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Introdução 

O presente trabalho pretende espelhar um momento intenso de intervenção e de reflexão 

crítica em torno de um estudo de investigação-ação realizado no âmbito do estágio 

pedagógico decorrido no ano letivo 2006/2007, na Escola EB 2,3 Gaspar Correia. 

 A escolha da temática Educação para a Saúde surge fundamentalmente a partir de uma 

necessidade identificada na Escola EB 2,3 Gaspar Correia, na medida em que deveriam ser 

transmitidos aos alunos um conjunto de saberes que lhe permitissem, de forma autónoma, 

sustentar estilos e hábitos de vida saudáveis ao longo da vida. 

Assim, considerando as necessidades e os objetivos do presente trabalho bem como a 

participação ativa de alguns especialistas, tentámos articular o trabalho de investigação e de 

inovação pedagógica com uma ação de formação que visou essencialmente compreender e 

enfatizar a importância da adoção de estilos de vida saudáveis e da atividade física regular, 

assim como aumentar a consciência da comunidade escolar no que diz respeito à educação 

para a saúde e à adoção de comportamentos saudáveis. 

Será importante reforçar que os dados recolhidos no presente trabalho remontam ao ano 

letivo de 2006/2007, contudo tentou-se, de certa forma, enquadrar esses dados com 

referências teóricas mais robustas e atuais.  

O presente trabalho encontra-se organizado em duas Partes distintas. A primeira parte, 

Parte I, diz respeito à apresentação do estudo de investigação-ação e encontra-se 

estruturada em cinco capítulos, nomeadamente: Estado da arte, Objeto de estudo, 

Metodologia, Apresentação dos resultados e Conclusões. O Capítulo 1, Estado da arte, 

contextualiza globalmente o estudo no domínio dos estilos de vida e da atividade física 

relacionados com a promoção da saúde, combinando para tal perspectivas internacionais e 

nacionais. No Capítulo 2, Objeto de estudo, é identificado o problema e os objetivos da 

investigação. De seguida, e considerando os objetivos previamente definidos, é apresentado 

o Capítulo 3, Metodologia, onde se justificam as escolhas da metodologia utilizada, o 

contexto do estudo, os participantes envolvidos, os procedimentos utilizados, o instrumento 

de recolha dos dados e, por fim, as limitações do estudo. No Capítulo 4, Apresentação dos 

resultados, são expostos os resultados do estudo bem como a sugestão de algumas 

estratégias a considerar no futuro. Finalmente, no Capítulo 5, Conclusões, são apresentadas 

as principais conclusões do estudo e tecidas algumas considerações. 
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Na segunda parte do trabalho, Parte II, será apresentada uma reflexão crítica sobre o 

processo formativo revelando e contextualizando algumas experiências do estágio 

pedagógico, bem como a importância/relevância que este estudo, e subjacente temática, 

pode representar nos comportamentos/pensamentos dos diferentes intervenientes - alunos, 

professores, comunidade, etc. - envolvidos no processo educativo. De forma muito pessoal, 

parece-me fundamental reforçar que este trabalho foi verdadeiramente reconstruído após 

cinco anos da realização do estudo investigação-ação, todavia surge como uma 

oportunidade para rever, estruturar e repensar conceitos e saberes mais dificilmente 

compreendidos no ano letivo 2006/2007. Assim, resumidamente, procurou-se 

aprofundar/explorar determinadas dimensões relacionadas com a Educação para a Saúde, 

articulando harmoniosamente o conhecimento pessoal, interpessoal e empírico proveniente 

das experiências vivenciadas e da teoria para a sua fundamentação.  

 

Finalmente são apresentadas as considerações finais do trabalho, as referências 

bibliográficas e os anexos. 
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Capítulo 1: Estado de arte 

Os professores de Educação Física (EF) portugueses parecem atribuir pouca importância à 

promoção de estilos de vida ativos e aos conhecimentos relacionados com o exercício e a 

saúde (Carreiro da Costa & Piéron, 1997), porém, as autoridades médicas de saúde 

recomendam altamente a presença da EF na escola, como forma de aumentar os níveis de 

atividade física dos jovens, reconhecendo-a como um instrumento indispensável para uma 

política de saúde pública de sucesso (Trost, 2006). Na secção que se segue apresenta-se 

uma breve sinopse sobre o tema Educação para a Saúde em contexto escolar. 

1.1 Repensar a Educação para a Saúde 

Variadíssimos problemas de saúde causadores de morte e morbilidade estão relacionados 

com o estilo de vida das pessoas (Precioso, 2004), contudo, a Educação para a Saúde, pelo 

impacto positivo que pode representar na saúde das pessoas, deveria constituir-se um 

direito de todos os cidadãos em qualquer fase do desenvolvimento humano. Neste sentido:  

 

“we see the professional responsibility of teachers as centring upon the education of children in 

and through physical activities and contexts; and the provision of opportunities for all children to 

experience enjoyment and achievement in physical contexts, and to gain skills, knowledge and 

understanding that will be a basis for them to lead active and healthy lives.”.  

(Penney & Chandler, 2000, p. 76)  

 

Partindo desta visão, parece importante considerar que a Educação e a Saúde, bem como 

as suas matérias adjacentes, deveriam iniciar-se no contexto familiar, continuar em todas as 

fases do sistema de ensino, desde o ensino básico até ao ensino universitário - 

independentemente da idade, sexo ou condição económica - e estender-se ao contexto da 

comunidade.  

Repensar a Educação para a Saúde na escola tem por finalidade incutir nos alunos atitudes, 

conhecimentos, crenças e hábitos positivos de saúde que favoreçam o seu crescimento, 

desenvolvimento, bem-estar, assim como a prevenção de doenças, contudo “Schools are 

generally not able to use their full potential to promote health and increase active lifestyles.” 

(Matos & Diniz, 2005, p. 67). 
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Através dos programas de Educação para a Saúde, o aluno, ao deixar a escola, deveria ser 

capaz de cuidar da sua saúde, autonomamente, desenvolver estilos e hábitos de vida 

saudáveis e ativos e que foquem um objetivo fundamental, vulgarmente designado como 

“saúde positiva”, muito resumidamente pode-se dizer que “The takehome message is that 

physical activity must be a regular part of daily life.” (Cone, 2004, p. 274). 

Por sua vez, o sucesso da Educação para a Saúde pode estrategicamente ser pensada de 

forma transversal (Catalán, 2001), isto é, quando todas ou grande parte das áreas de 

conhecimento contribuem, ainda que em diferentes matérias, para o desenvolvimento dos 

conteúdos relacionados com a saúde. Deste modo, não se trata do trabalho de um professor 

isolado mas sim de uma tomada de decisões que necessitam de integração e exigem por 

isso a coparticipação de toda a comunidade escolar. Neste sentido, uma escola consciente e 

promotora de saúde pode caracterizar-se como uma escola que procura constantemente um 

estilo de vida fisicamente ativo, de aprendizagem e de trabalho favorável ao 

desenvolvimento da saúde. Um estudo desenvolvido por Matos & Diniz (2005) aponta que: 

“In general, girls practise less than boys independently of age group and country but 

Portuguese results are lower than HBSC [Health Behaviour in School-aged Children] average 

and in the older group [15 years old] is indeed the country that present worst results.” (p.66). 

 

Efetivamente, estamos a presenciar um panorama nacional menos positivo 

comparativamente com outros países, e adicionalmente, relembra-se que em Portugal o 

custo indireto total da obesidade, doença crónica, relativamente ao ano de 2002, atingiu 

cerca de 199.8 milhões de euros (Pereira & Mateus, 2003). Ainda assim atualmente parece 

existir uma maior preocupação política com os aspetos relacionados com a matéria da 

Educação para a Saúde, vejamos, por exemplo, algumas recomendações na perspetiva da 

promoção da saúde e a forma como a matéria da Educação para a Saúde deve ser 

implementada em contexto escolar (Sampaio, Batista, Matos e Silva, 2007, pp. 4-5):  

 

2 - A Educação para a Saúde deverá ser considerada obrigatória em todos os 

estabelecimentos de ensino e integrar o Projeto Educativo da escola. 

4 – As Ações de Educação para a Saúde devem ser dinamizadas por um Professor-

Coordenador nos 2º e 3º ciclos e Secundário. A este docente devem ser garantidas, pelo 

Ministro da Educação e Direções Executivas das escolas, todas as condições para o exercício 

destas funções, nomeadamente formação adequada, disponibilidade de tempo e relevância 
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curricular para progressão na carreira. A colaboração com as estruturas da Saúde é definida 

como fundamental, devendo ser garantida pelo Ministério da Saúde a disponibilidade de 

técnicos de saúde para trabalho de parceria com as escolas. 

5 – A participação ativa dos participantes e a opinião e colaboração dos encarregados de 

educação são essenciais para o êxito da Promoção e Educação para a Saúde no nosso 

sistema de ensino. 

7 – São divulgadas novas parcerias possíveis para o trabalho de Promoção e Educação para a 

Saúde, incluindo associações científicas, associações de estudantes de Medicina e projetos 

apoiados pelo Instituto Português da Juventude, às quais as escolas poderão recorrer.  

 

Neste contexto, variadíssimos estudos têm demonstrado que a escola é a instituição onde 

mais facilmente se pode influenciar as pessoas a adotarem um estilo de vida ativo e 

saudável (p.e. Biddle & Chatzisarantis, 1999; Corbin, 2002; Tappe & Burgeson, 2004; WHO, 

2000), contudo a considerável redução da atividade física, característica das sociedades 

modernas, tem resultado numa diminuição dos níveis de aptidão física das populações com 

impacto direto na sua saúde e bem-estar (Baptista et al., 2011).  

Adicionalmente, o aumento dos níveis de sedentarismo associado a uma dieta inadequada 

tem levado a um marcante declínio da saúde das crianças (Satcher, 2005), evidenciado a 

existência de um dramático aumento da obesidade entre os mais jovens (Booth, 2002; Lee, 

Wechsler & Balling, 2006).  

Perante este cenário irrefutavelmente complexo, talvez seja pertinente considerar as 

palavras de Tinning (2005), isto é: “There is no doubt that much is expected of school PE in 

terms of its potential impact on later lifestyle choices and habits.” (p.44). 
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Capítulo 2: Objeto de estudo 

O problema do sedentarismo entre os mais jovens surge, geralmente, associado a um 

marcante declínio da saúde das crianças (Satcher, 2005). Por sua vez, e porque os hábitos 

de atividade física desenvolvidos na infância e adolescência podem persistir na idade adulta 

(Vanreusel et al., 1997), a promoção de um estilo de vida ativo e saudável constitui um 

enorme desafio para a EF e seus profissionais. Assim, e considerando os importantes 

pressupostos descritos até então, na secção que se segue será exposto o problema a tratar. 

2.1 Enunciado do Problema 

Numa perspectiva orientada para a promoção de estilos de vida ativos, emergiram no seio 

do Departamento de EF (DEF) algumas discussões sobre a necessidade de pensar novas 

formas de atuação e formação, no que respeita à atualização e renovação de conhecimentos 

sobre a adotação de hábitos mais saudáveis de alimentação e da prática de atividade física 

regular. 

Deste modo, considerámos de extrema importância intervir na comunidade escolar ao nível 

da temática da “Educação para a Saúde” na tentativa de transmitir conhecimentos e saberes 

que permitissem aos professores - e restante comunidade escolar - promover a saúde de 

forma mais consciente, co-participativa, motivante, científica, sustentada e de fácil 

aplicabilidade.  

Resumidamente, considerando os pressupostos anteriormente apresentados, procurou-se 

responder à seguinte questão: “Educação para a Saúde ou Educação para a Vida?”. 
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2.2 Objetivos do Estudo 

A capacidade para dar resposta às necessidades, no âmbito da educação/formação, a uma 

Sociedade da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem, muitas vezes pressupõe e 

exige processos de renovação e configura uma oportunidade valiosa para repensar as 

práticas pedagógicas. A realização de ações de formação pode, assim, representar um 

importante contributo para o desenvolvimento de uma comunidade escolar, na medida em 

que cria novas oportunidades de formação contínua e interdisciplinar.  

Pelo exposto, e tendo como base a revisão bibliográfica, o objetivo principal do presente 

estudo reverte-se no seguinte: Incutir nos professores um conjunto de ideias de modo a 

promover a reflexão por parte destes que poderão, de forma estruturada, vir a ser abordadas 

e incutidas nos respetivos alunos. 

Não obstante, foram também delineados alguns objetivos específicos, designadamente: 

i) desenvolver competências na comunidade escolar, para a construção de uma Escola 

promotora de estilos de vida saudáveis, nomeadamente na valorização dos aspetos da 

atividade física e de uma alimentação saudável, no âmbito na prevenção e tratamento de 

condições de excesso de peso; 

 ii) ajudar a moldar um ambiente e contexto escolar, facilitador do desenvolvimento da 

capacidade dos alunos autorregularem as suas escolhas saudáveis, serem autónomos e 

confiantes nas decisões comportamentais, garantindo suporte emocional, pessoal e 

cognitivo, de modo a implementar rotinas e hábitos de vida saudáveis; e 

iii) desenvolver competências aos professores e pessoal não docente - partindo do 

pressuposto que são modelos para a sociedade, educadores e agentes de modificação 

comportamental das crianças e jovens que frequentam a escola - que permitam fazer 

escolhas individuais de comportamentos que elevem os indicadores de saúde, 

nomeadamente no que concerne à qualidade alimentar e prática de atividade física. 
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Capítulo 3: Metodologia 

Neste capítulo, e considerando os objetivos atrás mencionados, são justificadas as escolhas 

da metodologia utilizada, o contexto do estudo, os participantes envolvidos, os 

procedimentos utilizados, o instrumento de recolha dos dados e, por fim, as limitações do 

estudo. 

3.1 Metodologia da investigação 

Na investigação em Ciências Sociais admite-se diversos tipos de metodologias, umas de 

cariz mais quantitativo, outras de cariz mais qualitativo.  

As metodologias de carácter qualitativo apresentam diversas vantagens que, de certa forma, 

facilitam todo o processo decorrente de uma investigação, por exemplo: i) a fonte direta dos 

dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente na recolha desses mesmos 

dados; ii) os dados que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo; iii) 

os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo 

em si do que propriamente pelos resultados; iv) a análise dos dados é feita de forma 

indutiva; v) o investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado 

que os participantes atribuem às suas experiências (Bogdan e Biklen, 1994). 

Por sua vez, a metodologia de investigação-ação em particular pode servir, por exemplo, 

como uma estratégia organizativa que consciencializa, ativamente, uma comunidade escolar 

para determinadas matérias, na medida em que pode motivar e mobilizar, culturalmente e 

socialmente, determinados contextos institucionais. Adicionalmente, este tipo de metodologia 

é frequentemente utilizada quando se pretende compreender, explorar e descrever contextos 

complexos, promovendo mudanças sociais (Bogdan & Biklen, 1994). Ainda assim, os 

estudos de caso podem assumir um carácter fundamentalmente exploratório - quando se 

pretende obter informação preliminar acerca do respetivo objeto de interesse, descritivo - 

quando apresentam como propósito principal caracterizar “o caso” - e analítico - quando 

procuram problematizar o objeto, construir/desenvolver novo modelo ou confrontá-lo com um 

pré-existente (Yin, 2006).  

Não obstante, cientes das limitações temporais para desenvolver esta investigação e sendo 

que se pretende essencialmente intervir e refletir sobre a temática da educação para a saúde 

em contexto escolar, optou-se, fundamentalmente, pela metodologia do tipo qualitativa com 

recurso a instrumentos mais característicos das abordagens quantitativas, como o inquérito 

por questionário.  
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O facto de o investigador estar pessoalmente/intensamente envolvido na investigação-ação 

parece também conferir à presente metodologia uma dimensão mais descritiva. 

Partindo destes pressupostos, importa referir que a presente investigação-ação não se foca 

na sua essência em procedimentos metodológicos muito robustos e detalhados – p.e. 

técnicas/instrumentos - mas sim numa dimensão de pesquisa interventiva, colaborativa e 

crítica. 

3.2 Contexto 

O estudo de investigação foi efetuado na Escola EB 2,3 Gaspar Correia, que fica situada na 

freguesia da Portela, concelho de Loures. A Escola compreendia cerca de 700 alunos, 

distribuídos por cerca de 30 turmas do 7º ao 9º ano de escolaridade, verificando-se uma 

distribuição uniforme por género em todos os anos de escolaridade. No 5º ano a média de 

idades situava-se nos 10 anos e no 6º ano nos 11 anos. A média das idades no 7º e no 8º 

ano situava-se nos 13 anos, e no 9º ano nos 14 anos.  

Esta Escola envolvia cerca de 90 professores e 20 auxiliares de ação educativa.  

O nível socioeconómico da população escolar, no geral, enquadrava-se num perfil bastante 

heterogéneo, sendo que a maioria dos alunos residia nas freguesias da Portela e Moscavide.  

O DEF desta Escola compunha-se por 9 professores e 3 professores-estudantes, 5 deles do 

sexo masculino. O professor mais antigo tinha 34 anos de experiência profissional e o mais 

novo 6 anos.  

Reforça-se ainda a existência de favoráveis recursos materiais para a prática da EF nesta 

Escola, com instalações desportivas cobertas - pavilhão polidesportivo bastante amplo, 

alguns espaços ao ar livre - equipados de forma a possibilitar a prática de diversas 

modalidades, assim como material didático diversificado, balneários adequados, uma 

arrecadação para guardar os materiais e um gabinete para os professores de EF. Neste 

gabinete situa-se ainda uma área para os funcionários que prestam apoio ao grupo de EF.  
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3.3 Caracterização dos Participantes 

Tratando-se “o caso” de estudo de uma escola, de uma comunidade escolar, de um sistema 

educativo, parece importante salientar o seu carácter único, específico, diferente, 

multicultural, e verdadeiramente complexo. Efetivamente, num estudo de caso a seleção dos 

participantes – destinatários – é fundamental, contudo segundo Stake (1995) “Case study 

research is not sampling research (…) Our first obligation is to understand this one case.” 

(p.4), isto é, a investigação não é baseada em amostragem, grosso modo, não se estuda um 

caso para compreender outros casos, mas sim para entender e responder às necessidades 

do “caso” em particular. 

3.3.1 Destinatários 

Assim, e tendo em consideração os objetivos da presente investigação-ação, selecionaram-

se os seguintes destinatários: Professores e Auxiliares da ação educativa do Agrupamento 

de escolas Portela e Moscavide; Conselho Executivo da Escola Secundária da Portela e da 

Escola EB 2,3 Gaspar Correia; Núcleos e orientadores de Estágio; bem como a Presidente 

da Junta de Freguesia da Portela.  

3.3.2 Especialistas 

Com efeito, o conteúdo programático da ação de formação levada a cabo foi previamente 

estruturado em três grandes matérias, considerando para tal a participação de alguns 

especialistas, nomeadamente (ver Anexo 2): 

 

1) Exercício e Saúde - Professora Ana Quitério;  

2) Alimentação - Professora Cláudia Minderico; e 

3) Educação - Professora Catalina Pestana.  

 

Importa ainda dizer, que no total da ação de formação compareceram 25 indivíduos - 

participantes e especialistas. 
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3.4 Procedimentos 

A ação de formação propriamente dita realizou-se no dia 13 de Dezembro de 2006, na 

Escola EB 2,3 Gaspar Correia, nomeadamente na BE/CRE. Considerando os especialistas 

atrás referenciados, a lógica de apresentação dos conteúdos correspondeu a três temáticas-

chave: “A importância do Exercício e Atividade Física”, “Saber e Gostar de Comer Bem”, e “A 

Educação e os Estilos de Vida Saudável”. 

No total, a ação teve a duração aproximada de 2horas e 30min - início às 14h30 e término às 

17h00, porém, será relevante salientar que o trabalho de divulgação da ação iniciou-se a 

meados de Novembro estendendo-se até à data da ação propriamente dita - 13 de 

Dezembro. Para tal foram utilizaram-se os seguintes recursos: i) envio de fax às escolas do 

Agrupamento Portela e Moscavide1; ii) envio de convites aos membros do Conselho 

Executivo da Escola EB 2,3 Gaspar Correia e da Escola Secundária da Portela; iii) afixação 

de cartazes e panfletos nas Escola EB 2,3 Gaspar Correia e na Escola Secundária da 

Portela; iv) envio de e-mails aos núcleos de estágio e respetivos orientadores; v) entrega de 

convite à Presidente da Junta de Freguesia da Portela.  

Por sua vez, no início da ação foi entregue a cada participante uma pasta individual com 

alguma documentação de apoio referente às comunicações previamente facultada pelos 

especialistas, um certificado de participação e um questionário de avaliação2.  

3.5 Tratamento e análise dos dados 

O inquérito por questionário aplicado aos participantes era composto por questões abertas e 

fechadas, portanto do tipo misto. As questões fechadas abordaram as seguintes temas: i) 

Contributos da ação - ao nível dos conhecimentos; ii) Organização - divulgação, atividade 

propriamente dita, adequação das instalações; e iii) Pertinência do programa/conteúdos - 

estrutura e qualidade das comunicações. Para tal, foi utilizada uma escala de 1, muito fraco, 

a 4, muito bom. Em termos latos, as questões abertas representaram as sugestões, críticas 

e observações feitas pelos participantes nos temas referidos anteriormente.  

                                                 
1
 O Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide compreende as seguintes escolas: Escola EB 2, 3 

Gaspar Correia; Escola Secundária da Portela; Jardim-de-Infância da Portela; Jardim-de-Infância de 
Moscavide; Escola Básica 1 da Portela; Escola Básica 1 nº 1 de Moscavide; e Escola Básica 1 nº 2 de 
Moscavide. 
2
 Foram ainda utilizados alguns recursos na sala, i.e. projetor e ecrã, máquina fotográfica, câmara de 

filmar, microfones, e colunas de som.  
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Adicionalmente, no final do questionário, foram ainda incluídas duas questões gerais, de 

resposta aberta, sobre o impacto da ação, aspetos positivos e negativos, isto é: Que medida 

(s) tomaria para promover estilos de vida saudável nos seus alunos? Que dificuldade (s) 

encontraria para a implementação de estilos de vida saudável nos seus alunos? (ver Anexo 

1).  

O tratamento e a análise dos dados obtidos foram efetuados considerando a classificação, 

média, das respostas fechadas e a análise de conteúdo das respostas abertas enquadradas 

nos temas anteriormente descritos - Contributos, Organização, Pertinência do programa e 

Visão Global, que serão apresentadas no Capítulo seguinte - Apresentação do Resultados. 

3.5.1 Inquérito por questionário aos participantes 

O inquérito por questionário entende-se como um instrumento particularmente útil na recolha 

de dados subjacentes ao pensamento humano, servindo essencialmente para identificar 

motivações, valores, atitudes, opiniões, conhecimentos, ou outro aspeto importante para os 

investigadores (Quivy & Campenhoudt, 2008).  

Neste sentido, a utilização do inquérito por questionário na presente investigação-ação surge 

como principal instrumento de recolha dos dados no sentido de obter um conjunto de 

opiniões/motivações/pensamentos/valores/preocupações de forma mais precisa e 

económica. Assim, no final da ação de formação, cada participante respondeu de forma 

individual, na presença dos investigadores, sendo previamente informados dos objetivos do 

estudo, do cariz facultativo da sua participação e da confidencialidade no tratamento dos 

dados.  

No entanto, importa referir que, paralelamente a este instrumento foram considerados outros 

mecanismos, mais informais, de avaliação da ação, por exemplo, o feedback dos 

orientadores de estágio, o feedback dos participantes, o número total de participantes, bem 

como o balanço/discussão final do núcleo de estágio.  
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3.6 Limitações 

Quando se analisam os resultados do presente estudo algumas limitações terão de ser 

consideradas. O inquérito por questionário aplicado, invariavelmente, tem um sentido 

próprio, tornando-se importante para fazer um balanço mais consistente da ação proposta, 

porém, na análise dos dados verificou-se que muitos participantes não dão grande valor ao 

mesmo, respondendo de um modo muito superficial, e na maioria das vezes não 

transmitiram as suas opiniões de forma clara. Adicionalmente, muitos parâmetros do 

questionário não foram preenchidos, e os inquiridos optaram, muitas vezes, por responder 

apenas às perguntas de resposta fechada.  

Como grandes limitações identificámos claramente o número de participantes envolvidos, 

n=25, visto se ter projetado, inicialmente, um envolvimento de toda a comunidade escolar - 

nomeadamente o Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide, e a falta de seguimento ou 

articulação longitudinal nos projetos de investigação-ação. No entanto, o sentido estratégico 

claramente evidenciado em torno desta temática, por parte dos orientadores de escola e de 

faculdade tem sido pautado por intervenções multifacetadas e socio-culturalmente 

apropriadas ao contexto escolar. 

A subjetividade na análise dos dados poderá surgir como outra limitação, já que podem 

existir dissonâncias relativamente à forma como os diferentes investigadores poderão 

interpretar a qualidade da ação. Contudo, apesar de termos procurado consistência e 

fiabilidade ao longo de toda a investigação, estes constrangimentos, bem como o 

desfasamento temporal da recolha dos dados, terão de ser considerados aquando da 

interpretação dos resultados do capítulo seguinte. 
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Capítulo 4: Apresentação dos resultados 

A aplicação do questionário surge fundamentalmente com o propósito de averiguar a 

importância/relevância que os participantes atribuíam à ação de formação. Assim, para um 

melhor entendimento dos resultados optou-se, neste capítulo, por integrar respostas em 

função de cada tema, nomeadamente: Contributos, Organização, Pertinência do programa e 

Visão Global. No final são ainda sugeridas algumas estratégias futuras. 

4.1 Contributos 

No que respeita à aquisição/renovação de conhecimentos todos os participantes 

consideraram uma “Boa” transmissão de conhecimentos. Alguns participantes referiram que 

esta ação lhes permitiu relembrar, reforçar e adquirir alguns conhecimentos, contudo outros 

acrescentam que representou um momento para repensar e aprofundar novas estratégias ou 

futuras atividades no âmbito da promoção de estilos de vida saudável nos seus alunos. 

4.2 Organização 

Quanto à organização, na categoria divulgação, pode-se aferir que esta foi desenvolvida com 

sucesso. A maioria dos participantes considerou uma “Boa” divulgação nomeadamente 

através dos panfletos e cartazes distribuídos nas Escolas. Relativamente à categoria 

organização durante a atividade, as respostas dos participantes foram bastante positivas, 

oscilando entre o “Bom” e o “Muito Bom”, no entanto alguns não apresentaram qualquer 

opinião, e dois consideraram-na “Fraca” devido essencialmente ao atraso inicial. Na 

categoria instalações, as opiniões variaram entre o “Bom” e o “Muito Bom”. Alguns 

participantes ainda reforçaram o conforto, a boa visibilidade e a qualidade dos equipamentos 

como aspetos bastante positivos, considerando, grosso modo, instalações adequadas. 

4.3 Pertinência do Programa 

No âmbito da pertinência do programa, o questionário subdividiu-se em duas secções 

distintas: estrutura e qualidade das comunicações. No que diz respeito à estrutura, os 

participantes consideraram que a Ação estava bem estruturada. A grande maioria assinalou-

a como “Boa” ou “Muito Boa”, apreciando positivamente a sequência de temas, a sua 

pertinência, e respetivas durações. Relativamente à qualidade das comunicações, pode-se 

considerar bastante positiva, sendo sinalizada, de forma geral, “Boa” ou “Muito Boa”.  
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Alguns participantes reforçaram o rigor e a pertinência do conteúdo abordado e qualidade 

das preleções, bem como o seu valor multidisciplinar. Outros acrescentaram que o suporte 

teórico foi bastante acessível, de fácil compreensão e com potencial de transferibilidade para 

a prática.  

4.4 Visão global 

Relativamente aos aspetos positivos, as opiniões foram variadas3, alguns participantes 

reforçaram que a reflexão/discussão e aprofundamento das temáticas abordadas alertaram, 

em certa medida, para a consciência da importância na criação/adoção de novas estratégias 

de promoção de hábitos de vida saudável no contexto particular das suas aulas. Outros 

aspetos foram também identificados pelos participantes, nomeadamente: a introdução 

dinâmica dos conteúdos abordados, a qualidade e relevância das comunicações, a forma 

estruturada das apresentações - i.e. com resumos sintéticos, a qualidade da organização, 

bem como a atualidade das temáticas abordadas.  

No que concerne aos aspetos a melhorar/mudar/eliminar foram descritos alguns 

comentários, nomeadamente algum atraso no começo da ação - não cumprindo o horário 

pré-estabelecido - e por exemplo, a possibilidade de numa próxima ação ser disponibilizada 

mais documentação de apoio. 

 

Questão1 (Q1): Após esta ação de formação que medida (s) tomaria para promover estilos 

de vida saudável nos seus alunos? 

 

Relativamente à primeira questão (Q1) poucos participantes manifestaram a sua posição. No 

entanto, alguns participantes sugeriram as seguintes medidas: estabelecer hábitos de vida 

saudável junto dos alunos; definir novas estratégias de sensibilização, numa dimensão mais 

prática, por exemplo, através de atividades específicas. De realçar que alguns participantes 

também reforçaram que efetivamente já promovem e desenvolvem estas temáticas nas suas 

disciplinas. 

 

 

 

 

                                                 
3 Salienta-se que poucos participantes expressaram a sua opinião nestas questões em particular. 
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Questão2 (Q2): Após esta ação de formação que dificuldade (s) ainda encontraria para a 

implementação de estilos de vida saudável nos seus alunos? 

 

Na segunda questão (Q2) apenas três participantes expressaram a sua opinião. Deste 

modo, alguns participantes ainda salientaram os seguintes constrangimentos na 

implementação de estilos de vida saudável, nomeadamente: fazer com que os próprios 

alunos sejam os protagonistas, querendo de facto aceitar esses estilos de vida; contornar os 

aspetos culturais e sociais que coadunam com a adoção de estilos pouco saudáveis; 

consciencializar os Professores para a importância da promoção e aquisição de estilos de 

vida saudável. 

Algumas Estratégias futuras 

Face aos resultados apresentados e tendo em conta os objetivos do presente estudo, 

parece-nos importante enumerar algumas recomendações que poderão ser iluminativas e 

tomadas em conta aquando a realização de futuras ações neste âmbito, nomeadamente: 

  

1. assegurar a receção da informação acerca da Ação, solicitando o retorno por parte 

dos convidados, i.e. confirmação da receção, via e-mail, convite pessoal ou carta; 

2. apelar ao preenchimento completo dos questionários, transmitindo, de forma mais 

efetiva, a sua importância aos participantes; 

3. prever possíveis eventos/reuniões - agendados pelos convidados - que coincidam no 

mesmo dia/hora estabelecido para realizar a ação de formação propriamente dita. 

4. envolver e mobilizar proativamente o público-alvo, no sentido de aumentar o seu 

interesse, participação e consequente adesão na Ação. 

 

No capítulo que se segue serão apresentadas as principais conclusões deste estudo de 

investigação. 

 

 

 

 

 

 



  

19 

 

Capítulo 5: Conclusões 

O primeiro grande desafio do presente estudo de Investigação e Inovação Pedagógica foi a 

definição de um tema inovador que se ajustasse às necessidades da Escola em particular, e 

simultaneamente nos conduzisse a um significativo acréscimo de competências adjacentes 

ao desenvolvimento de um estudo científico-pedagógico.  

Tal como já foi dito anteriormente, o estudo de caso visto como uma estratégia de 

investigação, frequentemente utilizada no domínio das Ciências Sociais, pareceu representar 

uma abordagem metodológica de investigação particularmente adequada, assentando numa 

pesquisa aprofundada que visou, na sua essência, compreender uma comunidade escolar, 

simultaneamente numa dimensão singular e global, e consequentemente contribuir para 

algumas melhorias nos processos reflexivos de prática/inovação pedagógica. 

Com efeito, e partindo do pressuposto que um estudo de caso se baseia num caso em 

particular e limitado ao seu contexto, poderão surgir as seguintes questões: Poderá este 

estudo ser generalizado? Que relevância e aplicabilidade/utilidade poderão ter os 

resultados? Felizmente, alguns autores desvalorizam desde logo estas questões reforçando, 

por exemplo, o seguinte: “Clearly, every case that can be studied is in some respects unique. 

But every case is also, in some respects, similar to other cases.” (Punch, 2005, p.146). 

Assim, a generalização em determinados estudos de caso parecem não fazer sentido, face à 

especificidade do “caso” e ao seu carácter irrepetível. Adicionalmente, num estudo de caso a 

fiabilidade torna-se um pouco difícil de alcançar, pois “o caso” por si mesmo não pode ser 

replicado ou reconstruído (Yin, 2006). 

No que diz respeito especificamente ao objetivo geral4 descrito anteriormente, este parece 

ter sido alcançado, uma vez que durante e após a ação de formação existiu francamente 

uma discussão de ideias/opiniões, de carácter mais informal, entre os especialistas 

convidados e o público em geral, refletindo um aproveitamento direto entre a teoria e a 

prática das temáticas abordadas, por exemplo através de relatos de experiências vividas.  

Também através da análise dos dados, contatou-se que a grande maioria dos participantes 

considerou a ação de formação um contributo relevante na transmissão de um conjunto de 

conhecimentos úteis e atuais, permitindo uma reflexão mais consciente sobre a temática da 

                                                 
4
 Relembra-se: “Incutir nos professores um conjunto de ideias de modo a promover a reflexão por 

parte destes que poderão, de forma estruturada, vir a ser abordadas e incutidas nos respetivos 
alunos.” 
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Educação para a Saúde no contexto escolar. Relativamente aos objetivos específicos5 

parece ter existido, por parte dos participantes, alguma reflexão acerca das temáticas e 

conteúdos apresentados, podendo porventura implicar algumas mudanças/ajustamentos nos 

modelos e modos de pensar/atuar no contexto escolar. Grosso modo, a ação teve um 

impacto positivo, em particular no DEF, provocando reflexões/discussões efetivas sobre a 

temática. 

Para um melhor entendimento do alcance destes objetivos, talvez seja importante realçar 

também a pertinência e a dinâmica das comunicações dos três especialistas convidados, 

assim como o painel de comentadores, e a clareza no enquadramento de diversos modelos 

com alguns problemas/situações - cada vez mais frequentes nos jovens em idade escolar. 

De forma global, foram apresentadas durante as comunicações algumas recomendações 

que poderão ser adotadas face às necessidades particulares de cada contexto, por exemplo: 

i) repensar a promoção da saúde utilizando e otimizando todos os recursos, humanos e 

materiais, existentes na escola; ii) convidar especialistas da área da saúde e da educação, 

assim como professores/alunos/pais fomentando a partilha de saberes; iii) elaborar projetos 

escola-comunidade e programas de promoção de saúde proativos; iv) desenvolver 

programas de nutrição e alimentação saudáveis; v) implementar políticas exequíveis no 

caminho do bem-estar individual e coletivo.  

Contudo, foram identificados também, nos diversos discursos dos especialistas, alguns 

constrangimentos que impedem, muitas vezes, a dinamização desta temática, como por 

exemplo a falta de tempo dos professores para se dedicarem à implementação de projetos 

de Educação para a Saúde ou o pouco envolvimento dos alunos/professores/auxiliares de 

educação nas tomadas de decisão da escola. 

 

                                                 
5
 Nomeadamente: “Desenvolver competências na comunidade escolar, para construção de uma 

Escola promotora de estilos de vida saudáveis, nomeadamente valorização dos aspetos da atividade 
física e de uma alimentação saudável no âmbito na prevenção e tratamento de condições de excesso 
de peso”; “Ajudar a moldar um ambiente e contexto escolar, facilitador do desenvolvimento da 
capacidade dos alunos autorregularem as suas escolhas saudáveis, serem autónomos e confiantes 
nas decisões comportamentais, garantindo suporte emocional, pessoal e cognitivo, de modo a 
implementar rotinas e hábitos de vida saudáveis” e “Assumindo os professores e pessoal não docente 
como modelos de atuação na sociedade, educadores e agentes de modificação comportamental das 
crianças e jovens que frequentam a escola, desenvolver junto dos mesmos competências para 
escolhas individuais de comportamentos que elevem os indicadores de saúde, nomeadamente no que 
concerne à qualidade alimentar e prática de atividade física”. 
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Ainda assim, para além da promoção da saúde dos alunos, parece essencial que as 

universidades se preocupem cada vez mais com a qualidade da Educação, e em particular 

na formação de professores, assegurando a construção de escolas cada vez mais 

promotoras de saúde, uma vez que os professores, muitas vezes, para além de transmitirem 

um conjunto diferenciado de saberes, representam um quadro de referência teórico-prática, 

social e cultural, fundamentais para os seus alunos.  

Em suma, as comunicações dos especialistas convidados transpareceram uma análise 

crítica e uma visão científica sobre a forma como os Professores atuam e podem atuar na 

Escola face à eminente importância da Educação para a Saúde, salientando o papel vital do 

compromisso e da participação de toda a comunidade escolar. 

Por fim, importa salientar que o Núcleo de Estágio procurou, exaustivamente, o apoio e a 

colaboração de vários especialistas nesta importante temática desde o início do 

desenvolvimento do projeto até à sua concretização e apresentação à comunidade escolar. 

Neste cenário resta dizer que o desenvolvimento do presente estudo de investigação-ação 

foi sem dúvida um momento inigualável e bastante gratificante, marcado por um processo 

formativo moroso e extremamente exigente, que contribuiu genuinamente para o 

enriquecimento pessoal, interpessoal e profissional.  
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PARTE II – REFLEXÃO CRÍTICA 
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1. Introdução 

A presente reflexão crítica debruçar-se-á sobre o processo formativo revelando e 

contextualizando algumas experiências do estágio pedagógico, assim como a 

importância/relevância que este estudo de investigação-ação e subjacente temática pode 

representar nos comportamentos/pensamentos dos diferentes atores/intervenientes - alunos, 

professores, comunidade, etc.. 

Sumariamente, tentou-se aprofundar determinadas temáticas relacionadas com a Educação 

para a Saúde, articulando harmoniosamente o conhecimento pessoal e empírico, decorrente 

das experiências vividas, com o conhecimento teórico. 

Espera-se que este momento sirva para melhor compreender a importância da Educação 

para a Saúde enquanto professores/educadores e agentes ativos no processo educativo dos 

alunos. 

Sugerem-se ainda algumas recomendações associadas a estilos de vida ativos nos jovens, 

no sentido de enriquecer os programas de formação inicial e contínua de professores de EF, 

mas fundamentalmente alguns pensamentos/comportamentos necessários para que a EF, 

no campo da Educação para a Saúde, transpareça mais eficácia e qualidade na dinâmica 

dos processos de ensino-aprendizagem. 
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2. Desenvolvimento 

Durante doze anos, no mínimo, a Escola deveria ser o espaço ideal para promover a prática 

do exercício físico e uma atitude positiva relativamente às atividades físicas regulares. Por 

sua vez, as experiências de aprendizagem e os processos de co-construção do 

conhecimento parecem revelar-se determinantes para a participação contínua e efetiva dos 

alunos em atividades físicas, na medida em que:  

 

“we see teachers as having a responsibility to provide educational experiences that establish 

children as creators, not merely receivers of knowledge, skills and understanding in our field. As 

indicated earlier, inherent in our vision for physical education, therefore, is a professional 

commitment to addressing social justice.”. 

(Penny & Chandler, 2000, p. 76) 

 

A EF, como disciplina escolar obrigatória, visa, por exemplo, desenvolver as capacidades 

físicas e a confiança dos alunos, bem como a sua capacidade de as aplicar num conjunto de 

atividades, no entanto, a Escola parece não estar a desenvolver o seu potencial quando se 

trata de promover a Atividade Física (AF) e estilos de vida saudáveis/responsáveis ao longo 

da vida. Na prática, os conteúdos curriculares por vezes não proporcionam muitas 

experiências significantes na dimensão pessoal e social, contudo: 

 

“The concept of learning student articulated nicely with the increasingly important goal of 

promoting commitments to a physically active lifestyle. Physical educators need to design 

curricula and think about their methods of teaching, not only in terms on immediate outcomes 

but also about the capacity of the curriculum and instruction to influence student participation 

habits outside of class and in the future.”.  

(Siedentop, 2005, p. 99) 

  

Baseado nas crenças e perspetivas docentes sobre os objetivos curriculares e os fatores 

determinantes para a prática de AF, um estudo revelou que os professores revelam falta de 

confiança nas suas capacidades mais específicas para influenciar a adesão e/ou progresso 

da AF nos alunos (Hernández, Velázquez, Martínez e Díaz, 2010), no entanto: “if we are to 

see a new clarity of focus in teaching and learning in physical education, the programmes of 

study and the associated requirements for content coverage in curricula, and schemes of 
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work arising in schools, must be (re-)defined in relation to the established strands.” (Penney 

& Chandler, 2000, p. 78). 

Uma mudança comportamental importante a repensar nesta dimensão, curricular, é a de que 

tanto os alunos como os professores sejam capazes de relacionar mais facilmente os 

conteúdos das disciplinas à vida, ou seja procederem à integração de temas de saúde em 

todo o currículo, por outras palavras, qualquer disciplina poderá/deverá interligar os assuntos 

da sua disciplina à vida diária dos alunos. Numa perspectiva holística, “PE teachers should 

be viewed as curriculum makers and as an integral part of the curricular process where the 

teachers, the learners, the subject, and the milieu subsist in a dynamic interaction.” (Carreiro 

da Costa, 2005, p. 272). Efetivamente, pretende-se que a, consciente, aplicabilidade dos 

programas de EF reflita, de certa forma, benefícios a longo prazo para o nosso país, e 

proporcionando programas curriculares de qualidade mais facilmente os alunos poderão tirar 

partido dos benefícios inerentes à AF e aos estilos de vida saudável, permitindo, por 

exemplo, adquirir um sentimento agradável/prazeroso e que o possam posteriormente 

replicar/praticar em contextos fora da escola. Neste sentido: 

 

 “Schools are regarded as a means for improving society, and cultural change is seen and 

understood as a fundamental objective. If a research indicates, for instance, that young people 

are becoming more and more sedentary, then the school curriculum should emphasize the 

development of an active and healthy life style.”.  

(Carreiro da Costa, 2005, p. 264) 

 

Partindo do princípio que a prática da EF e do desporto é um direito fundamental de todos 

(UNESCO, s.d.), Penney & Chandler (2000, p.83) ainda acrescentam que: 

 

 “a key role for physical education is to facilitate all pupils finding challenges that are attainable 

and that will retain their interest beyond school and, here again, there is important scope and a 

need to pursue greater pupil involvement in the design and focus of their own learning in 

physical education.”. 

 

Com efeito, o Professor de EF deverá envolver-se, comprometer-se e apresentar expertise 

em vários níveis de tarefas e competências profissionais, respondendo conscientemente e 

eficazmente à diversidade contextual - micro, meso e macro. 
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No decorrer da experiência de estágio, nomeadamente no ensino da EF - nível micro 

sistémico, o recurso a estratégias de ensino no processo de planeamento como a 

autoavaliação, a avaliação recíproca, a inclusão e a diferenciação permitiu envolver 

conscientemente os alunos no seu próprio processo de aprendizagem, possibilitando a 

evolução destes nas diferentes matérias lecionadas. Assim, os conteúdos e atividades de 

aprendizagem foram selecionados e estruturados, considerando a importância da formação 

de grupos de nível e da diferenciação, integrando progressões pedagógicas, variantes de 

facilidade/dificuldade distintas, no sentido da incluir todos os alunos nas diversas propostas 

da aula. Por sua vez, o prognóstico inicial da evolução dos alunos permitiu estabelecer, de 

acordo com os diferentes níveis de competências, os objetivos pedagógicos a desenvolver, 

sendo reajustados durante o ano letivo atendendo à progressão dos alunos. As autoscopias 

das sessões realizadas, os balanços das Etapas e os dados da Avaliação Formativa também 

contribuíram de forma determinante para todo o processo de planeamento. Contudo, 

segundo Papaiouannou (2007), o clima motivacional nas aulas de EF é considerado uma 

das condições e critérios de sucesso mais importantes no ensino das atividades físicas e 

desportivas. Assim, caberá ao professor promover um clima motivacional para a tarefa e 

incentivar a prática de atividade física, porém: 

 

“what kind of relationships is established between the teachers’ practical knowledge and the 

quality of their teaching? – we may say that the higher our capacity to manage class ecology, 

the higher is the practical value assigned by teachers to those suggestions, and the higher is 

the capacity shown to argue about the objectives and the alternatives to intervene in the 

teaching situations they analyze.”.  

(Onofre, 2005, pp. 134-135).  

 

Durante o processo formativo, estágio pedagógico, nomeadamente na condução do ensino, 

a utilização progressiva de várias estratégias pedagógicas - p.e. intervenção à distância, 

questionamento, ciclos de feedback - resultou numa maior consciência e fiabilidade tanto no 

acompanhamento dos alunos como na avaliação do seu desempenho. Por sua vez, a 

demonstração de exercícios e os alunos como agentes ativos de ensino na avaliação 

recíproca dos seus colegas revelou-se uma importante preocupação, conseguindo, deste 

modo, promover um maior envolvimento e motivação dos alunos na execução das situações 

de aprendizagem.  
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A capacidade de adaptação e simultaneamente o reajuste do plano de aula ao contexto e às 

circunstâncias das sessões foi outra competência que ao longo do ano foi sendo adquirida, 

recorrendo para tal a variantes de facilidade/dificuldade considerando o ritmo de 

aprendizagem individual de cada aluno. Destaca-se ainda o clima das aulas, que refletiu 

verdadeiramente um quadro relacional professor-aluno-matéria muito agradável e 

sinceramente gratificante. A opção estrutural de aulas politemáticas bastante dinâmicas e ao 

mesmo tempo promotoras do desenvolvimento da aptidão física, considerando diferentes 

níveis de intensidade, permitiu aumentar o tempo de prática, o empenho e a motivação nas 

tarefas assim como o tempo potencial de aprendizagem dos alunos, espelhando, de certa 

forma, a importância de um planeamento consciente e intencional. Procurou-se também 

promover, progressivamente, a emancipação aos alunos na medida em ficavam 

responsáveis pela liderança dos exercícios de aquecimento/alongamentos, pela 

colocação/arrumação do material, ou mesmo pela escolha das estações de trabalho em que 

apresentam mais dificuldades.  

 

Com efeito, vários autores sugerem também que avaliar, em educação, é reconhecer, 

diagnosticar, desenvolver e valorizar a expressão individual, a identidade cultural e a própria 

manifestação de afetividade como um meio para a aprendizagem e formação integral, 

holística, do educando (Bratifische, 2008). O seu principal objetivo é o diagnóstico, 

identificando-se assim as dificuldades da aprendizagem dos alunos e as suas causas, 

podendo representar ganhos efetivos na educação, em particular no desenvolvimento da 

autoestima ou no fortalecimento dos vínculos escolares no decorrer do processo ensino-

aprendizagem (p.e. Bratifische, 2008; Santos & Varela, 2007). 

As fichas de registo da Avaliação Inicial e as situações de aprendizagem contidas no 

Protocolo de Avaliação Inicial (PAI) revelaram ser uma forma de registo prática e flexível.  

Adicionalmente, no âmbito da Avaliação Formativa, a construção de um documento 

orientador do trabalho a desenvolver, Ficha Formativa de Avaliação, constituiu-se um 

instrumento bastante útil e indispensável em todo o processo de formação, na medida em 

que permitiu o reajustamento dos conteúdos face às avaliações efetuadas com regularidade, 

unidade a unidade didática. Importa aqui também salientar que esta ferramenta permitiu o 

estabelecimento de uma comunicação mais formal e participada entre os alunos e os 

Encarregados de Educação, no sentido de informar e especificar para cada matéria o nível 

em que o aluno se encontrava.  



  

28 

 

Neste sentido, os alunos perceberam de forma clara o “caminho” a percorrer para atingir 

determinado nível, auto - consciencializando-se das suas dificuldades/potencialidades. O 

questionamento foi utilizado regularmente, exigindo, por um lado um maior nível de atenção 

por parte dos alunos, e por outro lado, permitiu reduzir os comportamentos fora da tarefa. 

Quanto à Avaliação Sumativa procederam-se a alguns momentos formais e informais, sendo 

que na última semana de aulas de cada Período foi realizada a auto e a heteroavaliação. 

Antes das avaliações, o Núcleo de Estágio optou também por realizar algumas conferências, 

uma vez que estas não ocorriam entre os professores do DEF. Reforça-se ainda que as 

atividades de formação da Semana das 22 horas, ao permitirem, por exemplo, a observação 

e preparação das aulas em conjunto com os colegas, assim como a antevisão de estratégias 

a utilizar com as diferentes turmas, enriqueceram, indiscutivelmente, a qualidade das 

experiências de planeamento e condução de ensino posteriores. 

 

Contudo, torna-se neste momento relembrar que a identidade da EF definida como um 

sistema de crenças e valores - sobre o que ensinar e como ensinar, pode ser entendida e 

enquadrada segundo diferentes perspetivas, designadamente: i) a conceção biológica; ii) a 

conceção pedagogista; iii) a conceção personalista; iv) a conceção de socialização acrítica 

para o desporto; e v) a conceção sócio-critica (Crum, 1993). Digamos que o fulminante 

aumento do excesso de peso e obesidade nas crianças/jovens, associado a níveis cada vez 

mais baixos de AF, tem contribuído para que muitos profissionais e organizações apontem 

como objetivo fundamental da EF o desenvolvimento da aptidão/condição física das 

crianças/jovens. Neste entendimento, a conceção biológica parece estar a ganhar notório 

interesse entre os profissionais de EF e as autoridades dos sistemas educativos (Carreiro da 

Costa, 2008). Em contrapartida vários investigadores defendem que a conceção biológica é 

reducionista e pode representar grandes perigos, pois se os índices de obesidade não 

diminuírem, a EF e os seus profissionais poderão ser responsabilizados pelo fracasso de 

uma realidade que é multidimensional/multifatorial e extremamente complexa (Carreiro da 

Costa, 2008; Crum, 1993). Neste sentido, a EF, apesar de ser uma disciplina importante para 

a promoção da saúde, deverá posicionar-se fundamentalmente num modelo educativo na 

medida em que considera a formação humana e a construção eclética - física, moral e social 

- dos alunos. Segundo Crum (1993) esta visão educacional mais facilmente se enquadra 

num pensamento/abordagem sócio-crítica que compreende fundamentalmente um processo 

de inovação e de transformação sociocultural.  
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A partir desta visão, mais facilmente se entende que um aluno fisicamente educado “Has a 

life plan that is both physically and intellectually active; Uses skills and knowledge to meet 

his/her objectives in different environments; Employs the most effective personal strategies 

based on the knowledge of self and lifestyle” (Fisher, Repond & Diniz, 2011, p. 71). 

Tinning (2005) vai mais longe e acrescenta que “lifestyle is not a stable entity. It is socially 

constructed and accordingly will change as social values change and as material 

circumstances change.” (p. 50). Nesta ótica, a disciplina de EF deverá proporcionar 

oportunidades a todas as crianças e jovens de forma a adquirirem conhecimentos e a 

desenvolverem atitudes e competências positivas para uma participação e uma construção 

social em torno da cultura do movimento ao longo da vida. Neste sentido, o entendimento da 

identidade da EF pode trazer inevitavelmente implicações ao processo ensino-aprendizagem 

face ao posicionamento/pensamento/crenças do professor nas aulas de EF perante a 

temática da Educação para a Saúde, que posteriormente irá condicionar 

negativamente/positivamente a motivação, o empenho e a atitude dos alunos na aquisição 

de estilos de vida saudáveis a longo prazo, uma vez que “students who dislike physical 

education do also dislike school and practice less physical activity” (Matos & Diniz, 2005, p. 

62).  

A EF pode apresentar inúmeros benefícios que não se circundam apenas com o 

desenvolvimento das capacidades físicas condicionais, isto é, uma vez encarada como uma 

matéria que inclui a AF pode trazer benefícios na prevenção de variadíssimas doenças e na 

promoção da saúde músculo-esquelética, do bem-estar psicológico, da autoimagem e 

autoestima, e das relações sociais (Trost, 2007; Cavill, 2006). Cone (2004) acrescenta ainda 

que a EF “helps to improve the overall health of children, and also helps improve the self-

esteem, interpersonal relationships, responsible behavior, and independence of children.” (p. 

277). Neste sentido, a EF é irrefutavelmente um meio privilegiado para o desenvolvimento 

físico, mental, pessoal, social, espiritual e emocional das crianças e dos jovens, contudo, 

existem conhecimentos que tendem a escapar à realidade social e parecem levar a um 

insuficiente entendimento de uma área fulcral no desenvolvimento humano, como é a 

Educação para a Saúde. O autor ainda alerta para o seguinte: “we must remain vigilant and 

committed to improving our programs and to educating the public; we must require that all 

teachers are qualified and competent, that all programs are effective, and we must recognize 

and reward quality teaching and programming.” (Cone, 2004, p. 279). 
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Considerando os distintos contextos de intervenção profissional no âmbito das atividades 

físicas e desportivas – por exemplo, clubes desportivos, ginásios, piscinas, escolas de 

dança, etc., pode-se dizer que a EF escolar representa o contexto com maior relevância 

social, podendo oferecer um largo espectro de oportunidades de prática e aprendizagens e 

uma forte componente de mudança social. Neste cenário, Carreiro da Costa (2005) ainda 

relembra o seguinte: “Physical Education teachers who assign high priority to ecological 

integration try to give a similar emphasis to the subject matter, the pupils’ personal 

development, and the social goals.” (p. 264). 

 

A um nível meso e inter-individual, será importante realçar a importância da preservação, 

melhoria e otimização de todos os espaços onde se processa a vida escolar - salas de aula, 

instalações desportivas, cantinas, balneários, etc., exigindo a participação e o compromisso 

dos vários grupos que constituem a comunidade escolar - alunos, professores, pais, 

funcionários, etc. Os projetos/ações desenvolvidos no decorrer do estágio pedagógico, por 

exemplo o projeto da Ação de Formação de Andebol ou o projeto da Atividade Interna, em 

geral, procuraram sempre contribuir com diferentes atividades para uma Escola mais rica 

envolvendo diferentes agentes educativos, em particular na área da EF e na promoção da 

AF. O trabalho em grupo, colaborativo, foi fundamental para o sucesso e eficácia no 

desenvolvimento das várias atividades, nomeadamente atividades desportivas desenvolvidas 

pelo DEF. A elaboração da Caracterização de Escola e respetivo comentário crítico às suas 

particularidades organizacionais e documentação regulamentadora, permitiu ter um 

conhecimento mais alargado de toda a organização da escola, nas suas principais 

características e lacunas. Por sua vez, as ações de complemento curricular constituíram 

oportunidades únicas de desenvolvimento de competências a nível da divulgação, 

organização e dinamização de eventos desportivos e ações de formação no sentido de 

transmitir e atualizar alguns conhecimentos aos professores, alunos e, principalmente, à 

comunidade escolar. Relativamente à atividade interna Expressões Multiculturais, este 

revelou-se ser mais um projeto implementado que imenso prazer e satisfação me 

proporcionou, estabelecendo-se notoriamente um clima de trabalho muito positivo, 

especialmente com os alunos a manifestarem muita vontade de aprender e evoluir.  
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Segundo Carreiro da Costa (2004), a Escola pode ser vista como uma oportunidade de 

acesso a um ensino de qualidade, sendo o local onde se pode aplicar com maior eficácia 

uma política de democratização das aprendizagens e práticas das atividades físicas e 

desportivas, integrando os recursos humanos mais qualificados. Por exemplo, nos EUA, o 

governo tem investido substancialmente em escolas, fornecendo fundos que atingem os 185 

milhões de dólares para agências locais de ensino e organizações comunitárias, de forma a 

iniciar/expandir/melhorar os seus programas de EF, abrangendo programas extracurriculares 

desde o jardim de infância até ao ensino secundário, auxiliando os alunos nas dificuldades 

mais prementes e progredindo no sentido de cumprir os padrões estaduais para a EF (Tappe 

& Burgeson, 2004). Ainda nos EUA, um estudo revela que 73% dos pais de crianças em 

idade escolar reconhecem que a EF facilita a aprendizagem das matérias - p.e. matemática, 

leitura, ciências, por sua vez, 95% dos pais pensam que a EF deve ser integrada no currículo 

até ao 12º ano e 92% dos adolescentes acreditam que a EF deve ser uma matéria diária 

(citado por Tappe & Burgeson, p. 293). Ainda assim, um relatório levado a cabo pela “The 

Robert Wood Johnson Foundation” (s.d.) aponta que 85% dos pais e 81% dos professores 

apoiam a necessidade da EF diária e ainda 73% dos pais e 82% dos professores se opõem 

à redução do tempo de EF para se dedicarem ao estudo das outras disciplinas.  

Estes dados parecem comprovar que numa das maiores potências mundiais - EUA, 

abrangendo algumas das mais conceituadas universidades, por exemplo Harvard ou MIT, 

parece existir um grande investimento na EF por parte do governo, assim como uma forte 

consciência por parte dos pais e dos professores, bem como uma valorização da mesma no 

desenvolvimento eclético dos alunos.  

 

Num nível macro sistémico, é fundamental o envolvimento da comunidade com a equipa de 

saúde local/regional, na criação de ambientes promotores de saúde, tendo em vista a 

integração da escola na vida da comunidade e o aproveitamento dos recursos, materiais e 

humanos, existentes. Todavia, implica intervenções em dois sentidos, isto é: da escola para 

a comunidade e vice-versa. Será importante referir que os projetos de intervenção Escola-

comunidade e fora do contexto escolar, no âmbito do estágio pedagógico, colocaram 

variadíssimos desafios pelo elevado número intervenientes envolvidos e pela sua 

complexidade organizativa, nomeadamente na atividade Saúde Sobre Rodas, no 3º Festival 

de Ginástica da Portela, e no Acampamento a Arouca.  



  

32 

 

O acompanhamento de uma Direção de Turma foi outra experiência enriquecedora, que 

permitiu estabelecer uma relação de proximidade com os alunos, de forma a conhecer 

melhor a realidade da escola/turma e assim ajustar todo o trabalho em função dos principais 

problemas/necessidades dos alunos. Por sua vez, o Estudo de turma realizado possibilitou 

também um conhecimento pormenorizado dos alunos e do grupo-turma através da análise 

dos dados dos questionários bibliográficos, dos testes sociométricos de autoconceito e 

autoestima e da avaliação geral dos alunos com a disciplina de EF. 

 

Partindo agora de uma natureza multidisciplinar do ensino e aprendizagem da EF, Penney & 

Chandler (2000) sugerem ainda que o currículo da EF deverá adotar um modelo 

organizacional e pedagógico que evidencie essencialmente os seguintes temas: “1) 

movement and physical literacy; 2) physical activity, health and fitness; 3) competition and 

cooperation; and 4) challenge.” (pp. 79-80). Neste sentido surge claramente o propósito do 

trabalho de investigação-ação apresentado anteriormente, Parte I, onde se entendeu 

enfatizar a formação contínua dos professores, em particular na temática da Educação para 

a Saúde. Segundo Cone (2004) “As a profession we must continue to inform and educate, 

investigate and advocate, and above all, we must believe that a healthy, active lifestyle is a 

great formula for life.” (p. 279). 

Perante este cenário sustentado, atrevo-me a dizer que o conhecimento e/ou a literacia para 

a saúde provavelmente não são suficientes para alterar os pensamentos/comportamentos. 

Deve-se porventura apostar também na investigação e na cultura no sentido de explorar a 

forma mais eficaz de se interrelacionar/dinamizar esta sabedoria com a prática de AF e a 

promoção de estilos de vida ativos e saudáveis ao longo da vida. 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 

 

2.1. Algumas Recomendações 

Claramente a tónica central da presente reflexão crítica não passou por legitimar a EF como 

disciplina fundamental no currículo escolar, nem por transmitir as virtudes da cultura física, 

mas sim por tentar compreender, de forma sistémica, alguns pensamentos/comportamentos 

essenciais para que a EF, no campo da Educação para a Saúde, possa transparecer mais 

eficácia e qualidade no processo educativo. 

Considerando o desfasamento temporal, as ações realizadas no processo formativo do 

estágio pedagógico, alguns pensamentos e pressupostos mais atuais, a sua 

interdependência, e uma interpretação mais pessoal, de seguida são apresentadas algumas 

sugestões que poderão, em certa medida, contribuir para o desenvolvimento da temática até 

então debatida. 

 

1 – Co-construir mensagens simples e objetivas ajustadas à cultura da comunidade escolar e 

transmiti-las através de multicanais, por exemplo, dar a conhecer as informações nutricionais 

dos rótulos dos alimentos. 

2 - Elaborar ementas, regimes alimentares e planos para a prática de AF, tendo em conta o 

enquadramento social, os rendimentos e nível de educação, uma vez que a escolha dos 

alimentos é resultado muitas vezes de preferências individuais e de fatores 

socioeconómicos. 

3 - A AF pode ser integrada facilmente, e de forma segura, na rotina quotidiana, por 

exemplo, caminhar ou ir de bicicleta para a escola, em vez de se utilizarem meios de 

transporte motorizados. Aqui as políticas de mobilidade e planeamento urbano poderão 

projetar acessos seguros - quando não existem - e caminhos para se ir a pé ou de bicicleta 

para a escola. 

4 - Uma visão abrangente, inclusiva e diferenciada, no sentido de tornar mais baratas e 

atraentes as opções saudáveis, integrando forçosamente a nutrição e a AF em todas as 

políticas relevantes, numa dimensão local/nacional e até europeia. 

5 – Desenvolver e sustentar programas destinados a promover hábitos alimentares 

saudáveis e a prática da AF baseados em modelos transversais e integradores, 

relacionando-se o que se ensina com os constrangimentos da vida diária. 

6 – Orientar os alunos no sentido de adotarem comportamentos saudáveis, uma vez que é 

na infância/adolescência que se fazem importantes escolhas de estilos de vida e que muitas 

vezes pré-determinam os riscos para a saúde na idade adulta. 
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7 – Comprometer os pais e as escolas em matéria de Educação para a Saúde, no sentido de 

evitar que os alunos sejam expostos a mensagens negativas.  

8 – Criar e/ou otimizar ambientes/espaços adequados à promoção da saúde e desenvolver 

instrumentos apropriados para avaliar o impacto dessas políticas na saúde nutricional e na 

AF. 

9 – Desenvolver e potenciar as relações interpessoais no trabalho coletivo entre todos ou 

quase todos os professores dos grupos disciplinares da comunidade escolar. 

10 – Definir e contextualizar claramente os conteúdos de saúde coletiva - conhecimentos, 

procedimentos, valores, comportamentos, conceitos, normas, modelos - que se considerem 

mais relevantes para a comunidade escolar em causa. 

11 – Repensar e apostar na prática pedagógica e na formação contínua dos professores 

sobre a temática Educar para a Saúde.  

12 - Entender a aquisição dos conteúdos como valores, conhecimentos, atitudes e hábitos 

para toda a vida, com vista ao desenvolvimento da educação e da cultura, estimulando o 

desenvolvimento da cidadania e das mentalidades, por exemplo, sensibilizando os alunos 

para esta temática através de um planeamento efetivo e motivante de aulas de natureza 

mais teórico-práticas. 

13 - Promover uma teia dinâmica de interações na Escola, fora do contexto escolar, e com 

outras instituições. 
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3. Conclusão 

Impreterivelmente, as Escolas são um cenário-chave nas intervenções de promoção da 

saúde, podendo contribuir de forma vital para a saúde das crianças/adolescentes ao 

promover regimes alimentares saudáveis e a prática de AF e reunindo, na maioria das 

vezes, as condições/recursos necessários para mobilizar, educar e motivar as crianças a 

praticarem AF diariamente. Por um lado, combinar harmoniosamente os saberes escolares 

com os saberes quotidianos necessários para a vida diária, parece requer uma forte 

mudança social e pedagógica. Por outro lado, a inclusão de temas relacionados com a 

saúde no currículo das disciplinas parece facilmente surgir quando os professores estão 

conscientes da sua importância. 

Inesperadamente, por alguns, as crianças que são fisicamente ativas tendem a revelar 

melhor desempenho académico e por sua vez, a EF diária não parece influenciar 

negativamente o desempenho escolar (Trost, 2007). Mais especificamente, o exercício de 

forma regular pode exercer uma melhoria na concentração dos alunos em contexto 

académico (Trost, 2007). Neste quadro otimista e iluminativo restar-nos-á apresentar, 

sinteticamente, as características de um jovem fisicamente bem-educado segundo Fisher, 

Repond & Diniz (2011, p. 88): 

 

“The profile of a physically well educated young person includes being: 

i) A responsible citizen who is able to choose suitable activities, to follow good practice 

and to respect and help others;  

ii) A person who is knowledgeable about physical activity and sport with a good repertoire 

of skills and abilities;  

iii) Somebody who can be responsible for their own heath and adopting an active lifestyle 

and be capable of evaluating their own progress and that of others.”.  

 

Neste sentido, é desejável que os alunos desenvolvam um nível avançado de habilidades 

físicas, mas também um conhecimento sustentado sobre comportamentos saudáveis, 

partindo do pressuposto que a AF pode contribuir para a saúde ao longo da vida. Assim, um 

indivíduo fisicamente e ativamente educado, assumindo um modelo de estilo de vida ativo e 

saudável, pode mais facilmente e mais positivamente contribuir para o desenvolvimento de 

uma política de saúde individual e coletiva. 
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Desta forma, o papel da EF nas Escolas, e em última análise na opinião pública, “is to 

develop an understanding and awareness” que poderá alterar os hábitos de vida dos jovens 

e influenciar de forma indireta a população adulta (Cone, 2004, p. 274). 

 

Por fim, restar-nos dizer que a mensagem Educação para a Saúde tende a ser seguida na 

Escola EB 2,3 Gaspar Correia, tal como pode ser observado, por exemplo, através dos 

princípios, objetivos e estratégias descritas no Projeto Educativo de Escola 2011-20156, 

contudo afirmo com extrema confiança que o valor humano – assim como as 

relações/interações intra e interpessoais que daí se estabelecem – é o fator-chave no 

sucesso educativo e na herança desta mensagem, em particular nas aulas de EF desta 

escola. 

 

 

Educação para a Saúde ou para a Vida? 

…tendo consciência de que se trata de uma questão verdadeiramente complexa e 

multidimensional, responderia, numa primeira fase, que é necessário apostar no 

Conhecimento, na Cultura e na (cons) Ciência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Princípio orientador: Concertar os recursos e as estratégias para o combate à indisciplina 
promovendo uma cultura de cidadania; Objetivo: Programar atividades de promoção de estilos de vida 
saudáveis; Estratégia: Organização de atividades no âmbito da Educação para a saúde, nas vertentes 
da Sexualidade, Alimentação e Atividade Física, Consumo de Substâncias Psicoativas e Violência em 
Meio Escolar/Saúde Mental. Retirado em 20-Mar-2012, do site: 
http://www.aepm.webtuga.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=123. 
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Considerações Finais 

O trabalho de investigação-ação desenvolvido na Escola EB 2,3 Gaspar Correia, no ano 

letivo 2006/2007, contribuiu para melhor compreender e efetivamente intervir em alguns 

aspetos relacionados com a comunidade escolar em que estávamos envolvidos. 

De forma geral, o Estágio Pedagógico, no âmbito da Licenciatura em Ciências do Desporto – 

Ramo Educação Física e Desporto Escolar para além de um ano de formação pedagógica, 

caracterizou-se por ser uma “prova de fogo”, um desafio que exigiu um completo 

compromisso estabelecido com os diferentes intervenientes no estágio, colegas e 

Orientadores, e em termos latos, com a Escola. 

Foi com espírito de abertura que iniciei o meu ano de estágio, com imensa curiosidade, 

talvez receio, enfim, uma avalanche de sentimentos que nem eu sei bem explicar! Quanto às 

relações interpessoais e profissionais que pude estabelecer com a comunidade escolar – 

Professores, Órgãos de Gestão e Auxiliares de Ação Educativa, foram sendo fortificadas 

com o passar do tempo, e terei imensas saudades desta grandiosa coletividade. O ano de 

estágio foi repleto de aprendizagens, e de novas e intensas experiências, que concorreram 

para uma formação multifacetada como futura docente preocupada e empenhada em trazer, 

para o contexto escolar, algo que irá enriquecer os alunos e a Escola, fazendo, assim, a 

diferença… 

Este Núcleo de Estágio foi sustentado por um trabalho cooperativo e colaborativo de extrema 

qualidade baseado em relações de forte confiança, autonomia, compromisso, sensibilidade e 

dedicação. Resta-me reconhecer do fundo do coração e a uma só voz a ambos os 

Orientadores, Luís Duarte e Conceição Pedro, que participaram de forma inigualável na 

minha formação e na minha existência humana.  

O meu verdadeiro e fiel obrigado pela formação, pela experiência e pelos momentos de 

alegria e sabedoria que transmitiram durante o intenso, mas ímpar ano de estágio… 

 

 “A capacidade de agradecer é o combustível da felicidade.”  

(Augusto Cury, 2004, p.41) 
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Estágio Pedagógico 2006/2007, o ano ímpar dos sentimentos7…  

 
 

 

Satisfação 
 

Formação 

Compromisso  
Alegria 

Stress  
Prazer 

Riqueza  
Reflexão 

Intensidade  
Ousadia 

Dúvida  
Rigor 

Responsabilidade  
Autonomia 

Exigência  
Dedicação 

Qualidade  
Competência 

Cansaço  
Preocupação 

Sabedoria  
Humor 

Criatividade  
Empenho. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Relembra-se que estes foram os genuínos sentimentos que caracterizaram o ano de Estágio 

Pedagógico 2006/2007. 
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ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO AOS PARTICIPANTES 

 

Este questionário surge no âmbito da ação de formação sobre a temática da Educação para 
a Saúde. A tua participação é importante. Agradecíamos que preenchesse o seguinte 
questionário assinalando com um X, segundo a escala abaixo definida, dando-nos uma ideia 
da qualidade da ação para cada um dos pontos mencionados, bem como a sua perspectiva 
e eventuais sugestões.  
 
   

 

 

 

 

RESULTADOS DA AÇÃO 

 

 

Conhecimentos 

 

Até que ponto pensa que a Ação lhe permitiu adquirir ou renovar conhecimentos? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

Documentação 

 

Até que ponto pensa que a documentação fornecida foi interessante e útil para si? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Muito Fraco   1   2   3   4    Muito Bom 
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ORGANIZAÇÃO 

 

Divulgação 

 

Onde teve conhecimento desta ação? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

Durante a Atividade 

 

(acreditação, acompanhamento, horários…) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Instalações 

 

(localização, conforto, acústica, visibilidade, equipamentos…) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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PROGRAMA 

 

Estrutura 

 

(sequência de temas, duração da ação…) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Qualidade das Comunicações 

 

(muito complexo, muito teórico…) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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VISÃO GERAL 

 

Aspetos positivos  

 

Que medida (s) tomaria para promover estilos de vida saudável nos seus alunos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Aspetos a melhorar, a mudar ou a eliminar  

 

Que dificuldade (s) encontraria para a implementação de estilos de vida saudável nos seus 

alunos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Em termos globais, como avalia esta ação? (Assinale com X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua Participação! 

 

 Muito Fraco   1    2    3   4     Muito Bom 
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ANEXO 2 

PANFLETO DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO (I)  
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PANFLETO DE DIVULGAÇÃO DA AÇÃO (II) 
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