhos de quase todos os grupos disciplinares e de 

funcionárias da escola); feiras da saúde e dos minerais; laboratórios abertos 

(biologia/geologia e física/química); rádio da ESA, com programação temática para cada 

dia; outras. Em quase todas as atividades agendadas, existiu interdisciplinaridade, uma 

vez que se encontraram os pontos comuns das diferentes disciplinas envolvidas (anexo 

nº 32). Também colaboraram várias associações desportivas locais, a GNR, os 

Bombeiros, o Centro de Saúde, etc. Esta atividade foi considerada por toda a 

comunidade, como um momento forte da escola e foi referido que "a escola esteve cheia 

de vida e de alegria" (anexo nº 81), pudemos mostrar os sucessos dos nossos alunos a 

toda a comunidade educativa e o balanço geral foi muito positivo e a avaliação desta 
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semana, feita pelos participantes, foi excelente (anexo nº 82). 

Integrado neste grande projeto, a docente idealizou um outro subprojeto o projeto 

Aluno/Tutor (anexo nº 83), que pretendia integrar na ESA os novos alunos do ensino 

básico. Neste caso procurou-se promover a articulação inter-ciclos onde os alunos do 

décimo primeiro ano foram os tutores dos alunos do sétimo ano, ajudando-os a integrar-

se na sua nova escola. A experiência foi bastante positiva e o feedback dado pelos 

alunos e diretores de turma não podia ter sido melhor, uma vez que cada aluno do sétimo 

ano teve um aluno tutor do décimo primeiro ano, de acordo com as características da 

personalidade de cada um dos alunos, em articulação com os dois diretores de turma e 

com a coordenadora do projeto, que era professora desses alunos. Claro que ocorreram 

experiências de maior impacto do que outras mas na maioria dos casos resultou 

plenamente. Houve casos em que o aluno mais novo pediu ajuda ao mais velho, ao nível 

do seu desempenho escolar (estes davam-lhes explicações). No final foi elaborado o 

relatório final da coordenação do Projeto Cultur'Arte: A Interdisciplinaridade na ESA 

(anexo nº 84). 

PROJETO EMA 

Como coordenadora do Projeto Cultur’Arte: A Interdisciplinaridade na ESA, fez uma 

candidatura deste projeto, ao projeto EMA (Estímulo à Melhoria das Aprendizagens) da 

Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), tendo sido um dos dezanove projetos nacionais, 

selecionados para a segunda fase de candidatura (anexo nº 85). Apesar de não terem 

conseguido chegar à fase final, receberam uma verba de mil euros, que serviu para 

adquirir quatro módulos que formavam um palco de 5mX 2,5mX0,8m e que foi uma mais-

valia tanto para a sua escola, como para o seu projeto. Esta aquisição tem sido útil em 

inúmeras atividades dentro e fora da escola. 

 

 PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL 

O projeto da Educação para a Saúde e Educação Sexual (PESES) da ESA foi 

elaborado no ano letivo 2009/2010, por uma equipa coordenadora da qual a docente 

também fez parte. Foi implementado no ano letivo 2010/2011, vindo a dar cumprimento à 

Lei nº 60/2009, de 6 de Agosto e à Portaria nº 196/2010, de 9 de Abril, que veio 

regulamentar o artigo 12º da Lei nº 60/2009, estabelecendo a educação sexual nos 

estabelecimentos de ensino e definindo as orientações curriculares adequadas para os 

diferentes níveis de ensino. 
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Hoje um professor tem que ser capaz de ouvir, de se responsabilizar e, 

principalmente, tem que ser capaz de estar atento às necessidades e anseios dos seus 

alunos, isto corresponde ao que Gilligan (1982) considera como a “pedagogia do 

cuidado”. Também Nias (2001) ao referir-se à “pedagogia das emoções”, defende a ideia 

de que o ato de ensinar, envolve tanto uma atividade emocional como uma atividade 

cognitiva. Deste modo, cabe ao professor assumir competências que não se restringem 

ao plano técnico/racional da profissão, tais como ouvir, dar atenção, por outras palavras, 

acompanhar o aluno enquanto aprendiz e pessoa. Foi esta a intenção para a sua atuação 

como docente na ESA. 

Neste projeto foram definidas as finalidades, os conteúdos para o terceiro ciclo e 

para o secundário, as estratégias de ação, a metodologia, as atividades, os recursos 

materiais e humanos, o orçamento e a avaliação. Assim, em 2010/2011 passou-se à 

implementação, de toda a planificação orientada para os afetos, prevista no programa de 

educação para a saúde e educação sexual, em todas as turmas do básico e secundário, 

em parceria com o Centro de Saúde de Alcochete. Cada elemento desta equipa, deu 

ainda continuidade a um espaço de apoio ao aluno, que foi identificado como Espaço 

Saúde. O balanço final foi muito positivo, houve uma cooperação visível, dos diferentes 

diretores de turma e dos professores responsáveis e com o centro de saúde, que 

garantiram o sucesso deste programa do PESES da ESA, chegou mesmo a ser 

apresentado como um bom exemplo nas Jornadas Pedagógicas no Barreiro. 

4.3.4. - As TIC no Apoio Docente 

“As TIC terão sido o elemento decisivo que fez balançar esse equilíbrio para o 

lado da escola aberta”                                                                (Pinto, 2002, p.154) 

A sociedade está a mudar, a escola em mudança e os seus alunos são cada vez 

mais multiculturais. A globalização está a conduzir-nos para mudanças em todos os 

campos, pelo que o desenvolvimento tecnológico, especialmente o uso das TIC, fazem 

com que as organizações modifiquem a sua postura tradicional e desenvolvam 

capacidades de adaptação e de inovação, como forma de sobrevivência. Para  Sebarroja 

(2001) a sociedade da informação, “tenta abrir caminho no campo da inovação, mas o 

seu contributo é mais quantitativo do que qualitativo, mais centrado no como do que no 

porquê, mais na forma do que no conteúdo” (p.12). Mas, tal como refere Thurler (1994) 

“qualquer projeto de inovação deve, ao mesmo tempo, ter em vista ajudar os professores 

a resolver os seus problemas e a realizar uma pequena parte dos seus sonhos” (p.50). 
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Foram estas ideias que conduziram a docente a considerar determinante a utilização de 

outras ferramentas nas suas práticas letivas, primeiro com a plataforma Moodle e depois 

com os quadros interativos.  

O balanço que a docente fez relativamente à utilização da plataforma Moodle  foi 

bastante positivo, mas como nem todos os alunos destas escolas conseguiram trabalhar 

nesta plataforma, não foi possível rentabilizar todas as suas potencialidades. No entanto, 

os alunos que conseguiram participar, fizeram-no de forma muito entusiasmada, 

participam em todas as atividades propostas, pediram esclarecimentos, verificaram os 

seus resultados e as suas fotos, enviaram as suas autoavaliações, os seus trabalhos 

teóricos, os seus relatórios e ainda colocaram as suas dúvidas relativamente às aulas 

práticas e/ou teóricas. Também desta forma, a docente considera que de forma indireta, 

contribuiu para a diminuição do consumo de papel nestas escolas e para uma maior 

comunicação entre alunos/professora.. 

Tal como sucedeu com a plataforma Moodle, a utilização dos quadros interativos 

(QI), ocorreu após a docente ter frequentado duas ações de formação nestas áreas. Isto 

ocorreu porque considerou que este novo recurso pedagógico (QI), existente em muitas 

salas de aula da ESA, tinham que ser rentabilizados. Assim, com o aperfeiçoamento dos 

seus conhecimentos nas TIC, da consolidação da aquisição destas novas competências 

com os QI, passou a realizar testes interativos de avaliação teórica, que foram do agrado 

de todos os seus alunos (Figura nº 5 e anexo nº 40). Neste sentido, desenganem-se os 

que consideram a disciplina de educação física, menos importante nesta área, pois tanto 

as suas disciplinas da plataforma Moodle, como a utilização dos QI, têm sido recursos 

muito importantes e inovadores nas suas práticas letivas e de manifesto interesse pelos 

seus alunos.  

4.3.5. - Envolvimento com a Comunidade Educativa 

"A relação escola-meio, pressupõe sempre uma permuta, uma troca de serviços 

ou de bens, sejam eles financeiros, materiais, culturais, desportivos, lúdicos e/ou 

recreativos. Daqui resulta que a escola que pretenda estabelecer relação com o 

meio não deve esperar que a ‘relação’ surja de fora para dentro. (…) é 

necessário procurá-la, sensibilizando e mobilizando os utentes de ambas as 

partes.                                                                                                     (Brito, 1998, p.72) 

Quanto maior for o número e a diversidade de entidades com que a escola se 

relaciona, na opinião de Brito (1998), maiores e melhores serão os resultados do 
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intercâmbio, mais sólida será a gestão e mais multifacetadas serão as vertentes das 

influências a que está sujeita. Se uma escola pretender ser reconhecida positivamente 

pelo meio envolvente, deverá trabalhar para merecer esse reconhecimento. Foi por 

entender esta importância que trabalhou para esta finalidade. Assim, como Diretora de 

Instalações colaborou em algumas iniciativas para ajudar nesta cooperação 

escola/comunidade, foi o caso da parceria com uma empresa que instalou na ESPAV um 

campo de futebol sete, de relva sintética. Também como Coordenadora do Desporto 

Escolar procurou melhorar esta relação com a comunidade educativa, quer na atividade 

externa (atividades com outras escolas), quer na atividade interna (torneios inter-turmas, 

corta-mato, workshops e outras atividades).  

No desenvolvimento dos seus cargos de Coordenadora do DEFA, como membro 

das Equipas dos Horários, dos Júris de Exames de EF, da CCAD, da Biblioteca Escolar e 

da Tutoria, contribuiu para a melhoria do trabalho educativo nas suas escolas. Como 

Diretora de Turma, a docente realçou a sua relação com os encarregados de educação, 

pois estes têm sido um elo forte entre a escola e as famílias. Como Professora de 

Educação Física, tem proporcionado aos seus alunos inúmeras experiências nas 

matérias alternativas dos PNEF. Também na saída de campo à Lagoa de Albufeira, 

participou como Coordenadora do DE e como Professora de EF, envolvendo vários 

alunos das suas turmas. A componente lúdica que envolveu estas atividades, melhorou a 

relação professora/alunos. 

Como membro da equipa coordenadora do Projeto da Educação para a Saúde e 

Educação Sexual, o seu contributo pessoal na elaboração deste projeto e de toda equipa 

permitiu o envolvimento de professores, alunos, pais e encarregados de educação, 

pessoal não docente, o centro de saúde e várias entidades parceiras. Com o Protocolo 

com a A.A.A., essencial para a concretização de diversas atividades de exploração da 

natureza com os nossos alunos, procurou trabalhar em parceria com esta instituição que 

também é parceira da Câmara Municipal de Alcochete, alargando o envolvimento com a 

comunidade local. 

A criação do Projeto Cultur’Arte: A Interdisciplinaridade na ESA, permitiu a 

participação de toda a comunidade educativa e foi possível pelo trabalho coletivo desta 

equipa a abertura da escola à comunidade local. Integrado neste projeto, existiu o Projeto 

do Aluno/Tutor que integrou os alunos do básico no secundário. Também a participação 

no Projeto EMA da Fundação Calouste Gulbenkian, melhorou a imagem da escola. 
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A preocupação desta docente com a melhoria da qualidade da ESA, tem sido 

permanente em todos os cargos que tem desempenhado, na Coordenação do DEFA, na 

CCAD, no Observatório de Avaliação da ESA, na Disciplina de Educação Física e noutras 

estruturas da escola. Também tem prestado o seu apoio a várias estruturas da escola na 

conceção, desenvolvimento e avaliação de documentos institucionais.  

4.4. - Dimensão - Desenvolvimento e Formação Profissional ao Longo da 

Vida 

“É importante conceber a formação numa ampla perspetiva que integre as 

duas grandes dimensões: inicial-permanente e ensino não superior-ensino 

superior.”                                                                     (Santos Guerra 2003, p.72) 

 

4.4.1. - Enquadramento da Dimensão 

No modelo de avaliação do desempenho docente, esta dimensão centrava-se no 

envolvimento de cada docente na sua própria formação profissional, tendo em vista a 

melhoria da qualidade do seu trabalho docente com essa formação. Deveriam constar 

nesta dimensão, uma reflexão pessoal e ainda as evidências relativas aos certificados 

das ações frequentadas.  

Nestes dois biénios (2007/2011), a docente adquiriu o certificado de competências 

digitais e participou em dez ações de formação creditadas, em áreas como a Educação 

Física, as TIC e a Administração Escolar e obteve em todas a classificação de Excelente. 

Participou ainda nestes quatro anos, em inúmeras ações de formação não creditadas 

(quarenta e cinco com certificado). Todos os conhecimentos adquiridos foram sempre 

adaptados para a melhoria do seu desempenho como professora numa escola. 

4.4.2. - Que Formação Docente... 

A formação permanente dos professores, na perspetiva de Santos Guerra (2003), 

tem sido objeto de numerosas denominações, cada uma delas obedecendo a uma 

matização: reciclagem, formação contínua, desenvolvimento profissional, formação 

profissional do docente, etc. Em todas elas se faz referência à necessidade que o 

professor tem em atualizar-se e aperfeiçoar-se, tanto pelas exigências de uma sociedade 

em mudança, como pelas exigências dos estudantes, como ainda, pelas exigências que 

as novas aquisições científicas que definem a profissão acarretam. Este autor considera 

que o professor pode formar-se na prática, individualmente ou em grupo, através de 
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iniciativas pessoais. Muitas destas iniciativas podem estar inseridas na prática 

profissional, outras situar-se-ão em ambientes externos. Por que razão se deve reduzir a 

formação às iniciativas institucionais? A esta pergunta o autor responde que o problema 

reside na ineficácia das iniciativas pessoais, para o desenvolvimento da meritocracia. 

Muitos professores inscrevem-se em cursos, porque são creditados. No entanto, outras 

formas de desenvolvimento profissional (talvez mais exigentes, mais relacionadas com a 

melhoria) apenas darão lugar ao reconhecimento institucional. A avaliação também se 

deve ocupar destas questões. A docente considera que ao longo da sua carreira 

profissional, parece que seguiu este conselho de Santos Guerra, tendo realizado ações 

de formação não pela sua creditação mas antes pelo seu interesse no contributo ao seu 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

A frequência de ações de formação desde sempre foi fundamental para si, mesmo 

antes do período da formação contínua ter passado a ser obrigatória. Todas as ações de 

formação que frequentou, foram selecionadas pela sua pertinência, inicialmente na área 

disciplinar, mas com a experiência profissional adquirida, foi alargando o seu interesse 

noutras áreas também importantes e associadas às práticas letivas e/ou escolares, como 

por exemplo as TIC, a saúde, a direção de turma, entre outras. Contudo, a sua área 

disciplinar foi sempre prioritária. Todos os conhecimentos que foi adquirindo, fizeram-na 

refletir sobre o seu trabalho docente, quer como professora de educação física, quer 

como professora da escola, quer ainda como professora de uma comunidade educativa. 

Recuando a 1991 e logo após a sua profissionalização em serviço, a docente 

pretendia ter iniciado o mestrado em supervisão na sua área disciplinar. Contudo, acabou 

por adiar este seu objetivo pessoal, apostando antes na sua família e no 

acompanhamento dos seus filhos. Só em 2006 considerou que tinha chegado o momento 

de avançar para a concretização do seu mestrado. No entanto, nessa fase questionou-se 

sobre a área a selecionar, a supervisão pedagógica ou antes na área da administração 

escolar. Acabou por apostar antes no Mestrado em Educação na Área da Administração 

e Organização Educacional na FCUL por considerar que este lhe alargaria mais os seus 

horizontes. 

Foi esta sua formação na FCUL que foi um marco na sua carreira, uma vez que os 

conhecimentos aí adquiridos lhe possibilitaram fazer um paralelismo para o seu trabalho 

como professora de educação física, orientando todos os seus conhecimentos, no 

sentido da melhoria e da qualidade do trabalho que desenvolvia junto dos seus alunos. A 
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sua visão de escola mudou completamente, passou a preocupar-se também com o 

contributo que poderia dar, para a melhoria, para a qualidade e para o sucesso da sua 

escola, com o envolvimento dos encarregados de educação e da comunidade educativa. 

Com esta formação especializada, passou a entender a importância das avaliações 

externas nas escolas, das avaliações aos professores e aos alunos, do papel dos 

rankings das escolas e da forma como cada organização escolar deveria alterar as suas 

práticas, no sentido da sua própria melhoria para a qualidade. Todos estes interesses 

levaram-na a optar por abordar estes temas na sua dissertação de mestrado, que 

intitulou "Avaliação Externa de Escolas: Quando um Agrupamento Pretende uma Escola 

de Qualidade...".   

A partir de 2007, a seleção das ações a frequentar passaram a estar associadas 

aos temas da avaliação (escolas, professores e alunos), da qualidade, da educação, da 

inovação, da autonomia, das TIC, do sucesso escolar e paralelamente nas áreas da 

educação física, da direção de turma, da educação para a saúde e educação sexual, das 

necessidades educativas especiais, serviço voluntário, etc. Mais recentemente, as suas 

opções têm sido orientadas para as ações que possam complementar a sua formação 

especializada em administração escolar, como foi o caso da ação do direito nas 

organizações escolares e a da gestão administrativa das escolas. Presentemente, 

apostou na creditação da sua licenciatura e profissionalização em serviço, para concluir o 

Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na FMH. 

A qualidade da educação e da formação são prioridades da docente, pelo que 

termina apresentando algumas perspetivas de autores que também corrobora. Nos 

estados da União Europeia formar é “fazer uma aposta” é “cooperar e aprender” (Alves & 

Machado, 2008, p.173), também Bolivar (2003) define que a formação/inovação centrada 

na escola, poderá ser uma das principais “plataformas teóricas e práticas de mudança da 

‘cultura’ tradicional das escolas” (p.170). Assim, no contexto de uma aprendizagem ao 

longo da vida, reconhece-se que “a educação e a formação como fator crucial para o 

futuro da Europa na era do conhecimento, nomeadamente enquanto fator de crescimento 

económico, de inovação, empregabilidade sustentável e coesão social”. (Clímaco, 2005, 

p.10). 
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V - REFLEXÃO FINAL

 

"As organizações só aprendem através de indivíduos que aprendem. A 

aprendizagem individual não garante a aprendizagem institucional, mas não há 

aprendizagem institucional sem aprendizagem individual"  

(Senge, 1992, citado por Bolivar 2003, p.173) 

Ao refletir na pessoa que é hoje e como decorreu a sua evolução pessoal e 

profissional, a docente encontrou vários "Eus". O "Eu" criança, de sonhos, de vontades e 

de entusiasmo, o "Eu" estudante, com os seus objetivos e metas pessoais bem definidas, 

o "Eu" profissional de educação física, com a concretização do seu sonho de infância, 

que teve os seus receios iniciais próprios do inicio de uma carreira profissional, mas com 

a consequente certeza de ter feito a opção correta na escolha da profissão. Sempre 

preocupada com a melhoria do seu desempenho, apoiando-se numa formação ao longo 

da sua carreira para o apoio nesse desenvolvimento profissional. 

O "Eu" professora na escola, que na sua carreira de três décadas, já  desempenhou 

quase todos os cargos existentes na escola, com o contributo permanente das suas 

formações complementares. O "Eu" professora na comunidade, com a idealização, 

concretização e envolvimento em projetos e em estudos de investigação dentro da 

própria escola, também aqui contou com o apoio das suas formações continuas. Termina 

com o "Eu" cidadão, numa sociedade que necessita de cada individuo para o seu 

desenvolvimento, a docente considera que cada vez mais terá que contribuir para esse 

desenvolvimento de cidadania, dando sentido à citação inicial deste capitulo. 

Quando pensa nos dois primeiros ciclos de avaliação do desempenho docente 

portugueses, considera que a maioria dos professores ainda não lhes atribuiu a devida 

importância e que muitos docentes procuram inviabilizar este processo, ao invés de 

aproveitar este processo para a sua própria evolução. A docente considerou que ao 

submeter-se a este processo de avaliação, passou a refletir ainda mais em todo o seu 

trabalho. Sentiu que melhorou o seu desempenho de um biénio para o outro, porque teve 

a oportunidade de ajustar algumas formas de trabalhar. 

Quando concluiu o seu mestrado em administração escolar, no primeiro biénio do 

processo de avaliação docente, passou a ver a escola e os alunos de outra perspetiva, 

pelo que considera que esta sua formação especializada foi determinante para a melhoria 

do seu desempenho como professora. Passou de uma atividade centralizada na sua 
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disciplina, para uma atividade centralizada na escola, mais uma vez confirmando a 

importância da formação ao longo da vida, na sua melhoria profissional. 

Dando seguimento a esta análise aos dois ciclos avaliativos do desempenho 

docente, considera que na sua experiência pessoal passou por dois momentos distintos. 

O primeiro correspondeu ao biénio 2007/2009, tendo sido o período da reflexão, da 

compreensão da escola e da conclusão do mestrado, que lhe permitiu fazer o paralelismo 

dos conhecimentos teóricos adquiridos, para as suas práticas letivas. O segundo 

correspondeu ao biénio 2009/2011 e foi o período pós-mestrado, onde questionou muitas 

ações/comportamentos. Como contribuir para a melhoria da sua escola? Também foi o 

período de ajustamentos às suas práticas letivas, uma vez que fez a sua própria meta-

avaliação, resultante da sua autoavaliação e da sua primeira avaliação institucional. 

Toda esta experiência foi muito enriquecedora para si, uma vez que teve a 

oportunidade de avaliar-se e ser avaliada. No primeiro ciclo, pelo seu Coordenador de 

Departamento, professor de educação física e no segundo ciclo, pela Diretora e 

Subdiretor (professores de línguas), uma vez que era coordenadora de um departamento 

curricular. Contudo, também aqui ocorreram diferenças, o primeiro avaliador centralizou a 

sua avaliação na dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, pelo que 

esta foi a área privilegiada neste ciclo avaliativo, sendo as outras dimensões avaliadas 

pela direção da escola. O segundo avaliador, apesar de ter observado as aulas, não 

pertencia à mesma área disciplinar, pelo que valorizou mais as outras dimensões, 

especialmente a da participação na escola e na relação com a comunidade educativa. A 

docente considera que no terceiro ciclo avaliativo, deveria sentir-se uma 

evolução/melhoria ao nível do avaliador, com um equilíbrio nesta atuação, onde este 

deveria ter a capacidade de avaliar corretamente todas as diferentes dimensões e não 

valorizando umas em detrimento das outras. Ficaremos então a aguardar... 

Após uma análise mais generalista, a docente quis passar para uma análise mais 

específica, centralizada na sua área disciplinar, a educação física. Considera que o gosto 

em ensinar e a sua dedicação à docência, lhe permitiram ter um sentimento de 

autoeficácia que se aproxima do definido por Onofre (2000). Uma vez que tem revelado 

disponibilidade para melhorar, persistência na resolução das suas dificuldades de ensino 

e tem procurado promover um bom clima relacional nas suas aulas, com o controlo da 

disciplina, favorável tanto à organização, como à instrução de cada uma das suas aulas. 

Considera que tem uma forma própria de lecionar, onde integra estratégias adquiridas no 
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inicio da sua formação académica e outras adquiridas na última década, com o apoio e 

conhecimentos transmitidos pelos grupo de estagio de educação física da ESPAV. Esta 

sua atuação corresponde a uma evolução progressiva, resultante ainda das suas próprias 

experiências como atleta de competição, bem como, da excelente formação inicial que 

teve no antigo Instituto Superior de Educação Física (ISEF). 

Ao passar para uma análise global do trabalho desenvolvido nestes dois biénios 

avaliativos de ambas as escolas, a docente considera que a par de toda a sua formação 

individual, esteve um excelente trabalho coletivo de apoio, os dois grupos disciplinares, 

onde teve a honra de pertencer.  

Que o lema do 9º Congresso Nacional de Educação Física, de 2013 "Desafiar o 

Presente, Renovar o Futuro" seja o mote de atuação de cada professor de educação 

física nas suas escolas, no sentido da melhoria do seu trabalho individual e coletivo, tanto 

ao nível da sua disciplina, como da sua escola. Pensando que essa postura ao verificar-

se, se possa vir a tornar visível na dimensão local e nacional, contribuindo então, para a 

mudança da imagem negativa sentida atualmente... 
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ANEXOS  

 

ANEXO Nº 1 

Um Exemplo... 
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ANEXO Nº 2 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
2007/2008 

  

Normas de referência para a avaliação em EF na ESPAV 

 

Áreas Níveis 
Ensino Básico ( Patamares mínimos ) 

7.º 8.º  9.º 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

F
ís

ic
a

s
 

1 Não cumpre qualquer desempenho – ver descrição acima  

2 4 NI + 3 I  3 NI + 4 I 1 NI + 6 I 

3 3 NI + 4 I   2 NI + 5 I 7 I 

4 2 NI + 5 I  1 NI + 6 I  5 I +2 E 

5     1 NI + 6 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7 I 3 I +4 E 

A
p

ti
d

ã
o

 

F
ís

ic
a
 

                                                        ZSAF 

Temas a desenvolver 
Área dos Conhecimentos 

Aprendizagem dos processos de 
desenvolvimento e manutenção da 

condição física 

Aprendizagem dos 
conhecimentos relativos à 

interpretação e participação nas 
estruturas e fenómenos sociais 

Ano 

7.º 

 Conceito de saúde. 

 Conceito de aptidão física. 

 Capacidades motoras: resistência, 

força, velocidade e coordenação. 

 Alterações do organismo ao 

esforço. 

Diferenças entre educação física e 

desporto. 

8.º 

 Relaciona aptidão física e saúde e 

identifica factores associados a um 

estilo de vida saudável: capacidades 

motoras, composição corporal, 

alimentação, repouso, higiene, 

afectividade e a qualidade do meio 

ambiente. 

 Alterações do organismo durante o 

esforço. 

Adaptações do organismo a uma 

actividade física. 

Compreende a dimensão cultural da 

actividade física na actualidade e ao 

longo dos tempos: identificando as 

características que lhe conferem 

essa dimensão, reconhecendo a 

variedade das actividades físicas, e 

os contextos e objectivos com que 

se realizam e distinguindo desporto 

e educação física. 

9.º 

 Princípios do treino: continuidade, 

progressão e reversibilidade, 

relacionando-os com o ciclo de 

auto-renovação da matéria viva. 

Compreende a relação entre a 

dosificação da intensidade e a 

duração do esforço, no 

desenvolvimento das capacidades 

motoras. 
 

Identifica fenómenos associados a 

limitações de prática das 

actividades físicas, da aptidão física 

e da saúde dos indivíduos: 

sedentarismo, poluição, evolução 

tecnológica e industrialização. 

 

Área dos Conhecimentos 
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ANEXO Nº 3 

 
 

Trabalhos de grupo – Temas e sub – temas 
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ANEXO Nº 4 

         

 

 

 

            

ESCOLA 
SECUNDÁRIA 
PADRE 
ANTÓNIO 
VIEIRA 

Regulamento Interno do Grupo de Educação Física 
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ANEXO Nº 5 

 

Turma Turma Turma Turma Turma

08:15 7º 2 1 2 3 11º 10 1 2 3 4 12º 2 1 2 3 4 11º 11 1 2 3 12º 8 1 2 3 4

12º 11 2 3 1 10º 6 2 3 4 1 10º 8 2 3 4 1 10º 7 2 3 1 12º 4 2 3 4 1

10º 9 3 1 2 7º 1 3 4 1 2 12º 9 3 4 1 2 10º 5 3 1 2 12º 10 3 4 1 2

09:00 12º 4 4 1 2 3 10º 4 4 1 2 3 10º 6 4 1 2 3

09:00 7º 2 1 2 3 4 11º 10 1 2 3 4 12º 2 1 2 3 4 11º 11 1 2 3 4 12º 8 1 2 3 4

10º 9 2 3 4 1 10º 6 2 3 4 1 10º 8 2 3 4 1 10º 7 2 3 4 1 12º 4 2 3 4 1

7º 4 3 4 1 2 7º 2 3 4 1 2 12º 9 3 4 1 2 10º 5 3 4 1 2 12º 10 3 4 1 2

09:45 12º 11 4 1 2 3 12º 4 4 1 2 3 10º 4 4 1 2 3 10º 6 4 1 2 3

10:00 12º 9 1 2 3 4 12º 10 1 2 3 4 7º 4 1 2 3 4 10º 2 1 2 3 4 11º 5 1 2 3 4

10º 3 2 3 4 1 10º 1 2 3 4 1 8º 4 2 3 4 1 11º 3 2 3 4 1 12º 11 2 3 4 1

12º 3 3 4 1 2 12º 8 3 4 1 2 12º 1 3 4 1 2 9º 3 3 4 1 2 9º 2 3 4 1 2

10:45 11º 3 4 1 2 3 8º 3 4 1 2 3 10º 1 4 1 2 3 10º 8 4 1 2 3 12º 7 4 1 2 3

10:45 12º 9 1 2 3 4 12º 10 1 2 3 4 7º 4 1 2 3 4 10º 2 1 2 3 4 11º 5 1 2 3 4

10º 3 2 3 4 1 10º 1 2 3 4 1 8º 4 2 3 4 1 11º 3 2 3 4 1 12º 11 2 3 4 1

12º 3 3 4 1 2 12º 8 3 4 1 2 12º 1 3 4 1 2 9º 3 3 4 1 2 9º 2 3 4 1 2

11:30 11º 3 4 1 2 3 8º 3 4 1 2 3 10º 1 4 1 2 3 10º 8 4 1 2 3 12º 7 4 1 2 3

11:45 10º 4 1 2 3 10º 7 1 2 3 4 7º 1 1 2 3 4 11º 8 1 2 3 4 12º 3 1 2 3

12º 1 2 3 1 11º 1 2 3 4 1 12º 6 2 3 4 1 12º 5 2 3 4 1 CEF-S 2 3 1

7º 3 3 1 2 10º 2 3 4 1 2 10º 10 3 4 1 2 11º 2 3 4 1 2 10º 11 3 1 2

12:30 ARE 7º 4 10º 5 4 1 2 3 11º 1 4 1 2 3 12º 6 4 1 2 3 ARE 7º 2

12:30 10º 4 1 2 3 10º 7 1 2 3 4 7º 1 1 2 3 4 11º 8 1 2 3 4 12º 3 1 2 3

12º 1 2 3 1 11º 1 2 3 4 1 12º 6 2 3 4 1 12º 5 2 3 4 1 7º3 2 3 1

7º 3 3 1 2 10º 2 3 4 1 2 10º 10 3 4 1 2 11º 2 3 4 1 2 10º 11 3 1 2

13:15 ARE 7º 4 10º 5 4 1 2 3 11º 1 4 1 2 3 12º 6 4 1 2 3 ARE 7º 2

13:30

14:15 ARE 8º 2

14:15 8º 4

15:00 ARE 8º 2

15:15 12º 2 1 2 3 10º 3 1 2 3 4 9º 1 1 2 11º 4

12º 5 2 3 1 11º 5 2 3 4 1 8º 1 2 1

9º 3 3 1 2 8º 1 3 4 1 2

16:00 12º 7 4 1 2 3

16:00 12º 2 1 2 3 4 10º 3 1 2 3 4 9º 1 1 2 11º 4

12º 5 2 3 4 1 11º 5 2 3 4 1 8º 1 2 1

9º 1 3 4 1 2 12º 7 3 4 1 2

16:45 8º 2 4 1 2 3 9º2 4 1 2 3

17:00 11º 2 1 2 3 4 11º 7 1 2 3 4 11º 4 1 2 3 11º 6

11º 6 2 3 4 1 11º 9 2 3 4 1 8º 3 2 3 1

11º 7 3 4 1 2 8º 2 3 4 1 2 CEF-F 3 1 2

17:45 CEF-P 4 1 2 3 ARE 8º 4

17:45 11º 2 1 2 3 4 11º 7 1 2 3 4 11º 4 1 2 11º 6

11º 6 2 3 4 1 11º 9 2 3 4 1 CEF-F 2 1

11º 7 3 4 1 2 8º 2 3 4 1 2

18:30 CEF-P 4 1 2 3 ARE 8º 4

6ª Feira

Espaço Espaço Espaço Espaço

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO PADRE ANTÓNIO VIEIRA

2007 / 2008

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira

FUTEBOL BASQUETEBOL

PATINAGEM PATINAGEM VOLEIBOL

Espaço

Gin peq Gin peq

Gin peq Gin peq

Gin peq

FUTEBOL

BASQUETEBOL VOLEIBOL

FUTEBOL BASQUETEBOL

BASQUETEBOL HIP-HOP VOLEIBOL

TIRO COM ARCO

João Silva Rodrigo Ruivo

António Godinho Nani

Gin peq

Gin peq

Gin peq TIRO COM ARCO

José António Ana Leite

Maria José Fernando Ferro

Pedro Fiúza Carlos Santos
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ANEXO Nº 6 

 
 

Turma Turma Turma Turma Turma

08:15 8º3 1 2 3 4 12º1 1 2 3 12º6 1 2 3 12º3 1 2 9º4 1 2 3 4

12º5 2 3 4 1 12º2 2 3 1 AS-07 2 3 1 12º6 2 3 12º 4 2 3 4 1

7º3 3 4 1 2 12º7 3 1 2 10º7 3 1 2 SI-07 3 4 1 2

09:00 9º1 4 1 2 3 ARE 8º3 ARE 8º2 ARE 9º2

09:00 8º3 1 2 3 4 12º1 1 2 3 4 12º6 1 2 3 12º3 1 2 SI-07 1 2

12º5 2 3 4 1 12º2 2 3 4 1 AS-07 2 3 1 12º6 2 3 12º 4 2 3

7º3 3 4 1 2 12º7 3 4 1 2 10º7 3 1 2

9º1 4 1 2 3 9º3 4 1 2 3

09:45 ARE 8º3 ARE 8º2 ARE 9º2 ARE 9º4

10:00 7º1 1 2 3 4 12º3 1 2 3 11º2 1 2 3 4 11º1+4 1 2 3 12º1 1 2 3

10º6 2 3 4 1 10º9 2 3 1 11º6 2 3 4 1 12º9 2 3 1 11º6 2 3 1

11º5 3 4 1 2 10º2 3 1 2 3D-08 3 4 1 2 8º3 3 1 2 10º7 3 1 2

10:45 10º1 4 1 2 3 10º4 4 1 2 3 ARE 9º4

10:45 7º1 1 2 3 4 12º3 1 2 3 4 11º2 1 2 3 4 11º1+4 1 2 12º1 1 2 3

10º6 2 3 4 1 10º9 2 3 4 1 11º6 2 3 4 1 12º9 2 3 11º6 2 3 41

11º5 3 4 1 2 10º2 3 4 1 2 3D-08 3 4 1 2 10º7 3 1 2

11:30 10º1 4 1 2 3 9º1 4 1 2 3 10º4 4 1 2 3

11:45 8º2 1 2 3 4 11º1+4 1 2 12º2 1 2 3 DG-07 1 CEF-S 1 2 3

12º4 2 3 4 1 9º4 2 1 8º1 2 3 1 SI-08 2 3 1

11º7 3 4 1 2 11º7 3 1 2

12:30 9º3 4 1 2 3 ARE 9º2

12:30 8º2 1 2 3 4 11º1+4 1 2 12º2 1 2 3 4 DG-07 1 2 7º3 1 2 3 4

12º4 2 3 4 1 9º4 2 1 8º1 2 3 4 1 8º1 2 1 CEF-S 2 3 4 1

11º7 3 4 1 2 11º7 3 4 1 2 SI-08 3 4 1 2

13:15 9º3 4 1 2 3 7º1 4 1 2 3 9º2 4 1 2 3

13:30

14:15
14:15

15:00

15:15 11º3 1 2 11º2 1 2 3 11º3 1 2 3 4 12º8 1 2 11º8 1 2 3 4

10º5 2 1 9º2 2 3 1 10º5 2 3 4 1 10º4 2 1 12º5 2 3 4 1

10º8 3 1 2 11º8 3 4 1 2 10º9 3 4 1 2

16:00 7º2 4 1 2 3 10º3 4 1 2 3

16:00 11º3 1 2 11º2 1 2 3 11º3 1 2 3 4 8º2 1 2 3 4 11º8 1 2 3 4

10º5 2 1 9º2 2 3 1 10º5 2 3 4 1 7º2 2 3 4 1 12º5 2 3 4 1

10º8 3 1 2 11º8 3 4 1 2 12º8 3 4 1 2 10º9 3 4 1 2

16:45 7º2 4 1 2 3 10º4 4 1 2 3 10º3 4 1 2 3

17:00 10º8 1 2 CEF-F 1 2 10º1 1 2 3 4 10º2 1 2

CEF-P 2 1 10º3 2 1 10º6 2 3 4 1 12º10 2 1

11º5 3 4 1 2

17:45 AS-08 4 1 2 3

17:45 10º8 1 2 CEF-F 1 2 10º1 1 2 3 4 10º2 1 2

CEF-P 2 1 10º3 2 1 10º6 2 3 4 1 12º10 2 1

11º5 3 4 1 2

18:30 AS-08 4 1 2 3

José António Ana Leite

Maria José Fernando Ferro

Anita Carlos Santos

João Silva Rodrigo Ruivo

António Godinho Nani

FUTEBOL MAS
PATINAGEM FUTEBOL FEM TIRO C/ ARCO

FUTEBOL FEM PATINAGEM

DEPARTAMENTO VOLEIBOL

FUTEBOL MAS

PATINAGEM FUTEBOL FEM REUNIÃO DO 

EspaçoEspaço Espaço

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO PADRE ANTÓNIO VIEIRA

2008 / 2009

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira

ARE 9º4

TIRO C/ ARCO

VOLEIBOL
DANÇA DANÇA

Espaço Espaço

TIRO C/ ARCO
FUTEBOL FEM

VOLEIBOL
DANÇA

REUNIÃO DO 
DEPARTAMENTO

João Grade

VOLEIBOL
DANÇA

FUTEBOL MAS

TIRO C/ ARCO
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ANEXO Nº 7 

Alguns exemplos: 

 

 

 
 
 

 

 

 

Nº EXECUTA  A

SÉRIE: COEROGRAFIA: OBSERVAÇÕES:

(SIM  /  N Ã O):

Carolina

FICHA DE AVALIAÇÃO - ACROBÁTICA  - ANO/TURMA: 9ºA

NOMES:

NÍVEL INTRODUÇÃO:

C OM B IN A  N UM A  C OR EOGR A F IA  (C OM  M ÚSIC A  E SEM  EXC ED ER  D OIS M IN UT OS),

A  P A R , UT ILIZ A N D O D IVER SA S D IR EC ÇÕES E SEN T ID OS, A F UN D OS, P IR UET A S,

R OLA M EN T OS, P A SSO-T R OC A -P A SSO, T ESOUR A S (SA LT OS), P OSIÇÕES D E 

EQUILÍ B R IO E OUT R A S D EST R EZ A S GÍ M N IC A S, C OM  OS SEGUIN T ES ELEM EN T OS T ÉC N IC OS:

Nº
EIX O 

N O

EN TR E- M Ã OS 

N O

C A M B A LHO

TA

SA LTO 

EM
SA LTO

M EIA -

PIR U ETA
B A LA N ÇOS

R OLA M EN T

O 
B A LA N ÇOS À M A R C HA  À  M A R C HA M EIA - V OLTA SA LTO C OM

SÉR IE B OQU E
B OQU E/ PLIN T

O
N O PLIN TO

EX TEN SÃ

O

EN GR U PA

D O
( 2  LA D OS) LA TER A IS À FR EN TE E A TR Á S FR EN TE N A S PON TA SC OM  B A LA N ÇO R EC EPÇÃ O

FR EN TE C OM  C A M B IA D A E A TR Á S D OS PÉS D E 1 PER N A EQU ILIB R A D A

D IOGO

NÍVEL INTRODUÇÃO

NOMES NÍVEL:

FICHA DE AVALIAÇÃO - APARELHOS  - ANO/TURMA: 9ºA

PLINTO e BOQUE MINITRAMPOLIM BARRA FIXA TRAVE

C hamada a pés junt os; T ransposição  do  aparelho ; Terminar com recepção  equilib rada

NOMES: Nº SÉRIE: LANÇAMENTO SALTO EM SALTO EM NÍVEL:

DO PESO ALTURA COMPRIMENTO

JOÃ O

FICHA DE AVALIAÇÃO - ATLETISMO  - ANO/TURMA: 9ºA

VELOCIDADEESTAFETA BARREIRAS

NÍVEL INTRODUÇÃO

 

 

 

Nº EXECUTA  A

SÉRIE: COEROGRAFIA: OBSERVAÇÕES:

(SIM  /  N Ã O):

Carolina

FICHA DE AVALIAÇÃO - ACROBÁTICA  - ANO/TURMA: 9ºA

NOMES:

NÍVEL INTRODUÇÃO:

C OM B IN A  N UM A  C OR EOGR A F IA  (C OM  M ÚSIC A  E SEM  EXC ED ER  D OIS M IN UT OS),

A  P A R , UT ILIZ A N D O D IVER SA S D IR EC ÇÕES E SEN T ID OS, A F UN D OS, P IR UET A S,

R OLA M EN T OS, P A SSO-T R OC A -P A SSO, T ESOUR A S (SA LT OS), P OSIÇÕES D E 

EQUILÍ B R IO E OUT R A S D EST R EZ A S GÍ M N IC A S, C OM  OS SEGUIN T ES ELEM EN T OS T ÉC N IC OS:

Nº
EIX O 

N O

EN TR E- M Ã OS 

N O

C A M B A LHO

TA

SA LTO 

EM
SA LTO

M EIA -

PIR U ETA
B A LA N ÇOS

R OLA M EN T

O 
B A LA N ÇOS À M A R C HA  À  M A R C HA M EIA - V OLTA SA LTO C OM

SÉR IE B OQU E
B OQU E/ PLIN T

O
N O PLIN TO

EX TEN SÃ

O

EN GR U PA

D O
( 2  LA D OS) LA TER A IS À FR EN TE E A TR Á S FR EN TE N A S PON TA SC OM  B A LA N ÇO R EC EPÇÃ O

FR EN TE C OM  C A M B IA D A E A TR Á S D OS PÉS D E 1 PER N A EQU ILIB R A D A

D IOGO

NÍVEL INTRODUÇÃO

NOMES NÍVEL:

FICHA DE AVALIAÇÃO - APARELHOS  - ANO/TURMA: 9ºA

PLINTO e BOQUE MINITRAMPOLIM BARRA FIXA TRAVE

C hamada a pés junt os; T ransposição  do  aparelho ; Terminar com recepção  equilib rada

NOMES: Nº SÉRIE: LANÇAMENTO SALTO EM SALTO EM NÍVEL:

DO PESO ALTURA COMPRIMENTO

JOÃ O

FICHA DE AVALIAÇÃO - ATLETISMO  - ANO/TURMA: 9ºA

VELOCIDADEESTAFETA BARREIRAS

NÍVEL INTRODUÇÃO

Nº EXECUTA  A

SÉRIE: SEQUÊNCIA:

(SIM  /  N Ã O):

A N A  C R IST IN A

SUBIDA PARA PINO NO ESPALDAR > MANTÉM O ALINHAMENTO DOS 

SEGUIDA DE CAMBALHOTA À SEGMENTOS DURANTE 2/3 SEGUNDOS;

FRENTE. > TERMINA EM CAMBALHOTA À FRENTE.

CAMBALHOTA À RECTAGUARDA COM > COM REPULSÃO DOS BRAÇOS NA 

PERNAS JUNTAS.    PARTE FINAL;

> SAÍDA A PÉS JUNTOS.

CAMBALHOTA À RECTAGUARDA COM > TERMINA COM AS PERNAS ESTICADAS E

PERNAS AFASTADAS.    EM EXTENSÃO.

CAMBALHOTA À FRENTE COM  > SEM APOIO DAS MÃOS NO FINAL;

PERNAS AFASTADAS NUM PLANO > TERMINA A PÉS JUNTOS.

INCLINADO.

> APOIO ALTERNADO DAS MÃOS 

   NA CABEÇA DO PLINTO;

> PASSA AS PERNAS O MAIS ALTO 

RODA SOBRE A CABEÇA DO PLINTO.    POSSÍVEL PELA VERTICAL;

> RECEPÇÃO EQUILIBRADA DO OUTRO 

   LADO DA CABEÇA DO PLINTO EM APOIO

   ALTERNADO DOS PÉS.

UMA POSIÇÃO DE FLEXIBILIDADE.

OBSERVAÇÕES:
P ER N A S A F A ST A D A S + 1/ 2 P IR UET A  + C A M B A LH OT A  À  F R EN T E C OM  P ER N A S A F A ST A D A S 

FICHA DE AVALIAÇÃO - SOLO  - ANO/TURMA: 9ºA

NOMES:

N UM  P LA N O IN C LIN A D O + R OD A  + P OSIÇÃ O D E F LEXIB ILID A D E.

NÍVEL INTRODUÇÃO

SEQUÊN C IA : SUB ID A  P A R A  P IN O N O ESP A LD A R  SEGUID O D E C A M B A LH OT A  À  F R EN T E +

C A M B A LH OT A  À  R EC T A GUA R D A  C OM  P ER N A S JUN T A S + C A M B A LH OT A  À  R EC T A GUA R D A  C OM

C U M PR E/ N Ã O C U M PR E: D ESTA QU ES: C U M PR E/ N Ã O C U M PR E: D ESTA QU ES: C U M PR E/ N Ã O C U M PR E: D ESTA QU ES:

JOÃ O

JOA N A  M A R TA

SEB A STIÃ O

C R IST IN A

R IC A R D O

SA R A  C A R V A LHO

M A TEU S

N A TA C HA

M A SSA

D IA N A

FILIPE A N TÃ O

A N A  TEIX EIR A

C U M PR E/ N Ã O C U M PR E: D ESTA QU ES: C U M PR E/ N Ã O C U M PR E: D ESTA QU ES: C U M PR E/ N Ã O C U M PR E: D ESTA QU ES:

SA N D R O

SU SA N A

ED SON

JOA N A  C A R V A LHO

D IOGO

R U TE

M IGU EL

M A FA LD A

TIA GO SILV A

A N D R EIA

T IA GO IN Á C IO

A N D R É

FR EC HA U T

SA R A  N EV ES

FICHA DE AVALIAÇÃO - DANÇA TRADICIONAL  - ANO/TURMA: 9ºA
NÍVEL INTRODUÇÃO

ERVA CIDREIRA REGADINHO SARIQUITÉ

RODA B:

RODA A:

NÍVEL:NOMES: Nº SÉRIE:
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Nº EXECUTA  A

SÉRIE: SEQUÊNCIA:

(SIM  /  N Ã O):

SUBIDA PARA PINO NO ESPALDAR > MANTÉM O ALINHAMENTO DOS 

SEGUIDA DE CAMBALHOTA À SEGMENTOS DURANTE 2/3 SEGUNDOS;

FRENTE. > TERMINA EM CAMBALHOTA À FRENTE.

CAMBALHOTA À RECTAGUARDA COM > SEM APOIO DAS MÃOS NO FINAL;

PERNAS JUNTAS. > TERMINA A PÉS JUNTOS.

CAMBALHOTA À RECTAGUARDA COM > TERMINA COM AS PERNAS ESTICADAS E

PERNAS AFASTADAS.    EM EXTENSÃO.

CAMBALHOTA À FRENTE COM  > COM REPULSÃO DOS BRAÇOS NA 

PERNAS AFASTADAS NUM PLANO    PARTE FINAL;

INCLINADO. > SAÍDA A PÉS JUNTOS.

> APOIO ALTERNADO DAS MÃOS 

   NA CABEÇA DO PLINTO;

> PASSA AS PERNAS O MAIS ALTO 

RODA SOBRE A CABEÇA DO PLINTO.    POSSÍVEL PELA VERTICAL;

> RECEPÇÃO EQUILIBRADA DO OUTRO 

   LADO DA CABEÇA DO PLINTO EM APOIO

   ALTERNADO DOS PÉS.

UMA POSIÇÃO DE FLEXIBILIDADE.

FICHA DE AVALIAÇÃO - PATINAGEM  - ANO/TURMA: ________

NOMES:

NÍVEL INTRODUÇÃO:

SEQUÊN C IA : P A SSA GEM  P OR  P IN O SEGUID O D E C A M B A LH OT A  À  F R EN T E + C A M B A LH OT A  À

F R EN T E C OM  P ER N A S A F A ST A D A S N UM  P LA N O IN C LIN A D O + 1/ 2 P IR UET A  + C A M B A LH OT A  À  

OBSERVAÇÕES:
R EC T A GUA R D A  + C A M B A LH OT A  À  R EC T A GUA R D A  C OM  SA Í D A  C OM  P ER N A S A F A ST A D A S + 

R OD A  + P OSIÇÃ O D E F LEXIB ILID A D E.

EQUIPAS: Nº SÉRIE: Nº COLETE: NÍVEL: D EST A QUES: NÍVEL INTRODUÇÃO (JOGO 5X5): NÍVEL ELEMENTAR (JOGO 5X5):

1 - HÁ CIRCULAÇÃO DE BOLA 

(POUCAS INTERCEPÇÕES);

1 - EXISTEM DESMARCAÇÕES 

CONSTANTES NA DIRECÇÃO DA  

BALIZA OU EM APOIO  

2 - HÁ REMATES EM SALTO  GARANTINDO A COMPENSAÇÃO 

QUANDO EXISTE SITUAÇÕES OFENSIVA (TRAPÉZIO);

DE FINALIZAÇÃO;

3 - HÁ GOLOS;

2 - EXISTE EXPLORAÇÃO 

VERTICAL E HORIZONTAL POR  

4 - HÁ DESMARCAÇÕES; PARTE DOS ATACANTES;

5 - NA DEFESA, 

HÁ ACOMPANHAMENTO 3 - NA DEFESA, EXISTEM 

DOS JOGADORES ADVERSÁRIOS MARCAÇÕES INDIVIDUAIS, DE 

(ENTRE A BOLA E A BALIZA). CONTROLO E DE VIGILÂNCIA;

FICHA DE AVALIAÇÃO - ANDEBOL  - ANO/TURMA: ________

JOGO A:

JOGO B:

JOGO C:
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EQUIPAS: Nº SÉRIE: Nº COLETE: NÍVEL DO JOGO: D EST A QUES: NÍVEL INTRODUÇÃO (JOGO 4X4): NÍVEL ELEMENTAR (JOGO 5X5):

1 - EXISTEM DESMARCAÇÕES 

CONSTANTES NA DIRECÇÃO DA  

1 - HÁ CIRCULAÇÃO DE BOLA BALIZA OU EM APOIO;  

(POUCAS INTERCEPÇÕES);

2 - HÁ REMATES À BALIZA  2 - EXISTEM FINTAS OU  

QUANDO EXISTE SITUAÇÕES SIMULAÇÕES PARA FUGIR À

DE FINALIZAÇÃO; MARCAÇÃO DO SEU ADVERSÁRIO

DIRECTO;

3 - HÁ DESMARCAÇÕES;

3 - NA DEFESA, EXISTEM 

MARCAÇÕES INDIVIDUAIS

(ENTRE A BOLA E A BALIZA).

4 - NA DEFESA, 

HÁ ACOMPANHAMENTO

DO JOGADORES ADVERSÁRIOS 4 - AO RECEBER A BOLA, 

(ENTRE A BOLA E A BALIZA). ENQUADRA-SE OFENSIVAMENTE,

SIMULA OU FINTA SE NECESSÁRIO

PARA SE LIBERTAR DA MARCAÇÃO.

FICHA DE AVALIAÇÃO - FUTEBOL  - ANO/TURMA: __________

JOGO A:

JOGO B:

JOGO C:

EQUIPAS: Nº SÉRIE: Nº COLETE: NÍVEL DO JOGO: D EST A QUES: NÍVEL ELEMENTAR (4X4):

JOA N A  C A R V A LHO

D IA N A

M A FA LD A

R U TE

SA R A  C A R V A LHO

C R IST IN A 1 - HÁ OCUPAÇÃO RACIONAL DO 

A N D R EIA ESPAÇO DE JOGO (LOSANGO);

JOA N A  M A R TA

D IOGO 2 - NA ESMAGADORA MAIORIA 

JOÃ O DAS JOGADAS CADA EQUIPA

R IC A R D O DÁ OS 3 TOQUES;

M A SSA

SA N D R O 3 - NA MAIORIA DAS JOGADAS 

SEB A STIÃ O O PASSADOR DÁ O 2 TOQUE;

SILV A

ED SON

4 - HÁ FINALIZAÇÃO 

JOA N A  C A R V A LHO INTENCIONAL (EM PASSE

M IGU EL COLOCADO OU REMATE).

A N D R EIA

F ILIPE A N TÃ O

SA R A  C A R V A LHO

FR EC HA U T

IN Á C IO

M A FA LD A

FICHA DE AVALIAÇÃO - VOLEIBOL  - ANO/TURMA: 9ºA

JOGO A:

JOGO B:

JOGO C:
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ANEXO Nº 8 

 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
91 

ANEXO Nº 9 

 

 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3º CICLO PADRE ANTÓNIO VIEIRA 
 

Ano Lectivo 2008/09 
 
 

Calendário anual do desenvolvimento do processo de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS DOCENTES 
 

Esta calendarização foi elaborada com base no Decreto Regulamentar nº2/2008, de 10 de Janeiro e no Decreto Regulamentar 

nº1-A/2009, de 5 de Janeiro. 

Para facilitar a leitura desta calendarização, em cada fase será sempre referido o artigo da legislação com o qual se relaciona. 

 

 
FASES 

 

 
CALENDARIZAÇÃO 

 

Aprovação dos Instrumentos de registo 
(ponto 5. do artº 2º do DR nº 1-A) 

Até 20 de Fevereiro de 2009  

Identificação dos avaliados que pretendem a avaliação científico-pedagógica e grupo de recrutamento 
do avaliador 
(ponto 2. do artº 3º e artº 4º do DR nº 1-A) 

Até 3 de Fevereiro de 2009 

Apresentação da proposta dos Objectivos individuais  
(artº 5º do DR nº 1-A) 

Até 20 de Fevereiro de 2009  

Aprovação dos objectivos propostos e notificação de incumprimento 
(ponto 3 do artº 5º do DR nº 1-A) 

Até 16 de Março de 2009  

Calendarização da observação de 2 ou 3 aulas  
(artº 7º do DR nº 1-A) 

Até 27 de Fevereiro de 2009  

Informação ao PCE da calendarização acordada 

 
Até 6 de Março de 2009  

Entrega da ficha de auto-avaliação e das provas documentais 

Até 15 de Junho de 2009 para 
docentes contratados e até 31 de 
Julho de 2009 para restantes 
docentes 

Preenchimento das fichas de classificação 

Até 25 de Junho de 2009 para 
docentes contratados e até 31 de 
Outubro de 2009 para restantes 
docentes 

Conferência e validação das menções de Excelente, Muito Bom e Insuficiente 

Até 29 de Junho de 2009 para 
docentes contratados e até 15 de 
Novembro de 2009 para restantes 
docentes 

Comunicação da proposta de classificação final 
(ponto 2 do artº 9º do DR nº 1-A) 

Até 1 de Julho de 2009 para 
docentes contratados e até 20 de 
Novembro de 2009 para restantes 
docentes 

Requerimento para a realização de entrevista individual 
( artº 9º do DR nº 1-A) 

Até 8 de Julho de 2009 para 
docentes contratados e até 27 de 
Novembro de 2009 para restantes 
docentes 

Realização de entrevista individual 
( artº 9º do DR nº 1-A) 

Até 14 de Julho de 2009 para 
docentes contratados e até 11 de 
Dezembro de 2009 para restantes 
docentes 

Reunião Conjunta Avaliadores para atribuição da classificação final 

Até 16 de Julho de 2009 para 
docentes contratados e até 18 de 
Dezembro de 2009 para restantes 
docentes 

Comunicação ao avaliado da avaliação final do desempenho 

Até 17 de Julho de 2009 para 
docentes contratados e até 21 de 
Dezembro de 2009 para restantes 
docentes 

 

ESPAV, 20 de Janeiro de 2009         A Presidente do Conselho Executivo 
 

 

 

               (Dulce Chagas)   
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ANEXO Nº 10 

 
 

QUADRO REFERENCIAL PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

2008-2009 
 

Elementos de referência  
A avaliação do desempenho tem por referência: 

 
Referentes Externos  
 Estatuto da Carreira Docente  

 Legislação e orientações que enquadram a avaliação de desempenho. 
 Fichas de avaliação homologadas pelo ME - Despacho  n.º 16872/2008 

 Lei de Bases do Sistema Educativo 

 Programas Curriculares 
 

Referentes a nível de Escola 
 Projecto Educativo / Objectivos e metas apresentados no projecto 
 Indicadores de medida estabelecidos pela escola de acordo com as orientações previstas na lei. 

 Regulamento interno 
 Plano Anual de Actividades 

 Plano Anual de Formação 
 Projectos Curriculares de Turma 
 

OBJECTIVOS INDIVIDUAIS – orientações de acordo o Decreto Regulamentar 2/2008 
 
Os objectivos individuais podem ser definidos/redefinidos em função do projecto educativo e de eventuais 

alterações, do plano anual de actividades e do projecto curricular de turma, bem como quando se verifique 
uma mudança de estabelecimento de educação ou de ensino. 

 
Os objectivos individuais são fixados, por acordo entre o avaliado e os avaliadores, através da apresentação 
de uma proposta do avaliado no início do período em avaliação, redigida de forma clara e rigorosa podendo 

ser formulados tendo por referência os seguintes itens: 

 
a) A prestação de apoio à aprendizagem dos alunos incluindo aqueles com dificuldades de 

aprendizagem; 
b) A participação nas estruturas de orientação educativa e dos órgãos de gestão do agrupamento 

ou escola não agrupada; 
c) A relação com a comunidade; 
d) A formação contínua adequada ao cumprimento de 

e) Um plano individual de desenvolvimento profissional do docente; 
f) A participação e a dinamização de projectos e ou actividades constantes do plano anual de 

actividades e dos projectos curriculares de turma; 

 
RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO 

O resultado final é apurado dividindo o total das pontuações obtidas pelo número de campos 

avaliados  

Excelente De 9 a 10 valores 

Muito Bom De 8 a 8,9 valores 

Bom De 6,5 a 7,9 valores 

Regular De 5 a 6,4 valores 

Insuficiente De 1 a 4,9 valores 
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Nível de assiduidade/ grau de cumprimento do serviço lectivo 

 

NÍVEIS  DE DESEMPENHO 
Menção 

Qualitativa 

Cumpriu 100% do serviço lectivo Excelente 

Cumpriu 98% a 99,9% do serviço lectivo Muito bom 

Cumpriu 95% a 97,9% do serviço lectivo Bom 

Cumpriu 90% a 94,9% do serviço lectivo Regular 

Cumpriu menos de 90% do serviço lectivo Insuficiente 

 

RECOLHA DE EVIDÊNCIAS / METODOLOGIAS A SEGUIR: 

Domínio/Itens Suporte das evidências 

Recolha de 

informação Instrumentos 

Nível de assiduidade e do 

cumprimento do serviço distribuído 

Mapas dos serviços administrativos 

Mapa das actividades de 

substituição/permuta 

Análise documental Quadros de referência 

Preparação e organização das 

actividades lectivas 

Evidências apresentadas pelo 

professor (dossiê/portefólio) 
Análise documental Grelha de registo e verificação 

Realização das actividades lectivas 
Evidências apresentadas pelo 

professor 

Observação de aulas 
Grelha de registo e verificação 

Relação pedagógica com os alunos 
Evidências apresentadas pelo 

professor 

Observação de aulas 
Grelha de registo e verificação 

Apoio à aprendizagem dos alunos 
Evidências apresentadas pelo 

professor (dossiê/portefólio) 

Análise documental/ 

observação de aulas 
Grelha de registo e verificação 

A participação e a dinamização de 
projectos e ou actividades 

constantes do plano anual de 
actividades e dos projectos 
curriculares de turma 

Evidências apresentadas pelo 

professor (dossiê/portefólio) 
Análise documental Grelha de registo e verificação 

Participação em acções de 
formação contínua 

Certificados apresentadas pelo 

professor (dossiê/portefólio) 
Análise documental Grelha de registo e verificação 

Relação com a comunidade 

Evidências apresentadas pelo 

professor (dossiê/portefólio) 
Análise documental Grelha de registo e verificação 

 

 

Dimensões da Avaliação 
 

 
A avaliação do desempenho concretiza -se nas seguintes dimensões: 

 
a) Vertente profissional e ética; 
b) Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

c) Participação na escola e relação com a comunidade escolar; 
d) Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. 
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Domínios que são objecto de avaliação 

 
 

A avaliação efectuada pelo coordenador do departamento curricular pondera o 
envolvimento e a qualidade científico -pedagógica do docente, com base na apreciação 

dos seguintes parâmetros classificativos: 

 
a) Preparação e organização das actividades lectivas; 

b) Realização das actividades lectivas; 
c) Relação pedagógica com os alunos; 
d) Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos. 

 
Na avaliação efectuada pelo órgão de direcção executiva os indicadores de 

classificação ponderam o seguinte: 

 
a) Nível de assiduidade — aprecia a diferença entre o número global de aulas previstas e o 

número de aulas ministradas; 
b) Serviço distribuído — aprecia o grau de cumprimento do serviço lectivo e não lectivo atribuído 

ao docente, tendo por referência os prazos e objectivos fixados para a sua prossecução; 
c) Participação dos docentes no agrupamento ou escola não agrupada — assenta na valorização 
dos seguintes factores: i) Número de actividades constantes do projecto curricular de turma e do 

plano anual de actividades que foram distribuídas ao docente em cada ano lectivo e em que o 
mesmo participou; ii) Qualidade e importância da intervenção do docente para o cumprimento dos 

objectivos prosseguidos; 
d) Acções de formação contínua — aprecia, tendo em conta a classificação e o número de créditos 
obtidos: i) As acções de formação contínua que incidam sobre conteúdos de natureza científico -

didáctica com estreita ligação à matéria curricular que leccionam; ii) As acções de formação 
contínua relacionadas com as necessidades do agrupamento de escolas ou escola não agrupada 

definidas no respectivo projecto educativo ou plano de actividades; 
e) Exercício de outros cargos ou funções de natureza pedagógica — aprecia o grau de 
cumprimento dos objectivos predefinidos para o desempenho de cargos ou actividades de 

coordenação nas estruturas de orientação educativa e de supervisão pedagógica, ou na 
coordenação de projectos, previstos na lei ou no regulamento interno do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada; 

f) Dinamização de projectos de investigação, desenvolvimento e inovação educativa — aprecia os 
projectos propostos pelo docente e pelo respectivo agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada, tendo por referência os seguintes indicadores. i) Grau de cumprimento dos objectivos 
previamente fixados; ii) Avaliação do desempenho do docente no desenvolvimento do projecto. 
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ANEXO Nº 11 

   



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
96 

ANEXO Nº 12 
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ANEXO Nº 13 

 

 

Escola Secundária de Alcochete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2012 
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ANEXO Nº 14

 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
99 

ANEXO Nº 15 
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ANEXO Nº 16
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ANEXO Nº 17

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

 

    EDUCAÇÃO FÍSICA 2009/2010 

 

1.Apresentação do Professor – Boas vindas aos alunos – Desejo de um bom ano lectivo. 

 

2. A importância Curricular da disciplina na vida do aluno – O que significa Educação Física. 

 

3. Entrega e explicação do documento informativo aos alunos e encarregados de educação, 
reforçando sempre todos os pontos. 

 

4. Recapitular a importância da: 

4.1. Pontualidade/Disponibilidade (preparação da aula - ajudar o professor na preparação dos 
materiais necessários – sentido de responsabilidade); 

4.2. Balneários (saco dos valores, respeito pelas outras turmas que se encontram no mesmo 
balneário, duches); 

4.3. Equipamento (Condição de acesso ao espaço de aula, Importância de trazerem sempre o 
equipamento, mesmo quando estão lesionados ou com atestado médico). 

5. Diferença entre material e equipamento desportivo. 

6. O que é a avaliação inicial e para que serve. 

6.1. Para as turmas de 11º e 12º anos – “Negociação das matérias” após os resultados da 
avaliação Inicial. 

7. Avaliação em Educação Física: 

7.1. P.N.E.F. 

7.2. Níveis Introdutório / Elementar / Avançado 

7.3. Critérios de Avaliação específicos (explicar). 

8. Roulement de Instalações: 

8.1. Rotação (caracterização dos espaços); 

8.2. Em que espaço vamos estar na próxima aula. 

9. Regras de funcionamento da aula: 

9.1. Gestos do Professor – “parar”, “aproximar”, “formar meia lua” e “rotação das estações”. 

10. A importância de leccionar conteúdos relacionados com a actividade física. 

 

11. Desporto Escolar (Existência de núcleos – Quem está interessado?) 

 

12. Alunos com problemas de saúde ou Atestado Médico (falar a sós com o aluno – final da 
aula).    

 

  AULA DE APRESENTAÇÃO: 
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ANEXO Nº 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conferências Curriculares Educação Física 

 
 

Guião Conferências Curriculares 

 

 Matérias 

 Comparação por matérias relativamente à Av. Diagnóstica (verificar se existiu evolução 

de níveis…);   

 Verificação das matérias fortes e fracas (se continuam as mesmas ou se alteraram);  

  Aferir critérios em termos de classificação (encontrar em turmas 

diferentes/professores diferentes o mesmo exemplo de combinação de I, E e A e 

verificar a que classificação final correspondeu);  

 Comparação de médias das turmas do mesmo ano (gráficos do Observatório).           

 Propôr alunos para apoio pedagógico (formulário próprio).   

                                                                                                                                                                                               

Aptidão Física 

 Inserir dados da A.D. e 1ºP – caso tenham realizado (se forem iguais copiem para a 

coluna do 1ºP); 

 Verificar capacidades fortes e fracas; 

 Propôr alunos para o Projecto Vida Activa. 

 

Nota – Foi criada no ficheiro das matérias uma nova coluna para o “Atletismo”, pois no final do 

1º Período a classificação desta matéria é única. Como tal será importante também como foi 

classificado (média, o melhor das 3 disciplinas, …). 
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ANEXO Nº 19

 

 

          Conferências Curriculares –  
          10º ANO-3ºPERÍODO 

Educação Física 

 

PROFESSORES: Mª JOSÉ GONÇALVES e EDGAR SOUSA 
 

Guião Conferências Curriculares 3º Período 

 MAIOR EVOLUÇÃO (AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO/AVALIAÇÕES 3ºPERÍODO)  

 

 Matérias 

Colectivos – VOLEIBOL, a seguir Andebol 

Ginástica – GINÁSTICA DE APARELHOS E ACROBÁTICA 

Atletismo – SALTOS  

Badminton – continua a notar-se uma EVOLUÇÃO SIGNIFICATIVA, no entanto o nº de 

alunos avaliados foi maior no 3º P (105/145) o que sugere a importância de darmos 

mais ÊNFASE à AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO desta matéria. 

_______________________________________________________________________ 

 

 Aptidão Física > evoluçaõ pm/zsaf – FS e FLX  

(evoluíram de 69 p 92(23) / de 63 p 85(22) alunos) 

 

 Aptidão Física < evolução pm/zsaf – FM e MLH 

(FM não se pode determinar, há mais alunos ZSAF na AD  q no 3ºP (107/99. 

Na MLH evoluíram de 9 p 22 (13 alunos) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 FORTES E FRACAS (mais Es e As/mais NIs e Is) 

 Matérias 

Fortes –  

COLECTIVOS: FUTEBOL;  

INDIVIDUAIS: ATLETISMO; DANÇA 

 Fracas – 

 COLECTIVOS: ANDEBOL (25 NI, 90IS);  

INDIVIDUAIS: GINÁSTICA (ESPECIALMENTE SOLO);  

 

 

 Aptidão Física Fortes - 

 Aptidão Física zsaf:  FORÇA MÉDIA  (99 alunos zsaf em 101) e FORÇA 

SUPERIOR  (92 alunos zsaf em 101)  

Fracas - 

 Aptidão Física pm: FLEXIBILIDADE (85 ALUNOS ZSAF EM 99) 

NOTA: (APENAS SE AVALIARAM 17 E 25 ALUNOS EM 111, NA MILHA NA AD E 3ºP) 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
104 

ANEXO Nº 20 
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ANEXO Nº 21 
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ANEXO Nº 22 
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ANEXO Nº 23 
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ANEXO Nº 24 

 

 

Biénio

2009/2011

2010

Nov

Até 

03

Até 

13

Até 

20

21  

e 22

Até 

27

28  

a 30

Até 

01

Até 

15

Até 

05

Até 

31

Até 

09

Até 

16

19  

e 20

Até 

26

27  a 

30

Até 

07

Até 

21

Até 

04

1
Fixação dos Objectivos 

Individuais - Facultativo

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

2
Pedido de Observação de Aulas - 

Facultativo

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

3
Entrega de Relatório de Auto-

Avaliação

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

4
Entrega da Proposta de 

Avaliação dos Relatores

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

5
Pedido de Entrevista pelo 

Avaliado

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X
6 Entrevistas aos Avaliados 

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

7
Entrega de toda a Documentação 

pelo Relator ao Júri de Avaliação 

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

8 Reuniões do Júri

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

9
Entrega da Ficha de Avaliação  

Final ao Avaliado

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

10 Período de Reclamações

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

11 Resposta da Reclamação

Docentes do Quadro de Escola X

Docentes Contratados X

Docentes do Quadro de Escola

Docentes Contratados

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE

CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO 

Até 

31/10

Junho Julho Agosto Setembro
FASES DO PROCESSO

2011

Outubro
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ANEXO Nº 25

 

                                                                                         

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PESSOAL DOCENTE 
 

DOSSIER (em suporte de papel)  
Sem Observação de Aulas 

 
ESTRUTURA 

CAPA 
 

 Identificação da escola 

 Nome do docente 

 Ano lectivo 2010-2011 
 
ÍNDICE  
 

A. IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO 
 

 Dados Pessoais e profissionais 

 Serviço distribuído – Horário e Cargos ou Funções 
 

B . OBJECTIVOS INDIVIDUAIS (facultativos) 
 

1. VERTENTE PROFISSIONAL SOCIAL E ÉTICA 
 

 Ficha de auto-avaliação com a reflexão sobre o seu trabalho nas quatro dimensões relativas aos 
padrões de desempenho docente. 

 
2. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
 

 2 a 4 evidências relativas (uma turma): 

 Planificação, preparação e organização das actividades lectivas 

 Processo de avaliação das Aprendizagens do aluno. 
 

3. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE EDUCATIVA 
Evidências da Intervenção na Escola 
 

 2 a 4 evidências relativas: 

 Trabalho desenvolvido nas diversas estruturas de coordenação educativa, supervisão 
pedagógica e nos órgãos de administração e gestão. 

 Organização, dinamização e acompanhamento de projectos do PAA; PEE e PCE. 
 

4. DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL AO LONGO DA VIDA (2009/2011) 
 
 Evidências do Desenvolvimento Profissional 

 Certificados de participação em Acções de Formação Creditadas 

 Certificados de participação em Seminários, Encontros, Congressos, Conferências e Acções que 
contribuam para o desenvolvimento profissional do docente. 
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ANEXO Nº 26 

 

                                                                                         

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PESSOAL DOCENTE 
  
DOSSIER (em suporte de papel)  

Com Observação de Aulas 
 

ESTRUTURA 
CAPA 
 

 Identificação da escola 

 Nome do docente 

 Ano lectivo 2010-2011 
 

ÍNDICE  
 

A. IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO 
 

 Dados Pessoais e profissionais 

 Serviço distribuído – Horário e Cargos ou Funções 
 

B . OBJECTIVOS INDIVIDUAIS (facultativos) 
 
 
 

1. VERTENTE PROFISSIONAL SOCIAL E ÉTICA 
 

 Reflexões a incluir na ficha de auto-avaliação sobre as acções de actualização que desenvolveram a 
fim de promover a melhoria das suas práticas, o desenvolvimento integral dos alunos e a qualidade 
das suas aprendizagens e nas quais demonstrem o seu espírito de colaboração e a sua participação 
regular nos projecto da escola. 

 Reflexão na sua área, quer a nível didáctico quer a nível científico (colocar a evidência)  

 Relatório sobre a concepção, planificação e desenvolvimento de projectos a nível de escola e com a 
comunidade educativa.  

 

2. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
 

 Planificação, preparação e organização das actividades lectivas 

 Evidências do Processo de avaliação das Aprendizagens do aluno. 
 

EVIDÊNCIAS DA INTERVENÇÃO NA SALA DE AULA (turma observada) : 
 

 Planificação e plano das aulas observadas do2º período, na turma/disciplina observada 

 Materiais pedagógicos seleccionados e/ ou produzidos pelo docente. 
 
 
 
 

 Instrumentos e resultados de todas as avaliações 
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ANEXO Nº 27 

 

 

 
 

 

        MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE – 403933 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 

FICHA GLOBAL DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DO DESEMPENHO DOCENTE 
 

Nome do avaliador: 

Cargo:                                                                                                                                                      NIF:  

Nome do avaliado: 

Categoria:  

Departamento curricular/Área disciplinar:                                                                                              NIF: 
 

Período em avaliação _______ a _______ 
 

A Nível de assiduidade e cumprimento do serviço distribuído 

Classificação  

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

M
U

IT
O

 B
O

M
 

B
O

M
 

R
E

G
U

L
A

R
 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

Pontuação 

A.1 

Serviço lectivo – grau de cumprimento do serviço e dos respectivos objectivos 

individuais (facultativos) 
     

 
Cumprimento de 100% do serviço lectivo      

Cumprimento de 99,9% a 97% do serviço lectivo      

Cumprimento de 96,9% a 95% do serviço lectivo      

Cumprimento de 94,9% a 90% do serviço lectivo      

Cumprimento de menos de 90% do serviço lectivo      

A.2 

Empenho para a realização da totalidade das aulas previstas (compensações, 

permutas, preparação das substituições) 
     

 

Cumprimento de 100% do serviço lectivo      

Cumprimento de 99,9% a 97% do serviço lectivo      

Cumprimento de 96,9% a 95% do serviço lectivo      

Cumprimento de 94,9% a 90% do serviço lectivo      

A.3 
Serviço não lectivo – grau de cumprimento do serviço e dos respectivos 

objectivos individuais (facultativos) 
      

B Avaliação Global por Dimensões Classificação Pontuação 

B.1 Dimensão Vertente Profissional, Social e Ética 

B
1.

1 

B
1.

2 

B
1.

3 
 

    

B.2 Dimensão do Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem  B
2.

1 

B
2.

2 
(*

) 

B
2.

3 
(*

) 

B
2.

4 
 

 

     

B.3 Dimensão da Participação na Escola e Relação com a Comunidade Educativa 

B
3.

1 

B
3.

2 

B
3.

3  

    

B.4 

Dimensão do Desenvolvimento e Formação Profissional ao Longo da Vida   

Acções de formação contínua realizadas: de 

interesse para a escola; nas disciplinas que o 

docente lecciona 

Número de 

créditos 

Classificação 

quantitativa 
  

  

 

      

E Avaliação dos Outros Docentes: Funções de Avaliador 
Classificação Sub-total A 

  

F Coordenação do Departamento: funções de coordenação 

Classificação Sub-total A 

  
 

 

(*) – Este domínio só é avaliado no caso de ter havido observação de aulas 

 

 

ALCOCHETE, ____ de ________________________ de 2011 

 

 

A CCAD / O AVALIADOR 

___________________________________________ 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
114 

ANEXO Nº 28 

   

 

1 

         ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

                OBSERVAÇÃO DE AULAS - LISTA DE VERIFICAÇÃO 

 

Departamento: _____________________________________________________ 

Professor avaliado: __________________________________________________ Grupo: ____________ 

Professor avaliador: ______________________________________________ 

Data: _____/_____/_________         Hora: ___________         Sala: __________ 

Ano:  _____ Turma:  _____     Nº de alunos da turma: ______    Nº de alunos presentes: ______ 

  

Unidade Didáctica/Conteúdos: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________   

 

A - Preparação e Organização das Actividades Lectivas 

Itens a observar 

Verificação 

SIM(*) NÃO 

S F P 

 O Plano de Aula foi concretizado. 
    

 Existe coerência entre o Plano de Aula e a Unidade temática a desenvolver. 
    

 Gere o tempo de forma a cumprir os objectivos propostos. 
    

 Revela flexibilidade na abordagem dos conteúdos de leccionação. 
    

 

B - Realização das Actividades Lectivas 

Itens a observar 

Verificação 

SIM(*)  NÃO 

S F P  

 Evidencia O Conhecimento Das Matérias.     

 Explica Com Clareza Os Conteúdos Do Seu Domínio Científico.     

 Utiliza Com Correcção E Promove Uma Utilização Correcta Da Língua Portuguesa.     

 Apoia Os Alunos Na Aquisição De Novas Competências, Motivando-Os Para A Melhoria.     

 Desenvolve Formas De Interacção, Solicitando Opiniões E Aceitando Ideias.     

 Utiliza Diversos Recursos Para A Aprendizagem Dos Alunos.     

 Incentiva Ao Desenvolvimento De Métodos E Técnicas De Estudo.     

 Promove Actividades De Trabalho Autónomo.     

(*) – S (Sempre); F (Frequentemente); P (Poucas Vezes) 

1 

C – Relação Pedagógica 

Itens a observar 

Verificação 

SIM NÃO 

S F P 

 Clarifica com os alunos os objectivos a atingir.     

 Utiliza o reforço positivo na superação das dificuldades dos alunos.     

 Demonstra preocupação e respeito para com os alunos.     

 Fomenta a inter-ajuda e o trabalho colaborativo.     

 Estimula a aquisição dos valores fundamentais à convivência em sociedade.     

 Cria condições que permitem a participação equitativa de todos os alunos.     

 Promove o cumprimento de regras na sala de aula.     

 Desloca-se pela sala de aula acompanhando e apoiando os alunos, de acordo com as 
necessidades destes.  

    

 Lida com comportamentos inadequados e situações imprevistas.     

 Promove estratégias para a manutenção da disciplina na sala de aula.     

(*) – S (Sempre); F (Frequentemente); P (Poucas Vezes) 
 

Observações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcochete, …… de ………………………….………. de 2011 

O Avaliador 

________________________________________ 
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ANEXO Nº 29 

 

  

 

 Avaliação de Desempenho Docente 2010/2011 

PROCEDIMENTOS A SEGUIR NO PROCESSO DE ADD 
 

Entrega do Dossiê:           Professores sem Avaliação Cientifica 
 
1. Entrega do Dossiê ao Relator, onde deve constar: 

 

1.1. Dados pessoais (tal como está no documento de estrutura do dossiê); 
1.2. Objectivos individuais (quem entregou); 

 

1.3. Dimensão – Vertente Profissional Social e Ética 
 

 Relatório de Auto-Avaliação, com a reflexão sobre o seu trabalho nas quatro dimensões 
dos padrões de desempenho de acordo com o Anexo II do Despacho nº 14420/2010 
de 15 de Setembro; 

 Auto-diagnóstico do inicio do processo avaliativo, tendo em consideração os 
domínios de avaliação e ou as funções ou actividades específicas não enquadráveis 
nos domínios, bem como a inserção na vida da escola; 

 Descrição da actividade profissional desenvolvida no período em avaliação; 

 Contributo individual para a prossecução dos objectivos e metas da escola para cada 
dimensão (evidências a colocar no dossiê na respectiva dimensão de ADD). 
 

1.4. Dimensão – Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem (uma Turma) 
 

 Entrega de 2 a 4 evidências distribuídas de acordo com: 

 Planificação, preparação e organização das actividades lectivas; 

 Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos. 
 

1.5. Dimensão – Participação na Escola e Relação com a Comunidade Educativa  
 

 Entrega de 2 a 4 evidências distribuídas de acordo com: 

 Relatório das diferentes estruturas de coordenação educativa (relatórios da direcção 
de turma; coordenação; supervisão; outros cargos); 

 Registo da organização, dinamização e acompanhamento de projectos da ESA (do 
PAA; PEE; PCE) 

 Exemplos: Projecto Vida Activa; Desporto Escolar; Aulas de Substituição, etc. 
 

1.6. Dimensão – Desenvolvimento e Formação Profissional ao Longo da Vida 
 

 Entrega de evidências distribuídas de acordo com: 

 Certificados de acções creditadas; 

 Certificados de acções não creditadas; 
 

2. Análise do Dossiê e preenchimento da Ficha da Análise Documental sem O.A. pelo Relator; 
 

3. Preenchimento da Ficha Global de Avaliação do Desempenho Docente, pelo relator: 

 A – Dados recolhidos na secretaria; 

 B – Pontuação por Dimensão de acordo com: 

 Os dados das fichas de análise documental; 

 Os padrões de desempenho docente constantes no Despacho nº 16034/2010, de 22 
de Outubro (para o Bom). 
 

4. De acordo com o Decreto-Regulamentar nº2/2010 de 23 de Junho, o Relator (Artigo 18º) após 

apreciação do relatório de auto-avaliação e do preenchimento da ficha de avaliação global, deverá 
apresentar uma proposta de classificação final, por escrito, ao seu avaliado. 
 

5. Recebida a comunicação, o avaliado dispõe de cinco dias úteis para requerer, por escrito a 
realização de uma entrevista individual com o relator. 

 Caso não a requeira, a proposta de avaliação é aceite. 
 

6. A proposta de avaliação é entregue ao Júri de Avaliação que irá: 

 Apreciar a proposta apresentada pelo relator; 
 

7. A avaliação é comunicada por escrito ao avaliado. 

Coordenadora do Departamento de Expressões Física e Artística: Maria José Gonçalves    1 
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ANEXO Nº 30 

 

 

 
 

Avaliação de Desempenho Docente 2010/2011 

 

PROCEDIMENTOS A SEGUIR NO PROCESSO DE ADD 
 

Professores com Avaliação Cientifica 

Após as Aulas Observadas: 
 
1. Entrega do Dossiê ao Relator, onde deve constar: 

 
1.1. Dados pessoais (tal como está no documento de estrutura do dossiê); 
1.2. Objectivos individuais (quem entregou); 

 

1.3. Dimensão – Vertente Profissional Social e Ética 
 

 Relatório de Auto-Avaliação de acordo com o Anexo II do Despacho nº 14420/2010 de 
15 de Setembro; 

 Auto-diagnóstico do inicio do processo avaliativo, tendo em consideração os 
domínios de avaliação e ou as funções ou actividades específicas não enquadráveis 
nos domínios, bem como a inserção na vida da escola; 

 Descrição da actividade profissional desenvolvida no período em avaliação; 

 Contributo individual para a prossecução dos objectivos e metas da escola para cada 
dimensão (evidências a colocar no dossiê na respectiva dimensão de ADD); 

 Reflexão na sua área, a nível didáctico e científico (analisar um problema e procurar 
investigar sobre o assunto, na resolução dos problemas); 

 Relatório sobre a concepção, planificação e desenvolvimento de projectos a nível de 

escola e com o envolvimento da comunidade educativa. 
 

1.4. Dimensão – Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem (uma Turma) 
 

 Planificação anual; planificação do 2º e do 3º período; planos das aulas observadas; 

 Materiais pedagógicos seleccionados e produzidos pelo docente; 

 Instrumentos de avaliação e resultados de todas as avaliações; 

 Tratamento estatístico dos resultados das avaliações e reflexão sobre os mesmos e 
ainda sobre as estratégias adoptadas; 

 Relatório com o contributo do professor para o sucesso escolar dos seus alunos. 
 

1.5. Dimensão – Participação na Escola e Relação com a Comunidade Educativa  
 

 Relatório das diferentes estruturas de coordenação educativa (relatórios da direcção de 
turma; coordenação; supervisão; outros cargos); 

 Registo da organização, dinamização e acompanhamento de projectos da ESA (do PAA; 
PEE; PCE) 

 Exemplos: Projecto Vida Activa; Projecto de Desporto Escolar. 
 

1.6. Dimensão – Desenvolvimento e Formação Profissional ao Longo da Vida 
 

 Certificados de acções creditadas; 

 Certificados de acções não creditadas; 

 Reflexão sobre as repercussões da formação que recebeu nas suas práticas; 

 Registo de actividades que promoveu após as suas formações =» Melhoria das práticas 
colaborativas na escola. 

 
2. Análise do Dossiê e preenchimento da Ficha da Análise Documental pelo Relator; 

 
3. Preenchimento da Ficha Global de Avaliação do Desempenho Docente, pelo relator: 

 A – Dados recolhidos na secretaria; 

 B – Pontuação por Dimensão de acordo com: 

 Os dados das fichas de análise documental; 

Avaliação de Desempenho Docente 2010/2011 

 Os padrões de desempenho docente constantes no Despacho nº 16034/2010, 
de 22 de Outubro. 
 

1. De acordo com o Decreto-Regulamentar nº2/2010 de 23 de Junho, o Relator (Artigo 18º) 
após apreciação do relatório de auto-avaliação e do preenchimento da ficha de avaliação 
global, deverá apresentar uma proposta de classificação final, por escrito, ao seu 
avaliado. 
 

2. Recebida a comunicação, o avaliado dispõe de cinco dias úteis para requerer, por escrito 
a realização de uma entrevista individual com o relator. 

 Caso não a requeira, a proposta de avaliação é aceite. 
 

3. A proposta de avaliação é entregue ao Júri de Avaliação que irá: 

 Apreciar a proposta apresentada pelo relator; 

 Caso haja pedido de entrevista, também se deverá ponderar as questões 
levantadas pelo avaliado. 
 

4. A avaliação é comunicada por escrito ao avaliado. 
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ANEXO Nº 31 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROJECTO 

CULTUR’ARTE:  

A INTERDISCIPLINARIDADE NA 

ESA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenação 
 

Maria José Broeiro Gonçalves 
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ANEXO Nº 32 
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ANEXO Nº 33 
 

 
 

PROJECTO 

  

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

2010 / 2011 

 

Equipa - Coordenadora da Educação para a Saúde 

 Alexandra Ferreira 

 Alice Fernandes 

 Antónia Furtado 

 Luís Mourinha 

 Maria Elisabete Silva 

 Maria José Gonçalves 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 
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ANEXO Nº 34 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPA DO OBSERVATÓRIO: 

    ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

 OBSERVATÓRIO DE AVALIAÇÃO – 2009/2010 - 2010/2011 

           

ESTUDO INTERNO SOBRE “Conceito Interno de Sucesso e de Insucesso”: 

 

Alexandra Ferreira–Alice Fernandes-Ana Outeiro–Fernanda Veríssimo-Paula Miranda–Vítor Douradinho–M.ª José Broeiro 
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ANEXO Nº 35 
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ANEXO Nº 36 

 

 
 

 

11º A - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - 2010/2011
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11º A - AVALIAÇÃO 1º PERÍODO - 2010/2011 
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ANEXO Nº 37 
 

  

RECORDES 

APTIDÃO FÍSICA 10º 1

Testes Rapazes Raparigas
Velocidade Nº 26 – Marcos Vieira

(4,93 seg)

Nº 2 – Aissato Djaló

(5,48 seg)

Vai e Vem Nº 7 – André Madeira

(63 percursos)

Nº 3 – Ana Catarina Jesus

(48 percursos)

Força de Braços Nº 7 – André Madeira

(22 flexões)

Nº 4 – Ana Lúcia Rodrigues  

(11 flexões)

Flexibilidade 

do Tronco

Dir Nº 6 – André Gonçalves

(25 cm)                                             

Nº 21 – Marta Barros

(45 cm)

Esq Nº 6 – André Gonçalves

(21 cm) 

Nº 21 – Marta Barros

(48 cm)

Professora: Maria José Gonçalves Ano Lectivo 07/08 (1º Período)

ESCOLA SECUNDÁRIA PADRE ANTÓNIO VIEIRA

RECORDES 

APTIDÃO FÍSICA

11º A;D;F 

12º F

Testes Rapazes Raparigas
Velocidade Nº 4 – Daniel Morais

(11º F)                (4,65seg)

Nº 11 – Joana Cristovão

(12º F) (5,76 min)

Milha Nº 4 – Daniel Morais

(11º F)                        (5,38 min)

Nº 11 – Joana Cristovão

(12º F) (6,45 min)

Força de 

Braços

Nº 10 – Fábio Maricato

(11º D)                     (42 flexões)

Nº 8 – Inês Correia

(12º F) (30 flexões)

Senta e 

Alcança

D Nº 14 – Henrique Barbacena

(11º A) (42cm)

Nº 21– Quélia Correia

(11º F) (46 cm)

E Nº 14 – Henrique Barbacena

(11º A) (42cm)

Nº 2 – Ana Carolina Sampaio

(11º A) (54 cm)

Professora: Maria José Gonçalves Ano Lectivo 10/11 (3º Período)

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE
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ANEXO Nº 38 
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ANEXO Nº 39 
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ANEXO Nº 40 
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Atividade: “O Voleibol e os Quadros Interativos”; Destinatários: Todos os alunos do 11º Ano das 

turmas A, D e F da Escola Secundária de Alcochete; Objetivos: utilizar as TIC/Quadros Interativos 

em sala de aula; proporcionar atividades teórico/práticas com o programa ActivInspire dos quadros 

interativos na disciplina de educação física; verificar a aquisição dos conhecimentos lecionados na 

parte prática da disciplina; colocar questões de diferenciação dos alunos, relativamente aos 

conhecimentos transmitidos em momentos da prática da disciplina; Recursos: sala nº 13 com 

quadro interativo e com computadores para trabalho individual/pares; Calendarização: maio de 

2011; Conteúdos: Tema – Voleibol; Aula dividida em três partes: 1ª – Visionamento do filme sobre 

a história do voleibol (perto de 5 min.) e apresentação das novas regras adotadas; 2ª – Realização 

de um teste interativo; 3ª – Visionamento de cinco pequenos filmes: os melhores ataques do 

mundial de 2006; as recuperações incríveis; jogadas da seleção feminina de voleibol;  técnica do 

serviço de ténis; os remates mais rápidos. 

 

Avaliação: 1º - Realização de um teste interativo com questões sobre: origem da modalidade; os 

gestos técnicos da modalidade; identificação dos jogadores (ensinadas nas aulas práticas); 

colocação dos diferentes jogadores no campo com diferentes características de acordo com a 

situação de jogo (ensinadas nas aulas práticas); posicionamento de três jogadores em posições 

específicas; descrição do movimento da manchete colocada (ensinadas nas aulas práticas); 

posicionamento de vários jogadores em posições específicas de realização de uma determinada 

tarefa. 2º - Correção do teste com os resultados em ficheiro Excell: 

 

 
 

3º - Publicação na disciplina de educação física da professora Maria José Gonçalves, da 

Plataforma Moodle da escola; 4º - Realização de uma ficha de autoavaliação na Plataforma 

Moodle; 5º - Feedback muito positivo dos alunos (querem continuar com estas atividades). 

 

11º A

Slide 3

Linhas do 

campo

Zonas do 

campo

País de 

Origem

Nº de 

Jogadores

Gestos 

Técnicos
Manchete

Linha 

Def./Ataque

Posicionamento 

dos Jogadores

Gestos do 

Árbitro

Gestos 

Técnicos

Nº de 

Jogadores

Pos. 6 Jog. 

V. - Ataque

Pos. 6 Jog. 

A. - Defesa
Bola

10 GT         

1 Opção

4 GT            

2 Opções

1 GT            

3 Opções

Pos. 6 Jog. 

V. - Ataque
Bola

Pos. 5 Jog. 

A. -  Defesa

1 Jog. no   

Bloco

Pos. 6 Jog. V. - 

Ataque
Bola

Pos. 5 Jog. 

A. -  Defesa

1 Jog. no   

Bloco

8 8 2 4 14 10 5 5 12 15 4 12 12 2 18 12 6 6 4 10 5 6 5 10 5

ESCOLA SECUNDÁRIA ALCOCHETE

2010/2011

Nº Nome 

Slide 8

TOTAL

200

VOLEIBOL
Slide 1 Slide 2 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7
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ANEXO Nº 41 

 
 
 

 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO 

Apreciação ao Trabalho Desenvolvido pela Professora ao Longo do Ano 

2007/2008 

1. Descreva o episódio que mais o/a marcou nas aulas de Educação Física. 

 

 

 

 

 

2. Explique porque é que esse episódio foi tão relevante para si. 

 

 

 

 

3. O que mais gostou nestas aulas? Porquê? 

 

 

 

4. E o que menos gostou? Porquê? 

 

 

 

5. Estas aulas tiveram algum impacto no teu comportamento? Justifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ___/ ____/ ____ 
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ANEXO Nº 42 
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ANEXO Nº 43 

 

                                2009/2010 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS À PROFESSORA 
10ºA 

 
Nº 1 

 
Nº 2 

 
Nº 3 

 
Nº 4 

 
Nº 6 

 
Nº 7 

 
Nº 9 

 
Nº 13 

 
Nº 14 
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Nº 15 

 
Nº 16 

 
Nº 17 

 
Nº 18 

 
Nº 19 

 
Nº 21 

 
Nº 25 

 
Nº 26 
 

 
 
 
 
 
 
OBS: Alguns alunos não escreveram nada relativamente ao Balanço do Ano Lectivo. As fichas 
estão nos dossiês das turmas 
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                                                            2009/2010 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS À PROFESSORA 
11ºF 

 
Nº 1 

 
Nº 2 

 
Nº 3 

 
Nº 4 

 
Nº 6 

 
Nº 8 
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Nº 9 

 
Nº 11 

 
Nº 12 

 
Nº 13 

 
Nº 15 

 
Nº 16 
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Nº 17 

 
Nº 19 

 
Nº 20 

 
Nº 21 

 
Nº 23 

 
Nº 24 

 
Nº 25 

 
Nº 26 

 
 
 
OBS: Alguns alunos não escreveram nada relativamente ao Balanço do Ano Lectivo. As fichas 
estão nos dossiês das turmas 
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ANEXO Nº 44 

 
 

   

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 

AUTO-AVALIAÇÃO – 3º Período 

Ano Lectivo 2010/2011 

NOME: ______________________________________ Nº __     11ºA 

 

Assinala com uma cruz (X) a tua opinião relativamente ao teu desempenho nos pontos 

que estão evidenciados para as diferentes matérias da disciplina de Educação Física, tendo em 

conta a seguinte escala: I – Insuficiente; S – Suficiente; B – Bom. 

 Sendo que o Insuficiente diz respeito ao facto de não cumprires o objectivo ou de 

raramente efectuares o que está descrito neste ponto; O Suficiente faz referência ao facto de 

cumprires o objectivo na sua totalidade e/ou de efectuares o que está descrito nesse ponto 

regularmente; O Bom diz respeito ao facto de cumprires o objectivo na sua totalidade com à 

vontade/sem qualquer tipo de problema e/ou de efectuares sempre o que está descrito nesse 

ponto; 

 Ao todo terás de realizar a auto-avaliação ao nível das Competências Gerais e das 

Competências Essenciais, trabalhadas este período das 6 matérias que escolheste e realizaste 

em Educação Física no 1° Período  

Objectivos Gerais  I S B 

Cooperas com os teus colegas, ajudando-os a superar as suas dificuldades.    

Aceitas com cordialidade as decisões da professora, dos árbitros, dos teus colegas e as tuas 

falhas. 

   

 

Basquetebol  I S B 

Quando recebes a bola, levantas a cabeça para analisares qual a melhor opção que irás 

realizar posteriormente (passe a um colega desmarcado, drible e lançamento na passada ou 

em apoio). 

   

Passas a um jogador livre.    

Lanças em apoio e/ou na passada.    

Driblas em progressão.    

Enquadras-te ofensivamente.    

Desmarca-te.    

Defendes individualmente e consegues acompanhar e dificultar o teu adversário.    

Driblas em progressão com mudanças de direcção de acordo com o posicionamento do 

defesa. 

   

Utilizas o ressalto defensivo.    

Consegues realizar com frequência, o movimento de passe e corte.    

 

Futebol  I S B 

Controlas a recepção e o passe (de preferência com a parte de “dentro do pé”).    

Procurar conduzir a bola se tiveres livre da marcação em detrimento de te preocupares 

somente em pontapear a bola (“livrar-se da bola”). 

   

Rematas se tens a baliza ao teu alcance    

Procurar integrar-te nas acções ofensivas quando a tua equipa está na posse de bola e nas 

acções defensivas quando a equipa perde a posse da bola (“não te limitas a ver os colegas a 

jogar”). 

   

Conduzes a bola em progressão e penetras para rematar se não tiveres nenhum colega livre 

de marcação. 

   

Desmarcas-te utilizando mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na direcção da 

baliza e/ou de apoio ao portador da posse de bola. 

   

A nível defensivo, efectuas marcação, intercepção, pressão e desarme ao adversário com 

posse de bola. 

   

 

Voleibol  I S B 

Utilizas, consoante a trajectória da bola, o passe e a manchete.    

Serves por baixo, a uma distância de 3 a 4,5 metros da rede a 2m de altura, colocando a 

bola, conforme a indicação prévia, na metade esq. ou dta do meio campo oposto. 
   

Jogas com os companheiros efectuando toques, com as duas mãos por cima, e/ou toques por 

baixo com os antebraços (em extensão). 
   

Posição-base / atitude defensiva e ofensiva.    

Serves por cima (tipo ténis), colocando a bola numa zona de difícil recepção ou em 

profundidade. 
   

Na sequência da recepção do serviço, posicionaste correcta e oportunamente para passar a 

bola a um companheiro em condições de este dar continuidade às acções ofensivas 

(segundo toque), ou receber/enviar a bola, em passe colocado ou remate (apoio), para o 

campo contrário. 

   

Consegues fazer um serviço por cima na direcção pedida pela tua professora    

 

Atletismo I S B 

Consegues correr 40m, atingindo a velocidade máxima, sem desacelerar.    

Consegues fazer uma corrida de estafetas e utilizar a zona de transmissão para a entrega do 

testemunho. 

   

Consegues fazer a recepção do testemunho em corrida de aceleração, sem olhar para o 

colega que vai fazer a entrega. 

   

Consegues lançar o peso sem afastá-lo do pescoço.    

Consegues realizar um movimento harmonioso de lançamento do peso, partindo de costas 

para a zona de lançamento. 

   

Consegues fazer o salto em altura da técnica de tesoura com as pernas em extensão frontal e    

Consegues fazer a técnica fosbury flop do salto em altura e fazer bem a rotação do corpo 

para a queda nos colchões de costas e em segurança.. 

   

 

Badminton I S B 

Realizas o serviço (por baixo) na direcção do teu colega.    

Bates e devolves o volante com regularidade e durante algum tempo.    

Adoptas a posição-base com frequência (sempre que o volante está no adversário).    

Consegues distinguir os diferentes gestos técnicos (lob; clear; drive; amorti; remate).    

Deslocas-te agilmente e retomas sempre a posição inicial.    

Consegues colocar o volante num local difícil para o adversário, obrigando-o a deslocamentos 

permanentes em todo o campo. 

   

 

 

Dança I S B 

Merengue (realização da coreografia consoante os tempos da música e estilo na realização 

dos passos). 

   

Rumba Quadrada (realização dos passos e sua ligação com os tempos da música).    

Salsa (realização dos passos e sua ligação com os tempos da música e coreografia).    

Valsa lenta (realização do movimento na pista, seguindo os passos coordenados com o par 

nos tempos da). 

   

Chá-Chá-Chá (realização dos passos e sua ligação com os tempos da música).    

Consegues ter criatividade na construção de coreografias de músicas propostas pela 

professora. 

   

Sabes as coreografias    

Tens ritmo e harmonia na execução das coreografias    

Acompanhas os teus colegas de grupo com à vontade    

Consegues desempenhar com facilidade o papel  inverso (de rapariga e de rapaz)    

 

Classificação final (10% participação, 15% teórica e 75% prática) 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL: __________ 

Maria José Broeiro Gonçalves 
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ANEXO Nº 45 

 

 

 

 

 

 

Preencha com uma cruz (X)  

Recorra a uma escala de 1 a 5, onde ao 1 corresponde o mínimo e ao 5 o máximo. O NS - Não sabe. 
 

Itens a avaliar 1 2 3 4 5 NS 

Realização das actividades lectivas 

A professora estimulou o interesse dos alunos pela aprendizagem.       

A professora acompanhou a evolução individual do(a) aluno(a).       

A avaliação teórica da disciplina (obrigatória), foi adequada.       

A avaliação prática da disciplina (obrigatória), foi adequada.       

Outra: ____________________________________       

Relação pedagógica com os alunos 

A professora proporcionou um clima favorável à aprendizagem dos seus 

alunos. 
      

A professora promoveu a integração de todos os alunos e adoptou 

regras de convivência, colaboração e respeito. 
      

A professora manifestou disponibilidade para o atendimento e apoio aos 

seus alunos. 
      

Outra: ____________________________________       

Avaliação das aprendizagens dos alunos 

A professora fomentou diferentes momentos de avaliação.       

A professora promoveu a auto-avaliação dos alunos.       

A utilização das fichas com os critérios de sucesso da disciplina, das 

diferentes matérias foi útil. 
      

Outra: ____________________________________       

Apreciação do trabalho da docente 

Aspectos positivos a considerar: 

 

 

 

 

Aspectos a melhorar: 

 

 

 

 

A importância das fichas com os Critérios de Sucesso aplicadas no final de cada etapa: 

 

 

 

 
 

 

APRECIAÇÃO DOS ALUNOS 

2010/2011 

Nome do docente: MARIA JOSÉ BROEIRO GONÇALVES         Ano: 11º Turma: A 

 

Disciplina que lecciona: Educação Física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preencha com uma cruz (X):  

Não ou SIM. Se Sim seleccione o tipo de evolução: Pouca; Alguma; Muita. 

 

Itens a avaliar NÃO 
SIM 

Pouca Alguma Muita 

Houve evolução no seu desempenho nas seguintes matérias: 

Basquetebol     

Futebol     

Voleibol     

Atletismo     

Badminton     

Dança     

Outra: ______________________________     

 

 

 

Se desejar efectue algum comentário/sugestão? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Obrigada 
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ANEXO Nº 46 

 

Escola Secundária de Alcochete 

 

Alcochete, 31 de Maio de 2011 

 

 

A/C de __________________ 

Turma: __º __ 

 

Gostaria de solicitar a colaboração do (a) Delegado(a) da Turma, na 

divulgação dos dois ficheiros enviados pela professora de educação física: 

Ficha de Auto-Avaliação do aluno (nominal); Ficha de Opinião, 

relativamente ao trabalho desenvolvido pela docente no decorrer do 

presente ano lectivo (anónimo). 

 

Assim, gostaria de contar com o seguinte apoio: 

 

1. Envio dos dois ficheiros a todos os alunos da turma; 

2. Recolha desses ficheiros em duas pastas distintas, uma de “Auto-

Avaliação” e outra com o “Parecer da Turma”, permitindo o anonimato de 

uma das fichas enviadas; 

3. Envio dos dois ficheiros em pastas zipadas separadas, até ao dia 

(__/__/__); 

4. Caso não tenham sido enviados todos os ficheiros da turma ao seu 

delegado de turma até à data definida, este(a) deverá enviar todos os 

ficheiros que tiver recebido até à data definida, o que corresponde aos 

alunos cumpridores; 

5. Na aula seguinte, o(a) delegado(a) de turma indica à professora os 

alunos incumpridores; 

6. Os alunos que não cumprirem os prazos estabelecidos terão que se 

deslocar à escola em data a combinar com a professora, uma vez que a 

auto-avaliação é obrigatória. 

 

 

Agradeço a colaboração e o apoio, muito obrigada.  

 

Maria José Gonçalves 
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ANEXO Nº 47 

      



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
146 

ANEXO Nº 48 
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ANEXO Nº 49 

 

2010/2011 
 

APRECIAÇÃO DO TRABALHO DA DOCENTE 
(Retirado das Fichas de Avaliação do Desempenho à Docente dos Alunos)  

Aspetos positivos a considerar:  

1. A formação dos grupos na turma, com a ajuda de diferentes alunos, outros conseguiram melhorar as 

suas capacidades em diversas modalidades; 

2. A organização dos alunos em grupos ajudou imenso a progredir, além de que, os alunos ficam mais à 

vontade por estarem com aqueles colegas com quem se relacionam melhor. 

3. A boa disposição nas aulas e o estimulo aos alunos; 

4. Fazemos sempre um bom aquecimento, antes de qualquer esforço físico; 

5. Notei que a professora optou por fazer mais vezes equipas mistas, juntando os bons alunos com 

aqueles que têm mais dificuldade; 

6. Tivemos um ano bastante bom e produtivo. Uma boa parte da turma conseguiu subir de nível a várias 

modalidades (nomeadamente as que tinham mais dificuldades) o que é muito bom; 

7. Boa interacção com os alunos. As aulas são dinâmicas e a professora apresenta grande 

disponibilidade para nos ajudar a melhorar no que mais precisamos. 

8. Penso que melhoramos em todas as modalidades, graças ao empenho dos alunos e da professora; 

9. A professora ensina realmente o que o programa pede e é muito útil todos os ensinamentos que a 

professora nos dá; 

10. Fomentar a entreajuda; 

11. O fomentar a entreajuda entre os alunos. 

12. A professora demonstrou-se sempre pronta a ajudar os alunos nos momentos mais críticos das 

avaliações e facilitou ao máximo a sua execução; 

13. A professora manteve sempre um clima favorável nas aulas, fazendo com que os alunos se 

interessassem pela disciplina. Procurou sempre encontrar as falhas em cada um dos alunos, de modo 

a resolve-las individualmente. A professora foi bastante flexível e compreensível em determinadas 

questões; 

14. A professora soube-nos ajudar a evoluir, e no que fosse preciso, para termos sucesso nesta disciplina; 

15. Explicação pormenorizada do exercício a ser realizado; 

16. A calma, a preocupação, a personalidade e a boa vontade; 

17. Bom relacionamento e aulas bastante dinâmicas. 

 

Aspetos a melhorar: 

1. Desenvolver novos jogos na aula de acordo com cada área desportiva; 

2. Continuar a fazer equipas mistas, de modo a que os piores consigam melhorar com a ajuda dos que 

têm mais facilidade em realizar as atividades; 

3. Não são necessárias; 

4. Mais atenção as raparigas e não se chatear tanto com os atrasos; 

5. Nada; 

Na minha opinião, a professora deveria focar-se mais nas capacidades individuais de cada aluno de 
forma a poder aproximar todos os alunos num certo patamar, evitando grandes assimetrias. Ainda  
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1. assim, acho que não falhou totalmente nesse aspeto pois tentou equilibrar os grupos de atividade de 

modo a existir uma relação de complementaridade entre os vários elementos; 

2. A professora conseguiu motivar os alunos empenhados, mas poderia ter “puxado” mais pelos menos 

interessados, de modo a que estes acompanhassem as aulas com maior interesse; 

3. A melhorar acho que poderíamos ter mais aulas no exterior e competir com outras turmas; 

4. Penso que seja o aquecimento que deve ser mais prolongado. 

 

A importância das fichas com os Critérios de Sucesso aplicadas no final de cada 
etapa: 

1. Estas fichas são importantes pois permitem-nos observar o progresso por nós feito até à data e 

estabelecer objetivos concretos do que temos de fazer para atingirmos o nível que queremos atingir; 

2. Penso que essas fichas são bastante úteis, no entanto, alguns alunos apenas preenche as fichas como 

lhe convém, ou não leem sequer. Cabe ao aluno querer saber onde está melhor e pior, e cabe à 

professora lhe fornecer a informação, dizendo a cada aluno particularmente onde está melhor e pior 

e como pode melhorar. Mas, de um modo geral, penso que são úteis, se a professora conseguir 

reduzir algumas páginas…  

3. Serviram para nos ajudar a evoluir nas modalidades; 

4. São importantes para o aluno, para este saber como está progredir em cada uma das áreas 

desenvolvidas na disciplina de educação física; 

5. As fichas foram um bocadinho importantes para se saber a evolução; 

6. É essencial, para termos noção da evolução feita ao longo dos períodos e das várias modalidades; 

7. São importantes porque dá para ver o que melhoramos e o que ainda temos para melhorar; 

8. Dá-nos a noção do que evoluímos e do que ainda nos falta trabalhar; 

9. Para algumas pessoas essas fichas são necessárias pois permite-lhes entender o que têm de fazer 

para melhorar; 

10. Acho que estas fichas, não tiveram o resultado esperado e acho preferível que se faça uma avaliação 

da aula no fim da mesma, ou no início da aula seguinte; 

11. É importante sabermos e reconhecermos as nossas capacidades e ter em conta o que melhoramos ou 

podemos vir a melhorar e investir para que exista um resultado mais considerável. 

12. Ajudavam na medida em que nos motivava com o que conseguíamos fazer atualmente, e o que não 

conseguíamos fazer de inicio; 

13. É importante para vermos em que aspetos melhorámos e nos que precisamos de melhorar; 

14. Estas fichas são importantes pois permitem-nos observar o progresso por nós feito até à data e 

estabelecer objetivos concretos do que temos de fazer para atingirmos o nível que queremos atingir; 

15. As fichas foram úteis a nível de saber o que conseguíamos fazer e também o que podíamos melhorar. 

16. Penso que estes documentos não deixam de ser importantes para averiguarmos a nossa evolução ao 

longo do ano nas avaliações da disciplina e, desta forma, para melhorarmos alguma atitude menos 

positiva face às mesmas; 

Estas fichas são importantes para que cada aluno acompanhe o seu progresso na disciplina, mas na 
prática não têm muita aderência.  
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ANEXO Nº 50 
 

 

 
 

  

 

 
 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
150 

ANEXO Nº 51 
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ANEXO Nº 52 
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ANEXO Nº 53 
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ANEXO Nº 54 
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ANEXO Nº 55 

 

 

 

EDUCAÇÃO FISICA             Professora: Maria José Broeiro Gonçalves 

3º Período      NIVEIS DAS MATÉRIAS - 11º 2     Ano Lectivo: 2008/2009 

I – Introdutório;  

E – Elementar;  
A - Avançado        Matérias 

Futebol Voleibol Atletismo Badminton Dança 

Nº Nome AI 1ºP 2ºP 3ºP AI 1ºP 2ºP 3ºP AI 1ºP 2º P 3º P AI 1ºP 2ºP 3ºP AI 1ºP 2ºP 3ºP 

1 Ana Patrícia Garção  I I I/E I/E I I E I/E I/E I/E E E I I I/E E E E/A E/A A 

2     Ana Rita Martinho I I I/E E I/E I/E E E I/E E E E I I I/E E E E/A A A 

3 Catarina Filipa Silva I I I/E I/E I/E I/E E E I/E E E E I I I/E E I/E E E E/A 

4 Cláudia Maria Lopes E/A A A A E E E/A E E E/A E/A A E/A A A A I I/E I/E E 

5 Daniel Gomes Santos E E E E/A I/E E E E E E/A E/A A E E E E/A I/E I/E E E 

6 Diogo Reis Gonçalves I I I I/E I I I/E I/E I I I I/E I I I I/E I I/E I/E E 

7 Filipe Moreira Costa I/E I/E E E I I/E E I/E I/E I/E E E I/E I/E I/E E NI I I/E E 

8 Francisco Bastos I I I/E E I I E I/E I I/E I/E E I I I/E E I I I/E E 

9 João Tiago Salvaterra E E E E/A E E E E I/E E E E I/E I/E I/E E NI I I I/E 

10 Madalena Ortiz Gala E/A A A A E E E/A E E E/A E/A A E E E E/A E/A A A A 

11 Manuel Henriques E E E/A E/A E E E/A E I/E E E E/A I/E I/E E E/A I/E E E E/A 

12 Maria João Santinhos I I I/E E I I/E E E I I I/E E I I I/E E I I I I/E 

13 Maria Preto Goulão I I/E I/E E I I/E E E I/E E E E I I I/E E E E E E 
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EDUCAÇÃO FISICA             Professora: Maria José Broeiro Gonçalves 

11º 2         FITNESSGRAM     Ano Lectivo: 2008/2009  

 

 
 
 

 
Vai e Vem 

Extensões  
de  

Braços 

Flexibilidade 
do Tronco 

Lado Direito 

Flexibilidade 
do Tronco 

Lado Esquerdo 

Flexibilidade 
Do 

Ombro 

Nº Nome AI 2ºP 3ºP AI 2ºP 3ºP AI 2º P 3º P AI 2ºP 3ºP AI 2ºP 3ºP 

1 Ana Patrícia Garção  24 24 27 16 13 14 37 38 42 38 40 43 S S S S S S 

2     Ana Rita Martinho 20 NF 32 10 8 10 32 33 37 28 32 36 S N S N S S 

3 Catarina Filipa Silva 27 32 34 10 12 10 33 34 35 32 34 35 S S S S S S 

4 Cláudia Maria Lopes 33 51 54 20 19 16 32 31 32 30 32 33 S S S S S S 

5 Daniel Gomes Santos 83 NF 89 26 26 20 40 40 42 40 41 42 S S S S S S 

6 Diogo Reis Gonçalves 53 52 62 16 15 21 29 22 29 24 23 28 S S S S S S 

7 Filipe Moreira Costa 22 34 36 8 10 15 22 23 33 21 25 32 S S S S S S 

8 Francisco Bastos 31 45 49 15 16 19 40 41 50 41 45 50 S S S S S S 

9 João Tiago Salvaterra 51 70 61 12 14 17 34 33 30 29 31 37 S S S S S S 

10 Madalena Ortiz Gala 33 36 40 33 32 23 32 34 34 34 33 35 S S S S S S 

11 Manuel Henriques 87 93 94 26 27 23 22 30 27 21 26 29 S S S S S S 

12 Maria João Santinhos 27 35 36 15 16 15 34 37 37 36 38 37 S S S S S S 

13 Maria Preto Goulão 32 44 40 10 14 10 26 31 33 29 32 37 S S S S S S 

14 Tiago Alexandre Silva 72 98 100 29 28 27 30 30 30 32 31 34 S S S S S S 
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ANEXO Nº 59 

 

 

 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
168 

 
 

 

 

 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
169 

ANEXO Nº 60 

  

 

 

 
 

  

 

AUTO-AVALIAÇÃO – 1º Periodo 

Ano Lectivo 2008/2009 

NOME: ______________________________________ Nº __      11º2 

 

Assinala com uma cruz (X) a tua opinião relativamente ao teu desempenho nos pontos 

que estão evidenciados para as diferentes matérias da disciplina de Educação Física, tendo em 

conta a seguinte escala: I – Insuficiente; S – Suficiente; B – Bom. 

 Sendo que o Insuficiente diz respeito ao facto de não cumprires o objectivo ou de 

raramente efectuares o que está descrito neste ponto; O Suficiente faz referência ao facto de 

cumprires o objectivo na sua totalidade e/ou de efectuares o que está descrito nesse ponto 

regularmente; O Bom diz respeito ao facto de cumprires o objectivo na sua totalidade com à 

vontade/sem qualquer tipo de problema e/ou de efectuares sempre o que está descrito nesse 

ponto; 

 Ao todo terás de realizar a auto-avaliação ao nível das Competências Gerais e das 

Competências Essenciais, trabalhadas este período das 6 matérias que escolheste e realizaste 

em Educação Física no 1° Período . 

Objectivos Gerais  I S B 

Cooperas com os teus colegas, ajudando-os a superar as suas dificuldades.    

Aceitas com cordialidade as decisões da professora, dos árbitros, dos teus colegas e as tuas 

falhas. 

   

 

Futebol  I S B 

Controlas a recepção e o passe (de preferência com a parte de “dentro do pé”).    

Procurar conduzir a bola se tiveres livre da marcação em detrimento de te preocupares 

somente em pontapear a bola (“livrar-se da bola”). 

   

Rematas se tens a baliza ao teu alcance    

Procurar integrar-te nas acções ofensivas quando a tua equipa está na posse de bola e nas 

acções defensivas quando a equipa perde a posse da bola (“não te limitas a ver os colegas a 

jogar”). 

   

Conduzes a bola em progressão e penetras para rematar se não tiveres nenhum colega livre 

de marcação. 

   

Desmarcas-te utilizando mudanças de direcção, para oferecer linhas de passe na direcção da 

baliza e/ou de apoio ao portador da posse de bola. 

   

A nível defensivo, efectuas marcação, intercepção, pressão e desarme ao adversário com 

posse de bola. 

   

 

 

Voleibol  I S B 

Utilizas, consoante a trajectória da bola, o passe e a manchete.    

Serves por baixo, a uma distância de 3 a 4,5 metros da rede a 2m de altura, colocando a 

bola, conforme a indicação prévia, na metade esq. ou dta do meio campo oposto. 
   

Jogas com os companheiros efectuando toques, com as duas mãos por cima, e/ou toques por 

baixo com os antebraços (em extensão). 
   

Posição-base / atitude defensiva e ofensiva.    

Serves por cima (tipo ténis), colocando a bola numa zona de difícil recepção ou em 

profundidade. 
   

Na sequência da recepção do serviço, posicionaste correcta e oportunamente para passar a 

bola a um companheiro em condições de este dar continuidade às acções ofensivas 

(segundo toque), ou receber/enviar a bola, em passe colocado ou remate (apoio), para o 

campo contrário. 

   

Consegues fazer um serviço por cima na direcção pedida pela tua professora    

 

Atletismo I S B 

Consegues correr 40m, atingindo a velocidade máxima, sem desacelerar.    

Consegues fazer uma corrida de estafetas e utilizar a zona de transmissão para a entrega do 

testemunho. 

   

Consegues fazer a recepção do testemunho em corrida de aceleração, sem olhar para o 

colega que vai fazer a entrega. 

   

Consegues lançar o peso sem afastá-lo do pescoço.    

Consegues realizar um movimento harmonioso de lançamento do peso, partindo de costas 

para a zona de lançamento. 

   

Consegues fazer o salto em altura da técnica de tesoura com as pernas em extensão frontal e 

ficar de pé. 

   

Consegues fazer a técnica fosbury flop do salto em altura e fazer bem a rotação do corpo 

para a queda nos colchões de costas e em segurança.. 

   

 

Badminton I S B 

Realizas o serviço (por baixo) na direcção do teu colega.    

Bates e devolves o volante com regularidade e durante algum tempo.    

Adoptas a posição-base com frequência (sempre que o volante está no adversário).    

Consegues distinguir os diferentes gestos técnicos (lob; clear; drive; amorti; remate).    

Deslocas-te agilmente e retomas sempre a posição inicial.    

Consegues colocar o volante num local difícil para o adversário, obrigando-o a deslocamentos 

permanentes em todo o campo. 

   

 

 

Dança I S B 

Merengue (realização da coreografia consoante os tempos da música e estilo na realização 

dos passos). 

   

Rumba Quadrada (realização dos passos e sua ligação com os tempos da música).    

Salsa (realização dos passos e sua ligação com os tempos da música e coreografia).    

Valsa lenta (realização do movimento na pista, seguindo os passos coordenados com o par 

nos tempos da). 

   

Chá-Chá-Chá (realização dos passos e sua ligação com os tempos da música).    

Consegues ter criatividade na construção de coreografias de músicas propostas pela 

professora. 

   

 

Maria José Broeiro Gonçalves 
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ANEXO Nº 61 
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ANEXO Nº 62 
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Quadro 1 - Alunos por Nível do 11º 2 da ESPAV  

Níveis Elementar/Avançado Níveis Introdutório/Elementar 

Claúdia Lopes Ana Patrícia 

Daniel Santos Ana Rita 

João Salvaterra Catarina Silva 

Madalena Gala Diogo Gonçalves 

Manuel Henriques Filipe Costa 

Maria Goulão Francisco Bastos 

Tiago Silva Maria João Santinho 

 

 

Quadro 9 – Grupos Heterogéneos    Quadro 10 – Grupos Homogéneos  

  
 

   Escola Secundária de Alcochete 
2010/2011 

11ºA 
Grupos de Trabalho 

 

Grupos Heterogéneos  
 

 
 

Grupos Homogéneos  
 

 
 
 

A 
Mariana 

Nascimento 

B 
Simona Lopes 

C 
Carolina Moreira 

D 
Ana Jorge Moreira 

Ana Rita Casal Claúdia Coelho Ana Carolina Ana Catarina 

Diana Martins 
Henrique 

Barbacena 
Henrique Canelas Daniela Casal 

Fábio Rodrigues Luís Silva Ricardo Mota Ivo Teixeira 

João Barbosa Mariana Afonso Sebastião Pedrosa João Lopes 

João Silva Vitor Rodrigues Tiago Tavares João Soares 

E 
Ivo Teixeira 

F 
Vítor Rodrigues 

G 
Henrique 

Barbacena 

H 
Mariana Afonso 

Henrique Canelas Fábio Rodrigues Ana Carolina Ana Catarina 

João Silva João Barbosa Ana Rita Casal Ana Jorge Moreira 

João Soares João Lopes Claúdia Coelho Carolina Moreira 

Luís Silva Sebastião Pedrosa Diana Martins Daniela Casal 

Ricardo Mota Tiago Tavares Simona Lopes 
Mariana 

Nascimento 
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ANEXO Nº 65 
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ANEXO Nº 66 
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ANEXO Nº 67 
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ANEXO Nº 68 
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ANEXO Nº 69 
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ANEXO Nº 70 
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ANEXO Nº 71 
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ANEXO Nº 72 
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ANEXO Nº 73 
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ANEXO Nº 74 

 



    Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

Maria José Broeiro Gonçalves  2013 
189 

ANEXO Nº 75 
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ANEXO Nº 77 
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ANEXO Nº 78 
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ANEXO Nº 79 
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ANEXO Nº 80 
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ANEXO Nº 81
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