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Resumo 

 

O presente Relatório Detalhado de Atividade Profissional reflete a vivência de 

mais 27 anos de docência do seu autor, pese embora, se circunscreva a sua análise 

crítica aos últimos cinco anos letivos (2009-2014), os quais decorrem na mesma escola 

pública. 

Estabelecemos uma caraterização do contexto escolar, relevando-se a 

importância do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas onde o docente leciona. 

Prossegue-se com os aspetos organizacionais do Grupo Disciplinar de Educação Física, 

caraterizando-se os seus recursos humanos, as instalações desportivas e as suas fontes 

de financiamento. Descrimina-se, de igual modo, as decisões estratégicas que emanam 

do Projeto de Educação Física, nomeadamente, as que condicionam a composição 

curricular e a avaliação dos alunos, a atividade interna e externa do Desporto Escolar, a 

formação contínua interna ou a estratégia comunicacional do Grupo disciplinar. 

Por fim, concluímos com uma profunda Reflexão da Atividade Profissional, em 

torno de quatro dimensões de análise:  

(1) A dimensão profissional, social e ética;  

(2) O desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos;  

(3) A participação na escola e a relação com a comunidade educativa;  

(4) O desenvolvimento da formação profissional ao longo da vida. 

 

 

 

Palavras-chave: Projeto de educação física, avaliação em educação física, Grupo 

disciplinar, planeamento, escola e comunidade, desporto escolar, desempenho docente, 

ensino e aprendizagem, formação interna, ética profissional. 
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Abstract 

 

 The present professional activity detailed report reflects the personal experience of 

more than twenty seven years of teaching, however, in terms of critical analysis, it will be 

limited to the last five academic years (2009-2014) all spent in the same public school. 

 In this document, while establishing a school context characterization, we try to 

underline the importance of our Group of Schools Educational Project.  Afterwards we 

describe and analyse the organizational aspects of the Physical Education Disciplinary 

Group (PEDG), characterizing its human resources, sport facilities and financing sources. 

In the same manner, we try to detail the strategic decisions that emanate from the 

Physical Education Project, namely those that condition the curricular content and the 

student’s assessment, the School Sports internal and external activities, the internal 

continuing education and the communicational strategy of the PEDG. 

 Finally we try to make an in depth reflexion of our professional activity based on 

four analysis dimensions: 

1. The professional, social and ethical dimension; 

2. The students teaching-learning development; 

3. The school participation and the school community relationship; 

4. The development of lifelong professional learning. 

 

Keywords: Physical Education Project, physical education assessment, disciplinary 

group, Planning, school and community, school sport, teaching performance, teaching 

and learning, internal education, professional ethics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório estende-se, temporalmente, entre os anos letivos 2009 e 2014. 

Nele se percorre, de forma parcelar, o percurso formativo do docente, balizando-se 

etapas significativas e marcantes da sua carreira académica e profissional. 

 O desenvolvimento deste relatório incide exclusivamente na Escola Secundária 

Poeta Joaquim Serra, em Montijo, onde o docente leciona desde o ano letivo de 

2001/2002. O contexto escolar é aqui apresentado de forma sintética, desde o seu 

enquadramento geográfico, aos aspetos mais relevantes da sua estrutura organizativa e 

institucional, e que determinam a sua identidade e autonomia pedagógica, 

nomeadamente as referências ao seu Projeto Educativo. 

Detenho-me particularmente, ao longo deste relatório, sobre os aspetos 

estruturais do Grupo disciplinar de Educação Física e as decisões mais significativas que 

condicionam a sua vivência na instituição escolar, nomeadamente, as que se prendem 

com os recursos humanos, as instalações desportivas e a sua capacidade de 

financiamento. 

Exalta-se, de igual modo, o contributo da Educação Física para a valorização da 

escola e da comunidade, destacando-se, de forma significativa, a importância do Projeto 

de Educação Física da escola, no qual tive um papel importante na sua coordenação, 

discussão e elaboração. Releva-se, ainda, a importância do Desporto Escolar, quer na 

sua atividade externa (grupos/equipa), como interna, no desenvolvimento de uma cultura 

desportiva de escola, e realça-se a importância de projetos especiais que consolidam o 

posicionamento deste grupo disciplinar no desenvolvimento do Projeto Educativo do 

Agrupamento.  

Por último, efetua-se uma análise reflexiva da atividade docente, que 

consubstancia uma parte crucial deste Relatório Final, tendo optado pelas dimensões que 

enquadram o Perfil Geral de desempenho docente, cujo referencial se encontra plasmado 

no Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de Agosto, e que escrutinam a atividade docente nas 

dimensões (a) profissional, social e ética, (b) no desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem dos alunos, (c) na participação na escola e a relação com a comunidade 

educativa e (d) no desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. 
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2. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DOCENTE 

 

2.1. Competências académicas 

 

Após a conclusão do 12º ano de escolaridade, em 1981, procedi à candidatura ao 

acesso ao Ensino Superior, cuja primeira opção fora a Licenciatura em Educação Física e 

Desporto, sendo Economia e Gestão e Engenharia do Ambiente as restantes opções 

que, felizmente, não tive o prazer de “abraçar”. Os estudos superiores decorreram no 

extinto Instituto Superior de Educação Física de Lisboa (ISEF), agora designado por 

Faculdade de Motricidade Humana e foram concluídos em 1987, após um curto 

interregno para o cumprimento de obrigações militares (1985/86), onde concluí o Curso 

de Educação Física Militar para oficiais milicianos. Ainda no decurso da minha formação 

académica no ISEF, fui dirigente associativo e eleito presidente da Associação de 

Estudantes (1985). Ao concluir o Bacharelato (1984) fui convidado para exercer funções 

de Monitor no Departamento de Educação Física Especial e Reabilitação (1984/85), 

tendo colaborado nas Teses de Doutoramento dos Docentes, Leonor Moniz Pereira, 

Virgínia Costa Matos, David Rodrigues e Vítor da Fonseca.  

Em 2001 concluí o Curso de Especialização de Pós-licenciatura na especialidade 

em Gestão do Desporto, na Faculdade de Motricidade Humana. 

Sou membro da Academia Olímpica de Portugal desde 2002. 

 

2.2. Percurso profissional 

O percurso profissional é exercido quase exclusivamente no setor público, após o 

cumprimento do serviço militar obrigatório. Inicio as funções docentes em Janeiro de 

1987, como professor provisório na Escola El-Rei D. Manuel I, em Alcochete, lecionando 

no ensino básico e secundário. Acompanho atentamente todo o processo da Reforma 

Educativa de Roberto Carneiro, que entretanto se iniciara e, no final do ano letivo, com 

apenas seis meses de lecionação e vasta intervenção no Conselho Pedagógico sou 

eleito Vice-Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do seu Conselho 

Administrativo, cujas funções mantive entre 1987 e 1989. Ainda no exercício de funções 

docentes realizo a Profissionalização em Serviço, na Escola Superior de Educação de 

Setúbal, entre Outubro de 1990 e Julho de 1992, período a partir do qual integrei o 

quadro da Escola supracitada, onde mantive as minhas funções docentes até Junho de 

1998. Neste período desempenhei sempre a função de Delegado de Disciplina, 
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anualmente reeleito, exerci as funções de Orientador de Estágios Pedagógicos, 

supervisionando e orientando alunos do 5.º ano da Licenciatura em Educação Física da 

Faculdade de Motricidade Humana (1994/95) e de Preparador Físico da equipa sénior 

profissional de Futebol do Amora FC a disputar a II Liga de Honra na época de 1994/95; 

Entre 1996 e 1998 acumulo as funções docentes com a de Responsável Técnico pelas 

áreas de Musculação e Cardiofitness no Ginásio Aerocorpus e adquiro o Certificado de 

Formador atribuído pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de 

Professores (1997). 

 

A convite da Presidente da Câmara Municipal de Montijo exerci as funções de 

Chefe de Divisão de Desporto da Autarquia, em regime de Comissão de Serviço, entre 

Junho de 1998 e Junho de 2001, tendo, desta forma, interrompido as minhas funções 

docentes. Entre as diversas funções exercidas, destaco a Gestão das Instalações 

Desportivas Municipais; a promoção de inúmeras atividades físicas e desportivas no 

Município, tendo sido responsável pela conceção e implementação de diversas atividades 

de desporto para todos, destacando-se os seguintes projetos: Domingo em Movimento, 

Corrida sem Dorsal, Programa Movimento&Saúde (Idosos), Programa Passeios de 

Aventura e Ar Livre, Projeto Golfinho e Projeto Saltitar (1.º Ciclo do Ensino Básico), Férias 

em Movimento e as Escolinhas Municipais de Desporto. Responsável pelo apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo Local e à criação do Conselho Municipal de Desporto 

(iniciativa ímpar no País). Coordenei ainda a Escola Municipal de Natação. No final da 

Comissão de serviço e por decisão pessoal, retomo as minhas funções docentes no 

ensino público, na Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, em Montijo, para onde, 

entretanto, me transferi, integrando os quadros desta Escola até à presente data.  

 

No seguimento da minha pós-graduação em Gestão do Desporto sou 

convidado pela Secretaria de Estado da Juventude e Desportos como Formador no 

Programa Nacional de Formação de Dirigentes Desportivos (2001) e preletor convidado 

em diversas Conferências e Seminários, entre as quais destaco a “Conferência 

Internacional sobre Gestão Desportiva Municipal” (2003);  

 

De Fevereiro de 2002 a Fevereiro de 2006, voltei a exercer funções na 

Administração Local, agora em regime de acumulação, como Coordenador da Divisão 

de Desporto do Município de Alcochete, com as mesmas responsabilidades que 

outrora exercera no Município de Montijo.  
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Na Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, onde me encontro desde 2001, 

exerci funções de Delegado de grupo disciplinar (2002 a 2009, 2011) e de Coordenador 

do Departamento de Expressões (2010, 2012/14) e, por inerência destes cargos, em 

igual período, membro do Conselho Pedagógico. Fui ainda membro da Comissão de 

Coordenação da Avaliação de Desempenho (2008), da Seção de Avaliação de 

Desempenho Docente (2013/14) e nomeado Avaliador Externo no âmbito da Avaliação 

do Desempenho Docente (2013).  

 

Considero ainda bastante gratificante a minha colaboração Voluntária na 

Organização dos seguintes eventos Internacionais: 8º Campeonato do Mundo de 

Atletismo em Pista Coberta (2001); Campeonato do Mundo de Andebol (2003), 12ª 

Gymnaestrada Mundial (2003). 
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3. CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

3.1. A Escola 

 

A Escola Secundária Poeta Joaquim Serra (ESPJS) localiza-se na Freguesia 

do Afonsoeiro1, Concelho de Montijo, Distrito de Setúbal e integrando territorialmente a 

Margem Sul da área Metropolitana de Lisboa. A freguesia, com 4,36 Km2 de área e 7203 

habitantes (INE, 2011), cimentou a sua identidade, inicialmente, numa economia rural, 

pese embora, desde meados do século passado (Século XX), a indústria corticeira e de 

transformação de carnes, passassem a ser predominantes na absorção da força laboral 

desta comunidade. Mais recentemente, com a construção da segunda travessia sobre o 

Tejo (Ponte Vasco da Gama), o Concelho de Montijo encontra-se no centro de uma 

plataforma rodoviária com acessos privilegiados às principais cidades do País e a 

Espanha, bem como às suas principais infra - estruturas portuárias e aeroportuárias. Esta 

transformação geoestratégica do seu território, consolidou esta região do ponto de vista 

socioeconómico, por um lado, como um polo logístico de suporte a diversos setores da 

economia nacional, e por outro, como um centro urbano “dormitório”, facto este 

responsável pelo significativo crescimento populacional verificado nos últimos 10 anos, o 

quinto maior a nível nacional, (CMM, 2008). 

 

A ESPJS integra atualmente o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, 

com um universo de cerca de 2700 alunos distribuídos por 12 estabelecimentos 

escolares, do pré-escolar ao ensino secundário, funcionando igualmente como Escola – 

sede do referido Agrupamento. A população escolar é oriunda da periferia da cidade de 

Montijo e também de zonas rurais (freguesias de Atalaia, Alto Estanqueiro-Jardia, 

Sarilhos Grandes e Pegões). Os Pais e Encarregados de Educação exercem a sua 

atividade profissional predominantemente nos setores secundário e terciário, 

apresentando um nível de escolaridade que, na sua maioria, se situa entre o 1.º e o 3.º 

ciclo do ensino básico. Os auxílios económicos, no âmbito da Ação Social Escolar, 

abrangem cerca de 35% dos alunos (escalões A e B). O contexto escolar apresenta 

ainda uma diversidade cultural bastante significativa, sendo que 8,2% dos seus alunos 

                                                             
1
  A partir de 2013 agregou-se à Freguesia de Montijo, passando a sua atual designação para União das 

Freguesias de Montijo e Alcochete. 
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são oriundos dos países do Leste Europeu, América do Sul, Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP) e Ásia 2. 

 

3.2. A oferta curricular 

A oferta curricular tem sofrido, nos últimos cinco anos, algumas alterações, mais 

por imposições no reajustamento da rede escolar, que por necessidade estratégica da 

Escola/Agrupamento.  

A oferta curricular do Agrupamento alargou-se nos últimos anos pela criação de 

oportunidades de formação diferenciada, nomeadamente através de Percursos 

Curriculares Alternativos, Centros de Educação Formação, Cursos Profissionais, Cursos 

Vocacionais e Programas Integrados de Ensino e Formação (PIEF), os quais visam 

reorientar o percurso escolar de alunos com um historial de abandono escolar e/ou um 

enquadramento socioeconómico e familiar desestruturado. O Quadro 1 apresenta a oferta 

curricular projetada para 2014/15. 

 

Quadro 1. Oferta curricular para 2014/15 

Ensino Básico 

 Ensino Regular; 

 Curso Vocacional de Logística; 

 Curso Vocacional de Operador de Informática; 

 PIEF. 

Ensino Secundário 

 Cursos Cientifico-humanísticos; 

 Curso Profissional de Técnico de Multimédia; 

 Curso Profissional de Técnico de Apoio à gestão 

Desportiva; 

 Curso Profissional de Técnico de Viticultura e 

Enologia; 

 Curso Profissional de Técnico de Vendas; 

 Curso Vocacional de Apoio à Comunidade. 

Centro para a 

Qualificação e Ensino 

Profissional (CQEP) 

Formação de adultos e orientação de jovens para o 

mercado de trabalho 

 

                                                             
2
 Dados sintetizados do Projeto Educativo do Agrupamento (2012) e do Relatório Final da Avaliação Interna 

do AEPJS (2014). Documentos não publicados, mas disponíveis em http://agrup.espjs.edu.pt/.  

http://agrup.espjs.edu.pt/
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3.3. Serviços específicos de apoio escolar 

Outra componente importante e de suporte à oferta curricular prende-se com o 

enquadramento educativo do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). São um 

serviço técnico-pedagógico, assegurado por psicólogos, que atuam nas áreas de apoio 

socioeducativo e orientação vocacional. Intervêm, a nível psicológico e psicopedagógico, 

na observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a cooperação de docentes, 

pais e encarregados de educação. 

 O Agrupamento possui ainda uma Unidade de Ensino Estruturado (UEE), 

destinada a apoiar pedagogicamente alunos com perturbações do espetro do autismo, 

atuando junto dos pares das turmas em que estão integrados e promovendo a sua 

integração no contexto escolar. 

O Agrupamento, no âmbito das suas competências, procedeu ainda à criação do 

Gabinete de Inclusão e Cidadania. Esta estrutura tem como missão, a promoção da 

convivência e o adequado relacionamento pessoal entre os elementos da comunidade 

escolar, garantindo o respeito pelo cumprimento do estatuto do aluno e do regulamento 

interno do Agrupamento. Este Gabinete é constituído por um Coordenador e vários 

docentes designados pela Direção e assume, na atualidade, uma intervenção global e 

transversal nos diversos domínios da vida escolar, como sejam, no domínio da saúde em 

geral, ou da contraceção e do planeamento familiar em particular; no apoio aos alunos 

provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos e/ou desestruturados; nas 

situações de abandono escolar ou absentismo dos alunos; na resolução e diminuição dos 

índices de conflitualidade e situações de “Bullying“ na escola. Estabelece ainda uma 

colaboração privilegiada junto dos Diretores de turma e professores titulares (1.º Ciclo) no 

despiste e resolução de situações de carências económicas, problemas de saúde, 

dificuldades de aprendizagem e de relacionamento. A promoção de atividades 

informativas e formativas, tem sido uma preocupação constante, junto de docentes e 

discentes, envolvendo nelas diversas instituições locais e regionais. 

 

3.4. O Projeto Educativo do Agrupamento 

O Projeto Educativo do Agrupamento, reformulado e aprovado no ano letivo de 

2012-13, por força da constituição do Agrupamento de Escolas, contou com a 

participação ativa de toda a comunidade educativa. É um documento estratégico, “que 

consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas (…), elaborado e aprovado 
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pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se 

explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias, segundo os quais o 

agrupamento (…) se propõe cumprir a sua função educativa;”3. O referido Projeto 

Educativo, apesar de ter contado com a minha reprovação, em sede de Conselho 

Pedagógico, devido à extensão e complexidade do documento (229 páginas) e conteúdo 

excessivamente académico, expõe cinco grandes Áreas de Intervenção e/ou Objetivos 

Estratégicos, com as quais comungo a relevância dos seus argumentos:  

(1) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas;  

(2) Mecanismos de avaliação e autorregulação; 

(3) Comunicação educativa; 

(4) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do 

Agrupamento; 

(5) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade. 

 

 Elencam, a partir destes objetivos estratégicos, um conjunto de metas essenciais e 

fundamentadas, no sentido de colmatar os Pontos fracos descritos pela Inspeção Geral 

de Ensino (IGE), no relatório de Avaliação Externa da ESPJS, realizado em 2009, a 

saber: 

 “Os baixos resultados académicos, em particular no 7.º e 10.º ano de 

escolaridade; 

 As fragilidades existentes na sequencialidade entre ciclos, designadamente ao 

nível do 10.º ano; 

 A não hierarquização dos objetivos e a falta de uma definição clara das metas 

a atingir dificulta a avaliação da eficácia das medidas a implementar; 

 A ausência de um processo estruturado de autoavaliação, o que dificulta o 

autoconhecimento da Escola na sua globalidade e a tomada de decisões.”4 

 

3.5. A Autoavaliação Interna 

Decorrente do processo de Avaliação Externa da Escola, consignado no 

Relatório produzido pela IGE (2009), fez-se realçar a insuficiência das práticas de 

autoavaliação das atividades, das metas e dos resultados escolares e a inconsistência 

                                                             
3 In Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho. 
4
 In Avaliação Externa das Escolas. Escolas Secundária Poeta Joaquim Serra. Ministério da Educação, IGEC, 

2009 (p.12) 
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dos relatórios produzidos. Desta necessidade, surgiu a oportunidade de estruturar um 

Gabinete de Avaliação Interna (GAI), responsável pela implementação de um sistema 

coerente de monitorização das diferentes áreas identificadas no Projeto Educativo do 

Agrupamento, e que identificasse os pontos fortes e fracos, oportunidades e 

constrangimentos inerentes à melhoria ou consolidação do processo educativo e à 

tomada de decisões a ele inerentes. 

 Este Observatório de Qualidade/Avaliação, refere nas suas notas de 

apresentação, deverá proceder à elaboração de um dispositivo de avaliação que 

contemple, não apenas os projetos levados a cabo no contexto das diferentes equipas, 

órgãos e estruturas educativas, mas igualmente da eficiência e eficácia do projeto 

educativo na sua dimensão holística. Desse dispositivo constará a elaboração do plano 

de avaliação (finalidades, objeto, as várias fases do processo e sua calendarização), a 

recolha de dados (conceção de instrumentos e métodos de recolha de dados e sua 

aplicação), e a análise dos dados com a elaboração de relatórios.5  

Este Gabinete, indispensável a um processo estruturado de autoavaliação 

interna, acabou por assumir um papel diretivo na orientação educativa e pedagógica da 

Escola, contribuindo para uma burocratização excessiva dos processos regulatórios, 

criando clivagens e divergências em diversos setores da escola, nomeadamente ao nível 

do Conselho Pedagógico e das Coordenações de Departamento, o que contou sempre, 

de forma categórica, com a minha crítica e fundamentada oposição.  

 

Estamos em face de uma estrutura que não se cinge apenas ao 

estabelecimento de processos de monitorização, como tem dirigido toda a estratégia 

conducente à elaboração do Plano Anual de Atividades, dos Critérios Gerais e 

Específicos de Avaliação do Agrupamento, entre outros. Parece-me descontextualizada a 

interpretação que este Gabinete faz da legislação em vigor, relativamente ao 

estabelecimento de Critérios Gerais e Específicos de Avaliação, e que tem contado com 

o beneplácito da Direção. De acordo com o Despacho normativo n.º24-A/2012, de 6 de 

dezembro, o conselho pedagógico “define os critérios de avaliação para cada ciclo e ano 

de escolaridade, sob proposta dos departamentos curriculares” passando estes a 

constituírem “referenciais comuns na escola”. Infiro desta prerrogativa, a possibilidade de 

existirem critérios diferenciados por Departamento/Grupo Disciplinar, os quais se 

adequariam, de forma mais racional, aos diferentes conteúdos disciplinares dentro do 

                                                             
5 In Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 2012-2015 (p.128) 
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Agrupamento, o que não se tem vindo a verificar, por excesso de alheamento e déficit de 

participação dos conselheiros pedagógicos, na discussão da vida interna do 

Agrupamento. Esta tem sido, do meu ponto de vista, um dos efeitos das modificações 

introduzidas, na última década, relativamente aos processos de gestão e direção das 

escolas, centralizadas na figura institucional do Diretor, no Sistema de Avaliação do 

Desempenho Docente e na precariedade do estatuto da carreira docente. Resulta, deste 

modo, um clima de retração e de obediência organizacional que impede uma discussão 

franca e aberta nos órgãos próprios do Agrupamento, nomeadamente, no seu Conselho 

Pedagógico. 
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4. O GRUPO DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

O Grupo Disciplinar de Educação Física está integrado no Departamento 

Curricular de Expressões, juntamente com os Grupos Disciplinares de Educação Visual e 

Tecnológica, Educação Musical e Educação Física (260), do 2.º Ciclo, a Educação 

Tecnológica e as Artes Visuais, do 3.º Ciclo, e o Ensino Especial.  

O Grupo Disciplinar desfruta de uma imagem interna e externa bastante positiva, 

de reconhecimento de competência técnica e pedagógica, consolidada ao longo dos 

últimos anos pelas atividades e projetos concretizados, bem como, pela adequação da 

organização das suas práticas, às constantes modificações no Sistema Educativo. São 

também fundamentais para a consolidação da imagem do Grupo na Escola, uma forte, 

consistente e perseverante liderança.  

O Grupo Disciplinar consubstancia a sua atividade num conjunto de tarefas, 

previamente planificadas ao longo do ano letivo (Quadro 2). 

 
Quadro 2. Planificação de tarefas de organização do grupo disciplinar 

Tarefa Calend. Observações 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Organização Geral do Ano Letivo Setembro 
Planificação do Ano Letivo;  

Rever o Regimento do Grupo 

Revisão dos critérios específicos de avaliação Setembro 
De acordo com os Critérios Gerais de 

Escola 

Uniformizar Protocolo de Avaliação Inicial  Setembro Apenas para as matérias nucleares 

Plano de Necessidades de Formação Outubro 
A entregar no Centro de formação 

(CENFORMA) 

Plano Anual de Atividades (Conclusão) Outubro 
Planeamento da Atividade Interna; 

Desporto Escolar  

1ª Conferência Curricular Novembro Aferição da Composição Curricular 

Planos de Turma (conclusão) Novembro 
 

Revisão das Fichas de Autoavaliação  Novembro 
 

Preparar Atividades de Final de Período Dezembro Estabelecer Escala de Serviço 

Preparar Avaliação Sumativa 1º Período Dezembro Análise de casos especiais 

 

 

 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 Balanço da Avaliação do 1º Período Janeiro 
Elaboração de relatório para o Gabinete 

de Avaliação Interna 

Avaliação do Plano Anual de Atividades Fevereiro Avaliação Intercalar 

Preparar Atividades de Final de Período Março Estabelecer Escala de Serviço 

Preparar Avaliação Sumativa 2º Período Março Análise de casos especiais 
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3
º 

P
e

rí
o

d
o

 
Balanço da Avaliação do 2º Período Abril 

Elaboração de relatório para o Gabinete 

de Avaliação Interna 

Elaboração da Informação (Matriz) de Prova / Exame 

de Equivalência à Frequência 
Abril Ensino Básico e Secundário 

Elaboração das Prova / Exame de Equivalência à 

Frequência 
Maio 

A Direção nomeia os coordenadores e 

equipas para elaborarem as provas 

Preparar Avaliação Sumativa 3º Período Maio|Junho Análise de casos especiais 

Entregar Matrizes da Provas Extraordinárias dos 

Cursos Profissionais 
Junho 

 

Entregar Provas Extraordinárias dos Cursos 

Profissionais 
Junho 

 

Avaliação do Plano Anual de Atividades Julho Avaliação Final 

Verificação do Estado das Instalações Desportivas. Julho 
De acordo com Of. Circular nº. 4 de 

Janeiro de 2005 

Inventário de Equipamento Julho 
 

Revisão das Normas de Funcionamento das 

Instalações Desportivas Escolares 
Julho Proceder a eventuais atualizações 

Levantamento de necessidades de aquisição de 

materiais / equipamentos 
Julho 

Estabelecer Plano de aquisições a curto e 

médio prazo 

Avaliação da aplicação do Projeto de Educação Física 

e Balanço do Ano Letivo 
Julho Última Reunião de Grupo 

Relatório final do Coordenador de Grupo Julho 
A apresentar ao Coordenador de 

Departamento 

 

Em Julho de 2012 sou eleito, entre todos os docentes do Departamento de 

Expressões, como seu legitimo Coordenador, passando de igual modo, a ter uma voz 

ativa junto do Conselho Pedagógico. No seio deste órgão sou eleito, por voto secreto, 

como membro da Seção de Avaliação do Desempenho Docente (2013). 

 

4.1. Os Recursos humanos 

O número de professores, na disciplina de Educação Física, tem-se mantido 

estável ao longo dos últimos anos, apesar das medidas legislativas que tem contribuído 

para a redução do corpo docente, de uma forma geral. Neste sentido, o Grupo disciplinar 

tem tomado um conjunto de decisões internas que, com a anuência da Direção, tem 

permitido a estabilidade e fixação dos recursos humanos afetos à disciplina de Educação 

Física. Dentre as medidas tomadas, ressalvo o alargamento da oferta de Núcleos de 

Desporto Escolar e a aprovação do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão 

Desportiva. A opção por tempos letivos de 45 minutos permitiu, de igual modo, a 

manutenção da carga letiva semanal da disciplina, uma vez que, a opção por tempos de 

50 minutos, poderiam conduzir a uma redução do tempo letivo no Ensino Secundário e, 

eventualmente, no 3.º ciclo do ensino básico. O Grupo disciplinar era constituído, no ano 
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letivo de 2013/14, por 11 docentes, com horário completo, licenciados em Educação 

Física, maioritariamente pela Faculdade de Motricidade Humana.  

 

4.2. As Instalações Desportivas  

A ESPJS possui um conjunto de espaços desportivos bastante abrangente 

potenciando diversas valências para a prática das atividades físicas e desportivas (Anexo 

1). O seu núcleo central é composto por um Pavilhão Desportivo (40mx20m), com 

marcações para as matérias nucleares do Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF) (Futsal, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Badminton e Ténis). Compõem ainda 

este núcleo central, uma zona de vestuários/balneários (2 masculinos, 2 femininos e 

deficientes motores), diversas arrecadações, sala de professores com 3 computadores e 

internet e uma sala de aula, com equipamento multimédia6 (projetor vídeo, ecrã e 

computador com acesso à internet). O grupo disciplinar dispõe ainda de um espaço 

desportivo exterior, com aproximadamente 2800 m2, integrando 1 campo de 

futsal/andebol, 3 campos de basquetebol, 1 campo de voleibol, 1 campo de ténis, 1 pista 

de Atletismo com 270m e 1 pista de Salto em Comprimento. Adjacente a esta zona 

desportiva encontra-se um pequeno espaço para a prática do minigolfe. 

O Grupo Disciplinar elaborou e aprovou, em 2006, as suas Normas de 

funcionamento das Instalações Desportivas Escolares, procedendo anualmente à 

sua revisão e atualização. Estas Normas regulam os procedimentos de utilização por 

docentes, não-docentes e discentes, durante o desenrolar das atividades letivas e de 

Desporto Escolar.  

As Instalações Desportivas Escolares estão, de igual modo, ao dispor da 

Comunidade (Movimento Associativo, Autarquias, Outros utilizadores), nos períodos pós-

escolares, cuja cedência está abrangida por regulamentação específica, e cujo processo 

é acordado, anualmente, entre a Direção e as entidades requerentes. 

 

A ESPJS estabeleceu um contrato de cedência de instalações desportivas, com 

uma empresa privada, para uma utilização, em período pós-escolar, do seu espaço 

desportivo exterior, com efeitos previsíveis a partir do ano letivo 2014/15. Como 

contrapartida, a empresa procederá à revalorização de todo o espaço desportivo exterior, 

com a instalação de um piso em relva sintética (55mx35m), com cobertura e iluminação 

                                                             
6 Esta sala de aula resultou de uma restruturação de uma das arrecadações maiores do Pavilhão Desportivo. 
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artificial, potenciando a prática de atividades físicas escolares nas modalidades de 

Futebol de 7, Iniciação ao Râguebi, ou como dois campos de Andebol/futsal (35mx20m) e 

3 campos de Gira-Vólei. Procederá ainda a uma ampliação e remarcação da pista de 

atletismo, recolocação de 1 campo de Basquetebol e 1 de voleibol no espaço excedente. 

Deverão ainda executar benfeitorias necessárias aos balneários, de forma a torná-los 

mais funcionais, como apoio à atividade desenvolvida nos campos exteriores (Anexo 2). 

 

No que respeita ao apetrechamento de equipamentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades do PNEF, foram efetuados ao longo dos últimos anos 

investimentos significativos no sentido de potenciar as atividades desenvolvidas nos 

diferentes espaços e o número de turmas envolvidas em simultâneo, entre outros 

aspetos. A disciplina de Educação Física tem ao seu dispor, em variedade e qualidade 

aceitáveis, equipamentos para as matérias de Futsal, Andebol, Voleibol, Basquetebol, 

Râguebi, Hóquei em campo, Ginástica, Atletismo, Ténis, Badmínton, Ténis de Mesa, 

Dança, Orientação, Tiro com Arco, Golfe, Judo e atividades de fitness. Dispõe ainda dos 

equipamentos necessários para o desenvolvimento de atividades específicas para a 

melhoria da aptidão física, incluindo os instrumentos necessários à aplicação da bateria 

de testes Fitnessgram. 

 

4.3. O Financiamento 

Os aspetos relacionados com o financiamento às atividades curriculares, quer do 

ponto de vista das despesas correntes como de investimento, encontram particular 

relevância na disciplina de Educação Física. A qualidade das atividades desenvolvidas 

relacionam-se diretamente com a qualidade e quantidade dos equipamentos 

disponibilizados aos alunos. Este facto mereceu da parte do Grupo Disciplinar uma 

atenção especial e estratégica ao longo dos últimos anos. A imprevisibilidade dos apoios 

financeiros provenientes do orçamento escolar é por demais evidente e, além disso, 

progressivamente escassos. Desta forma, encontrou-se no Desporto Escolar um suporte 

financeiro relevante para a renovação e aquisição de novos equipamentos, necessários 

para as atividades curriculares de Educação Física e, por extensão, às próprias 

atividades do Desporto Escolar. 

Esta estratégia passou pelo alargamento da oferta de núcleos de Desporto 

Escolar (todos os docentes estão envolvidos numa modalidade), realização de festivais e 

encontros desportivos nas instalações desportivas da nossa Escola e partilha, com outras 
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Escolas, das despesas com deslocações nas atividades externas do Desporto Escolar. A 

consolidação de uma imagem de rigor e competência junto do Centro Regional do 

Desporto Escolar (Setúbal) é uma preocupação constante e necessária para a manter ou 

reforçar esta fonte de financiamento. Nos últimos cinco anos, tem sido atribuído à Escola, 

para as suas atividades de Desporto Escolar, uma média de € 4000 anuais. Os encargos 

com as Atividades Internas e Externas rondam os € 1700, sendo o remanescente 

(aproximadamente € 2300) utilizado para reinvestir em apetrechamento didático, novos 

investimentos ou pequenas obras de melhoria nos espaços desportivos. 
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5. O CONTRIBUTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A VALORIZAÇÃO DA ESCOLA E 

DA COMUNIDADE. 

 

O contributo da Educação Física para a valorização da Escola e da Comunidade 

não depende apenas de questões curriculares, programáticas ou de política educativa, 

mas de forma mais vincada, das competências, crenças e valores dos seus professores. 

Se, por um lado, concordamos com o slogan não existe educação, sem educação física, 

a realidade prova-nos que esta terá que ser mais consentânea com o que se espera dela 

mesmo. Os Grupos Disciplinares deverão assumir, permanentemente, uma atitude de 

inquietação e arrojo profissional, no sentido de ganharem credibilidade institucional. A 

legislação em vigor e os normativos regulamentares não lhes concedem, à partida, este 

benefício. Inovação, entusiasmo permanente, simplicidade de processos e objetivos 

claros cimentam os alicerces necessários à valorização e consolidação de um Grupo 

Disciplinar. É nesta perspetiva que nos enquadramos, na nossa escola e na comunidade. 

Este é sem dúvida o ponto de partida para assumirmos as nossas responsabilidades e 

cumprirmos com eficácia a nossa missão como educadores. 

 

A Educação Física cria condições únicas e diferenciadas no contexto escolar, com 

evidentes benefícios nos domínios motores, cognitivos, afetivos e sociais. Importa, por 

isso, considerarmos a forma e o modo como os alunos perspetivam e se posicionam face 

à atividade física e desportiva no sentido de criarmos o contexto e o ambiente propicio à 

sua motivação para a prática, com efeitos duradouros durante o seu percurso escolar e a 

sua projeção ao longo da vida. Focar o papel do professor de educação física no sentido 

de assegurar que os aspetos lúdicos e hedonísticos sejam uma constante no decurso das 

aulas, é uma componente didática fundamental ao sucesso da implementação da 

disciplina de educação física em meio escolar. 

 

Num estudo em adolescentes portugueses, com idades entre os 15 e os 18 anos, 

referenciado por Coelho e Silva; Malina (2009), concluiu-se que aspetos como a diversão, 

estar com amigos, espirito de grupo e aptidão física são os fundamentos mais referidos 

no que respeita à motivação para a prática de atividades físicas e desportivas. Fatores 

como a competição e os resultados desportivos não constam nas 10 principais razões 

apontadas, quer em rapazes como raparigas (Quadro 3). 
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Quadro 3. Motivação para a prática desportiva em jovens 

portugueses adolescentes. 
Rapazes Raparigas 

1º Condição Física 1º Diversão 

2º Diversão 2º Fazer novos amigos 

3º Estar em forma 3º Condição Física 

4º Fazer exercício 4º Estar com os amigos 

5º Espírito de grupo 5º Espírito de grupo 

6º Aumentar/melhor habilidades  6º Fazer exercício 

7º Trabalho de equipa 7º Estar em forma 

8º Fazer novos amigos 8º Trabalho de equipa 

9º Aperfeiçoar 9º Fazer algo que eu consiga 

10º Estar com os amigos 10º Aumentar / melhor habilidades 

 

Outro dos aspetos importantes a realçar é que a disciplina de educação física, 

para além do cultivo e partilha de uma cultura desportiva, tem hoje a responsabilidade, no 

contexto escolar, de promover e consolidar a interligação das políticas públicas 

educacionais com as políticas públicas de saúde. 

São hoje abundantes, na literatura científica e não só, as evidências dos benefícios 

da atividade física regular na elevação dos índices de saúde, em geral, e das 

capacidades funcionais, em particular, resultantes do aumento da força e da resistência 

muscular, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e da composição corporal (CDC, 2014).  

Independentemente do tipo de atividade e da quantidade de prática, é hoje 

significativo o volume de estudos que apontam, de forma inequívoca, a relevância da 

atividade física na prevenção de problemas cardíacos (aterosclerose, AVC, infarto de 

miocárdio, etc.), bem como no controlo da obesidade, da hipertensão arterial, do 

diabetes, da osteoporose, das dislipidemias, na diminuição do risco de afeções osteo-

musculares e de alguns tipos de câncer. É ainda diversa a literatura que aponta a 

importância da atividade física no controle da ansiedade, da depressão, da doença 

pulmonar obstrutiva crônica, etc. (Erlichman; Kerbey; James, 2002; Berger; Owen; Motl; 

Parks, 1998). Se, até há alguns anos atrás, estas doenças crónico-degenerativas eram 

características de idades mais avançadas, são hoje cada vez mais frequentes em 

crianças e jovens, fruto do aumento da inatividade (sedentarismo), hábitos alimentares e 

estilos de vida pouco consentâneos com padrões aceitáveis de saúde. 

 Investigadores da Universidade de Alberta, no Canadá, sugerem, num estudo 

recentemente publicado, que as crianças necessitam para serem saudáveis de, pelo 

menos, sete minutos ou mais de exercício intenso diariamente, conjuntamente com uma 

atividade física moderada de base (Lewanczuk; Hay; Maximova; Durksen; Carson; 

Rinaldi; Torrance; Ball; Majumdar; Plotnikoff; Veugelers; Boulé; Wozny; McCargar;  
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Downs;  McGavock, 2012). Neste estudo, que envolveu 600 crianças e jovens, entre os 9 

e os 17 anos, verificou-se que cerca de 70% das crianças despendiam o seu tempo em 

atividades sedentárias, 23% pratica exercício físico ligeiro, 7% exercício físico moderado 

e apenas 0,6% se envolvia em atividades físicas intensas. 

Estas conclusões convergem com um estudo recente, levado a efeito pelo 

Laboratório de Exercício e Saúde da Faculdade de Motricidade Humana e cujos 

resultados foram apresentados no 10th International Symposium on Body Composition 

que se realizou recentemente em Portugal (Sardinha; Silva, 2014). Nele se reafirma, que 

a redução do índice de massa gorda nas crianças só é conseguida através da prática de 

atividade física intensa, pelo menos 3 vezes por semana. 

Malina (2002), observa num dos seus estudos sobre a atividade física e o 

percurso da adolescência para a vida adulta, que crianças com comportamentos 

sedentários serão potencialmente sedentários na vida adulta, realçando, também, a 

necessidade de incrementar o tempo de exercitação física na escola. 

 Outro estudo, publicado no Journal of Pediatrics, revela que as crianças 

hiperativas e com deficit de atenção melhoram o seu desempenho escolar após a prática 

de 20 minutos de atividade física (Pontifex, 2013). Advoga, ainda, este autor, que a 

atividade física em meio escolar pode ser um excelente substituto farmacológico para 

este tipo de transtornos psicológicos, uma vez que, quer pais, como a classe médica, 

depositam grandes reservas quanto aos efeitos secundários do tipo de medicamentação 

usualmente administrada em crianças. 

Num estudo recente liderado por Petrie (2012), da Associação Americana de 

Psicologia, é referido que as crianças com boa aptidão física revelam-se mais felizes, 

com maior autoestima, estabelecem melhores relações sociais, com evidentes benefícios 

académicos, nomeadamente nas competências a matemática e leitura. Conclui-se ainda 

deste estudo que quanto melhor a aptidão física das crianças, melhores eram os seus 

resultados escolares.  

Byrd (2007) verificou que jovens em idade escolar e com um elevado nível de 

atividade física, obtinham melhores resultados académicos, em termos gerais, 

comparativamente a colegas com um nível baixo de prática desportiva. Outras pesquizas 

indicaram que escolas com programas diversificados de atividades físicas obtinham, a 

curto prazo, efeitos mais positivos sobre o rendimento escolar dos seus alunos 
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relativamente a escolas com menor investimento nesta área disciplinar (cit in Kolbe; 

Green; Foreyt; Darnell; Goodrrick; Williams; Ward; Korton; Karacan; Stainbrook, 1986).  

Outra perspetiva, bastante relevante em meio escolar, prende-se com os efeitos 

da atividade física sobre a saúde mental dos jovens em idade escolar. Monshouwer 

(2012), num estudo conduzido em 7000 estudantes, entre os 11 e os 16 anos de idade, 

concluíram que os jovens com maiores índices de prática desportiva/atividade física, 

obtinham indicadores mais baixos para problemas de saúde mental (ansiedade, 

depressão, agressividade e consumo de substâncias inapropriadas).  

Seria interessante, ainda, debruçarmo-nos um pouco sobre os resultados 

recolhidos, entre 2006 e 2009, pelo Observatório Nacional da Atividade Física e do 

Desporto, tendo em vista verificar os níveis de (1) Atividade Física e de (2) Aptidão Física 

na população portuguesa. Interessa-nos particularmente neste âmbito de análise 

verificar, grosso modo, os resultados obtidos na população jovem (Batista; Silva; Santos; 

Mota; Santos; Vale; Ferreira; Raimundo; Moreira, 2011).  

Relativamente ao primeiro indicador (Atividade Física) e tendo por base de 

referência as recomendações para a prática de atividade física publicadas por diversas 

entidades7, nomeadamente a acumulação de 60 minutos, por dia, de atividade física de 

intensidade pelo menos moderada, os resultados evidenciam que apenas os rapazes de 

10 / 11 anos apresentam valores médios indicativos de serem suficientemente ativos. No 

que respeita à avaliação da Aptidão Física, efetuada através da aplicação de 5 testes da 

Bateria Fitnessgram (Índice de Massa Corporal (IMC), aptidão cardiorrespiratória, 

flexibilidade, força superior e abdominal) os resultados mais significativos são os 

seguintes (Batista, F. et al.,2011): 

 Cerca de um quarto dos jovens apresentam excesso de peso (17,4%) e obesidade 

(5,2%); 

 Grande parte dos jovens (61,2%) tem uma aptidão cardiovascular dentro da zona 

saudável. No entanto este marcador tende a decrescer, de forma significativa, com a 

idade em ambos os sexos; 

 A Força Abdominal apresenta o melhor indicador da aptidão muscular (82,3%), pese 

embora, a Flexibilidade dos membros inferiores (55%) e a Força dos membros 

superiores (52,8%) apresentarem valores percentuais modestos dentro da zona 

saudável de aptidão física. 

                                                             
7 Centers for Disease Control e American College of Sports Medicine (CDC/ACSM) 



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário FMH 
 

20                                                                                                  José Manuel de Oliveira Anselmo 
 

 

Para concluir, a educação física assume-se hoje com uma matriz diferenciadora 

na valorização da escola e da comunidade, com valências curriculares acrescidas às que 

se verificavam alguns anos atrás. O Professor de Educação Física deve manter o 

enfoque numa perspetiva holística, aliando a aplicação dos conteúdos programáticos 

curriculares aos aspetos motivacionais que os alunos esperam do seu envolvimento na 

disciplina e as necessidades salutogénicas emergentes na sociedade atual, que veem 

nesta área disciplinar um suporte insubstituível na implementação de padrões de vida 

saudável em crianças e jovens em idade escolar. 

 

5.1. O Projeto de Educação Física.  

 

 O Projeto de Educação Física, elaborado em 2006, e anualmente discutido e 

atualizado, resulta de um conjunto de decisões do Grupo Disciplinar de Educação Física, 

no sentido de, por um lado, dar cumprimento às finalidades do PNEF e aos objetivos 

gerais nele implícitos, e por outro lado, proceder aos reajustamentos necessários 

decorrentes da realidade educativa concreta da Escola. 

 

Pretende-se estabelecer um guião de orientação, no seio do Grupo Disciplinar, 

harmonizando-se procedimentos e estratégias comuns, que consolidem as diversas 

tarefas pedagógicas decorrentes do desenvolvimento desta disciplina curricular na 

Escola. Os diferentes níveis de decisão assumidos em Grupo, pensamos nós, permitem-

nos adaptar estratégias que melhor sirvam à concretização das finalidades do PNEF, 

quer para o Ensino Básico (3º Ciclo) como Secundário. Dele decorrem decisões 

partilhadas quanto à definição de Finalidades, organizadas por áreas (Matérias, Aptidão 

Física, Conhecimentos e Atitudes), e a definição de Objetivos Gerais (competências e 

conhecimentos a desenvolver em cada ano letivo) organizados em dois subconjuntos:  

(1) Objetivos comuns a todas as áreas e  

(2) Objetivos por áreas.  

 

Ressalve-se, ainda, a importância que este Projeto induz para a aplicação dos 

objetivos operacionais, decorrentes da elaboração específica de cada Plano de Turma 

que, partindo da análise concreta da avaliação inicial, encontra neste Projeto de 

Educação Física, referências fundamentais que sustentem e justifiquem as decisões 
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pedagógicas de cada professor, no âmbito concreto de cada aula, unidade didática e 

etapa. 

 

O Projeto de Educação Física engloba, de igual modo, um conjunto de decisões 

ao nível das atividades físicas de Complemento Curricular, nomeadamente do Desporto 

Escolar, bem como ao nível da utilização das Instalações e Equipamentos necessários ao 

desenvolvimento do Programa, sem esquecer as decisões no âmbito da formação dos 

professores do Grupo, de forma a aperfeiçoar conteúdos docentes específicos que 

decorrem da introdução dos novos Programas Nacionais da disciplina. 

 

5.1.1. As decisões sobre a composição do curricular da disciplina 

 

Tal como preconizado no PNEF, também na nossa Escola organizámos as 

finalidades da Educação Física por áreas, que em conjunto constituem a Extensão da 

Educação Física para o Ensino Básico e Secundário (Quadro 4): 

 

Quadro 4. Finalidades da Educação Física na ESPJS 

Ensino Básico (3º Ciclo) Ensino Secundário 

A
P

T
ID

Ã
O

 F
ÍS

IC
A

 

Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades 

físicas de modo harmonioso e adequado às 

necessidades de desenvolvimento do aluno. 

Alargar os limites dos rendimentos energéticos - 

funcional e sensório - motor, em trabalho muscular 

diversificado, nas correspondentes variações de 

duração, intensidade e complexidade. 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
S

 Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos 

aos processos de elevação e manutenção das 

capacidades físicas. 

Consolidar e aprofundar os conhecimentos e 

competências práticas relativos aos processos de 

elevação e manutenção das capacidades motoras; 

Aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais 

extraescolares, no seio dos quais se realizam as atividades físicas. 

M
A

T
É

R
IA

S
 

Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias 

representativas das diferentes atividades físicas, 

promovendo o desenvolvimento multilateral e harmonioso 

do aluno. 

Assegurar o aperfeiçoamento dos jovens nas 

atividades físicas da sua preferência, de acordo com 

as suas características pessoais e motivações, 

através da formação específica e opcional, que 

garanta o desenvolvimento multilateral e harmonioso 

do aluno. 
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Por sua vez procedeu-se à clarificação e simplificação dos Objetivos Gerais do 

Projeto de Educação Física, sintetizando-se as capacidades e conhecimentos a 

desenvolver em cada ano, em dois subconjuntos: 

1. Objetivos comuns a todas as Áreas 

2. Objetivos por áreas  

 

Objetivos comuns a todas as áreas: 

 Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 

o Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 

no papel de parceiros quer no de adversários; 

o Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 

eles; 

o Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, 

promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 

própria e do(s) outro(s); 

o Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 

Ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade 

da turma; 

o Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 

atividade individual e do grupo, considerando também as que são 

apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

o Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação 

das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as 

tarefas inerentes. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os 

conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc. 

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das atividades 

físicas, interpretando a sua prática e respetivas condições como fatores de elevação 

cultural dos praticantes e da comunidade em geral. 

 Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar as regras de higiene e de segurança. 
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Nos Quadros 5, 6 e 7 estão representadas as subáreas que caracterizam os 

diferentes tipos de atividades (Aptidão Física, Conhecimentos e Matérias), em cada uma 

das áreas definidas pelas finalidades: 

 

 

 

 O desenvolvimento das capacidades físicas deve ser realizado em todas as aulas, 

com o objetivo essencial de colocar todos os alunos dentro da zona saudável de aptidão 

física (fitnessgram), para que melhorem as suas prestações: 

Quadro 5. Objetivos da Área da Aptidão Física (Básico e Secundário) 

DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MOTORAS CONDICIONAIS E COORDENATIVAS 

R
e
s
is

tê
n
c
ia

 O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, em percursos de habilidades, ou noutras situações, 

ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade moderada a vigorosa, 

sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez 

após o esforço. 

F
o
rç

a
 

O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade definidos 

pelo professor: 

 Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contração muscular. 

 Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências, de carga fraca ou ligeira, com 

elevada velocidade em cada Acão, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à fadiga, 

sem diminuição nítida de eficácia. 

V
e
lo

c
id

a
d

e
 

O aluno, nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de trabalho e de recuperação 

adequados: 

 Reage rapidamente a um sinal conhecido, 

 Realiza ações motoras cíclicas ou acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de eficácia dos 

movimentos. 

 Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o máximo de intensidade naquele tempo, 

sem diminuição nítida de eficácia. 

F
le

x
ib

ili
d
a

d
e

 

O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de flexibilidade (ativa), realiza ações 

motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e elasticidade muscular (contribuindo 

para a qualidade de execução dessas ações). 

D
e
s
tr

e
z
a

 

G
e
ra

l 

O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a movimentos segmentares, com 

alternância de ritmos e velocidade, em combinações complexas desses movimentos, globalmente bem 

coordenadas e eficazes. 
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  Insistir na explicação e correção dos exercícios;  

 Promover rotinas de trabalho autónomo nesta área; 

  Fazer a avaliação inicial da aptidão física, no início do ano, para avaliar/comparar 

com os resultados que serão obtidos no final do 3º Período. 

O Projeto de Educação Física prevê ainda a elaboração de um programa de treino 

especial para alunos com excesso de peso/obesidade e alunos com fracos níveis de 

Aptidão Física, podendo ser complementado no âmbito do Projeto Saúde em Movimento.  

 

Para os alunos do 12º ano que necessitem de prestar provas físicas de acesso ao 

Ensino Superior deverá, sempre que possível, ser elaborado um programa de treino 

especial. 

 

 

Quadro 6. Objetivos da Área dos Conhecimentos 

A. Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção 

da condição física. 

B. Aprendizagem dos conhecimentos relativos à 

interpretação e participação nas estruturas e 

fenómenos sociais extraescolares, no seio dos 

quais se realizam as atividades físicas. 

Temas de Análise 
(1)

 Temas de Análise 
(2)

 

7º 
 As Atividade Físicas e Desportivas e um estilo de vida saudável 

 Alimentação e Atividade Física 
 A dimensão cultural e social da Atividade 

Física (I) 

 Ética e Fair-Play 

 Desporto e Educação Física 

 

8º 

 Relação entre o doseamento e a intensidade do esforço tendo 

em vista a promoção da saúde 

 Capacidades Motoras (I) 

9º 
 Desporto e crescimento 

 Prevenção de lesões no desporto 

10º  Aptidão Física e Saúde 

 A dimensão cultural e social da Atividade 

Física (II) 

 A função social do Desporto 

 

11º 
 Mecanismos de adaptação ao exercício físico 

 Capacidades Motoras (II) 

12º 

 Fatores de saúde e risco associados à prática das Atividades 

Físicas 

 Processos de controlo do esforço 

 

(1) Os conhecimentos relacionados com estes objetivos deverão ser considerados no 

processo de planeamento, preferencialmente integrados nas atividades práticas da 

aula, sem prejuízo de, pontualmente, serem abordados conteúdos teóricos 
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específicos e enquadrados nos Projetos de Educação para a Saúde (Despacho n.º 

2506/2007, de 20 de fevereiro);  

(2) Para o desenvolvimento desta Área dos Conhecimentos deverá privilegiar-se o 

trabalho de projeto e os trabalhos de grupo, nomeadamente na resolução de 

problemas colocados pelo professor, evitando-se que as mesmas possam substituir 

a atividade prática (matérias). 

A abordagem dos temas de análise deve levar em consideração os objetivos 

específicos do PNEF, tendo como suporte teórico de apoio aos alunos e Professores os 

Manuais de Referência para o Ensino Básico8 e Secundário9 definidos em Grupo. Estes 

manuais não são de aquisição obrigatória pelos alunos, exceto quando estes apresentam 

dispensa permanente das aulas práticas. 

 

 No que respeita à área das atividades físicas (matérias) foram, de igual modo, 

assumidas um conjunto de decisões que redefinem a composição curricular por ano de 

escolaridade. A composição curricular apresentada nos quadros 7A (Ensino Básico) e 7B 

(Ensino Secundário), pretende orientar a aplicação das matérias programáticas no âmbito 

da disciplina de educação física. 

As matérias nucleares obrigatórias garantem a homogeneidade do currículo na 

Escola, em concordância com as determinações do PNEF. Contudo, poderão ser 

desenvolvidas outras atividades físicas, no quadro das matérias alternativas propostas no 

PNEF, da responsabilidade de cada professor. 

                                                             
8
 Romão, P; Pais, S. (2012). Educação Física (7º|8º|9º). Porto: Porto Editora. 

9 Romão, P.; Pais, S. (2013) Educação Física (10º|11º|12º). Porto: Porto Editora. 

 Quadro 7A. Área das atividades físicas (3º ciclo) 

Desportos 

coletivos 
Ginástica Atletismo Dança Raquetas 

Outras 

(alternativas) 

7
º 

A
n
o

 

Futsal 

Voleibol 

Andebol 

Basquetebol 

Solo 

Aparelhos 

Velocidade 

S. Comprimento 

Salto Altura 

Estafetas 

Erva-cidreira 

Merengue 
Badminton 

Judo 

TAG Râguebi 

Hóquei em campo 

Orientação 

Golfe 

Ténis de mesa 

 

8
º 

A
n
o

 Solo 

Acrobática 

Aparelhos 

L. Peso 

Salto Altura 

Barreiras 

Regadinho 

Rumba Quadrada 

Ténis 

e 

Badminton 

9
º 

A
n
o

 Solo 

Acrobática 

Aparelhos 

S. Comprimento 

L. Peso 

Barreiras 

Sariquité  

Foxtrot Social (I) 

Ténis 

ou 

Badminton 



Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário FMH 
 

26                                                                                                  José Manuel de Oliveira Anselmo 
 

 

No 3.º ciclo do ensino básico são selecionadas as 7 melhores matérias de cada 

aluno, devendo contudo, na perspetiva eclética e multidisciplinar, incluir obrigatoriamente, 

dois Jogos Desportivos Coletivos, uma matéria da Ginástica, Atletismo, Dança, Raquetas 

e uma matéria alternativa. 

 

 

 

Quadro 7B. Área das atividades físicas (secundário) 

Matérias Nucleares (Obrigatórias) Matérias Alternativas (Opcionais) 

Desportos 

coletivos  
Ginástica Atletismo Danças Desportos 

Raquetes 

Desportos 

Combate 

Exploração 

Natureza (AEN) 

1
0
º 

A
n

o
 

Andebol 

Basquetebol 

Voleibol 

Futebol 

Solo 

Acrobática 

Aparelhos 

Corridas 

e 

Saltos 

e 

Lançamentos 

Revisão do 3º Ciclo 

Foxtrot Social (E) 

Ténis  

ou 

Badminton 

Judo 

ou 

Luta 

Orientação 

P. Pedestres 

Tiro com Arco 

Golfe 

(etc.) 

1
1
º 

A
n

o
 

Solo 

ou 

Acrobática 

ou 

Aparelhos 

Chá-Chá-Chá 

Rumba Quadrada 

Tacão e bico 

1
2
º 

A
n

o
 Valsa 

Rock 

Malhão 

 

Neste nível de ensino são selecionadas as 6 melhores matérias de cada aluno, 

devendo contudo, na perspetiva eclética e multidisciplinar, incluir obrigatoriamente: 

 No 10.º ano: dois Jogos Desportivos Coletivos, uma matéria da Ginástica, 

Atletismo, Dança e uma matéria entre Raquetes/Combate/AEN; 

 No 11.º e 12.º ano: dois Jogos Desportivos Coletivos, uma matéria entre 

Ginástica ou Atletismo, Dança e duas matérias entre 

Raquetes/Combate/AEN; 

Admite-se, nos 11.º e 12.º anos, a possibilidade de o Professor em conjunto com 

os seus alunos e outras turmas que partilhem o mesmo horário, elegerem as matérias 

que irão compor o currículo destes anos letivos.  

No 10.º ano são lecionadas todas as matérias dos Jogos Desportivos Coletivos, 

da Ginástica e do Atletismo. De acordo com o PNEF, devem consolidar-se, neste nível, 

os objetivos propostos para o 9.º ano. 
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Uma vez que o Sistema Educativo não assegurou as condições essenciais para a 

implementação da educação física no 1.º ciclo, o Grupo disciplinar teve necessidade de 

proceder a um amplo conjunto de reajustamentos nos diferentes níveis (Introdutórios, 

Elementares e Avançados) das matérias que compõem a sua composição curricular. 

No que respeita aos cursos de educação-formação o Projeto de Educação 

Física propõe o seguinte elenco modular, referenciado no Quadros 8. 

 

Quadro 8. Elenco Modular – Cursos Educação Formação 

Áreas / Módulos Matéria para estruturar os módulos 

Jogos Desportivos Coletivos  Voleibol, Andebol, Futebol ou Basquetebol 

Ginástica ou Atletismo 
GINÁSTICA: Solo, Aparelhos e Acrobática 

ATLETISMO: Corridas, Saltos e Lançamentos 

Outras Atividades Físicas e 

Desportivas 

RAQUETAS: Badmínton e Ténis de Mesa 

COMBATE: Luta 

Atividades de Exploração da 

Natureza (AEN) 

Percursos de Natureza 

Orientação 

Dança 

Danças Sociais 

Danças Tradicionais Portuguesas 

Aeróbica 

Desenvolvimento das capacidades 

motoras condicionais e 

coordenativas 

Considerar os objetivos relativos ao desenvolvimento da RESISTÊNCIA, FORÇA, 

VELOCIDADE, FLEXIBILIDADE e DESTREZA; 

Conhecimentos sobre condição 

física e contextos onde se realizam 

as atividades Físicas 

Conhecimentos sobre o desenvolvimento da Condição Física: 

 As capacidades Físicas 

 A adaptação do organismo ao esforço 

 A participação dos sistemas musculo-articular e cardiovascular na postura e no 

movimento 

 Os indicadores que caracterizam a Aptidão Física (V. FITNESSGRAM) e a sua relação 

com a saúde; 

 A atividade física e a alimentação 

Conhecimento dos contextos onde se realizam as Atividades Físicas: 

 A dimensão cultural das AF na atualidade e ao longo dos tempos 

o A diversidade das atividades físicas e dos seus contextos 

o Desporto e Educação Física 

  

Cabe ao Professor e aos alunos a seleção das matérias em cada Área, após a 

Avaliação Inicial, estruturando os diversos módulos de acordo com os seguintes critérios: 

um Jogo Desportivo Coletivo, uma matéria entre Ginástica ou Atletismo, Dança, uma 
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matéria entre desportos de raquete ou de combate e uma atividade de exploração da 

natureza. 

Os Cursos Profissionais têm tido um incremento muito significativo na nossa 

Escola e, à semelhança dos Cursos Educação Formação, foram tomadas um conjunto 

de opções, tendo sido estabelecido o seguinte elenco modular (Quadro 9): 

 

 
Quadro 9. Elenco Modular dos Cursos Profissionais 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

D
e
s
p
o
rt

o
s
 

c
o
le

ti
v
o
s
  

(JDC I) – Módulo 1 

Nível INTRODUÇÃO de Voleibol ou 

Andebol ou Futebol ou Basquetebol 

(JDC II) – Módulo 6 

Nível INTRODUÇÃO de outro jogo que 

não o selecionado no 1º ano 

(JDC III) – Módulo 11 

Nível ELEMENTAR de Voleibol ou 

Andebol ou Futebol ou Basquetebol 

G
in

á
s
ti
c
a
 (GIN I) – Módulo 2 

 Nível INTRODUÇÃO da Ginástica 

de Solo; 

 Nível INTRODUÇÃO de 

Minitrampolim; 

(GIN II) – Módulo 7 

 Nível ELEMENTAR da Ginástica de 

Solo; 

 Nível INTRODUÇÃO de Plinto 

(GIN III) – Módulo 12 

 Nível INTRODUÇÃO da Ginástica 

Acrobática; 

D
a
n
ç
a
 

(DAN I) – Módulo 3 

Nível INTRODUÇÃO de uma Dança 

(Merengue) 

(DAN II) – Módulo 8 

Nível INTRODUÇÃO de uma Dança 

(Rumba Quadrada)  

(DAN III) – Módulo 13 

Nível ELEMENTAR de uma Dança  

(Valsa) 

A
tl
e
ti
s
m

o
 

o
u
 

R
a
q
u
e
te

s
 

(OAFD I) – Módulo 4 

Nível INTRODUÇÃO do Atletismo 

(OAFD II) – Módulo 9 

Nível INTRODUÇÃO dum Desporto de 

Raquetes (Badminton ou Ténis) 

 

A
E

N
 

  (AEN) – Módulo 14 

Nível INTRODUÇÃO duma matéria das 

AEN (Orientação, P.Pedestres, Tiro 

com Arco, etc.) 

A
p
ti
d
ã
o
 

F
ís

ic
a
 

(ApF) – Módulo 16 

 Considerar os objetivos relativos ao desenvolvimento da RESISTÊNCIA, FORÇA, VELOCIDADE, FLEXIBILIDADE e 

DESTREZA; 

 Este módulo desenvolve-se ao longo de 3 anos (apenas no 3º ano o aluno conclui o módulo); 

 Considerar a referência à ZONA SAUDÁVEL de APTIDÃO FÍSICA (FitnessGram) 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

s
 

Módulo 5 

 Aptidão Física e Saúde. Fatores 

associados a um estilo de vida 

saudável; 

 Fatores de saúde e risco (lesões) 

associados às práticas de AF; 

 As limitações à prática de AF nas 

sociedades modernas 

Módulo 10 

 Os processos de controlo do esforço 

e da Fadiga. 

 A dimensão cultural da AF na 

atualidade e ao longo dos tempos 

Módulo 15 

 A escolha de uma AF tendo em conta 

o esforço solicitado e a melhoria da 

Aptidão Física. 

 Os aspetos éticos na prática das AF 
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Algumas especificações devem, ainda, ser tidas em consideração, quer nos 

Cursos Educação Formação como nos Cursos Profissionais: 

 As ACTIVIDADES FÍSICAS têm como referência o Reajustamento Curricular efetuado 

pelo Grupo Disciplinar; 

 Na avaliação da APTIDÃO FÍSICA, considera-se a referência à ZONA SAUDÁVEL de 

APTIDÃO FÍSICA (FitnessGram) 

 Os objetivos da área dos CONHECIMENTOS encontram-se especificados nos 

Programas de Educação Física dos Cursos Educação Formação e dos / Cursos 

Profissionais, devendo estes serem abordados no decorrer das aulas práticas de 

Educação Física e privilegiar-se o trabalho de projeto / grupo para o seu 

desenvolvimento extra-aula; 

 A gestão temporal da lecionação dos diferentes módulos é uma decisão pedagógica 

de cada professor e decorre da Avaliação Inicial efetuada, de acordo com o nível 

evidenciado pela turma e pelos alunos.  

 É possível que, de acordo com as escolhas efetuadas pelos alunos, estes trabalhem, 

na mesma aula, matérias diferentes integrando o mesmo módulo (por exemplo, 

basquetebol e voleibol no módulo dos desportos coletivos); 

 Na avaliação sumativa dos alunos deve considerar-se os parâmetros especificados 

para o ensino regular. 

 

5.1.2. As decisões sobre a avaliação dos alunos. 

 

Importa ter presente, no processo de avaliação, a distância que, em termos de 

capacidades/conhecimentos adquiridos, o aluno se encontra dos objetivos de Ciclo, 

quaisquer que sejam as áreas de Educação Física consideradas (Atividades 

Físicas/Aptidão Física/Conhecimentos). No que respeita à Avaliação em cada uma das 

matérias da Composição Curricular, esta deverá decorrer, fundamentalmente, da 

interpretação prática na situação de jogo (formal ou reduzido), de composição (Ginástica / 

Dança), percurso, etc. 
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Torna-se desejável que os elementos de avaliação (inicial e formativa) recolhidos 

pelo Professor ao longo do processo ensino - aprendizagem, possam ser transmitidos a 

cada um dos seus alunos, no sentido de os ajudar a “formar uma imagem consistente das 

suas possibilidades”, tal como sugerido pelo PNEF (Jacinto; Comédias; Mira; Carvalho, 

2001, p.27). É por esta via, que a avaliação assumirá o seu verdadeiro carácter formativo, 

motivador e regulador das estratégias empreendidas. 

 

  Na sequência das alterações introduzidas nos Critérios Gerais de Avaliação, 

aprovados em Conselho Pedagógico, procederam-se às seguintes adaptações nos 

Critérios Específicos de Avaliação em educação física (Quadro 10): 

 

 
Quadro 10. Critérios específicos e percentuais de avaliação em educação física 

CAPACIDADES / 

CONHECIMENTOS 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

7º E 

8º 
9º CEF SEC CP 

D
O

M
ÍN

IO
S

 C
O

G
N

IT
IV

O
/T

É
C

N
IC

O
 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

Observação e registo do desempenho de 

acordo com os níveis estabelecidos no 

programa curricular da disciplina 

50% 60% 45% 65% 

60% 
APTIDÃO FÍSICA Bateria de Testes do FITNESSGRAM 10% 10% 10% 15% 

CONHECIMENTOS 

Fichas de trabalho, testes escritos, trabalhos 

em grupo, etc; Cf. Projeto do Grupo Ed. Física 

(620) 

10% 10% 5% 10% 

P
E

S
S

O
A

L
 E

 S
O

C
IA

L
 

ASSIDUIDADE / 

PONTUALIDADE 

De acordo com os parâmetros estabelecidos 

nos Critérios Gerais de Avaliação. 

10 % 10 % 20 % 6 % 20 % 

SOCIABILIDADE 5 % 2,5 % 5 % 1 % 5 % 

RESPONSABILIDADE E 

EMPENHO 
5 % 2,5 % 5 % 1 % 5 % 

PARTICIPAÇÃO / 

COLABORAÇÃO 
5 % 2,5 % 5 % 1 % 5 % 

CIDADANIA E AMBIENTE 5 % 2,5 % 5 % 1 % 5 % 

 

 

A avaliação do domínio pessoal e social tem sido uma imposição do Conselho 

Pedagógico, através dos critérios gerais de escola e extensível a todos os grupos 

disciplinares, apesar da discordância do Grupo de Educação Física, como já fizemos 

referência. Desta forma temos vindo a minimizar o peso percentual deste domínio, dando 

maior relevância aos aspetos da assiduidade/pontualidade. 

 As normas de referência do domínio cognitivo/técnico estão, de forma sintética, 

descritas no Quadro 11. 
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Quadro 11. Contextos específicos de avaliação em educação física 

Áreas de 

Avaliação 
Contexto de avaliação Normas de referência 

Atividades 

Físicas 

 Situação de jogo formal ou reduzido, composição 

gímnica, percurso, coreografia, etc 

 Aplicação dos conhecimentos específicos de cada 

matéria nas situações práticas e no exercício de 

desempenho de arbitragem 

Considera-se que cada aluno deve situar-se em 

relação a cada matéria num dos seguintes níveis: 

    NI – não atinge (I) 

    (I) – nível introdutório 

    (E) – nível elementar 

    (A) – Avançado 

Aptidão Física  Aplicação da Bateria de Testes FITNESSGRAM, de 

acordo com as normas definidas pelo Departamento 

O aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão 

Física, estabelecido pelo protocolo do 

FITNESSGRAM, de acordo com a sua idade e 

género 

Conhecimentos  Fichas de trabalho, testes escritos, trabalhos em grupo, 

etc.; 

O aluno revela os conhecimentos definidos pelo 

Grupo de EF, relativos aos objetivos do PNEF 

 

Estabelece-se como princípios de orientação para a classificação dos alunos nas 

três áreas de avaliação definidas pelo PNEF, os seguintes: 

 

         Atividades Físicas 

  Pretende-se avaliar os alunos nas várias modalidades lecionadas e certificar se 

estes atingem os objetivos intermédios no final do seu ano de escolaridade, e 

consequentemente os objetivos terminais (de final de ciclo). 

Para os devidos efeitos, considera-se a aplicação das seguintes tabelas de 

classificação, de acordo com o nível de consecução dos objetivos alcançados pelos 

alunos (Quadro 12): 

 

 Quadro 12. Níveis classificativos 

Não atinge 

introdutório 

Parte do 

Introdutório 
Introdutório 

Parte do 

Elementar 
Elementar 

Parte do 

Avançado 
Avançado 

7.º Ano ≤ 2 ≤ 2,6 ≤ 3,2 ≤ 3,8 ≤ 4,5 ≤ 4,8 ≤ 5 

8.º Ano ≤ 2 ≤ 2,5 ≤ 3,1 ≤ 3,7 ≤ 4,3 ≤ 4,7 ≤ 5 

9.º Ano ≤ 2 ≤ 2,4 ≤ 3,0 ≤ 3,6 ≤ 4,2 ≤ 4,6 ≤ 5 

10.º Ano ≤ 7 ≤ 9 ≤ 12 ≤ 15 ≤ 18 ≤ 19 ≤ 20 

11º ano ≤ 6 ≤ 8 ≤ 11 ≤ 14 ≤ 17 ≤ 18 ≤ 20 

12º ano ≤ 5 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 16 ≤ 17 ≤ 20 
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Aptidão Física 

Considera-se para efeitos de avaliação da aptidão física, a aplicação da Bateria 

de Testes FITNESSGRAM, tal como referenciado pelo PNEF (Jacinto; Comédias; Mira; 

Carvalho, 2001). 

Desta forma, entendeu o Grupo validar a aplicação, no presente ano letivo, dos 

seguintes itens de avaliação da Aptidão Física (Quadro 13): 

Quadro 13. Itens de avaliação da aptidão física 

Componentes da Aptidão Física Itens 

Aptidão Aeróbia 

 Vaivém 

 Corrida 1 Milha 

 Marcha (casos especiais) 

Composição Corporal 
 IMC: Peso / Altura 

 Pregas Adiposas (alternativo) 

Aptidão Muscular 

Força e Resistência Muscular 

 Abdominais 

 Flexão Braços Suspensão 

 Extensão de braços 

Flexibilidade 

 Senta e Alcança 

 Extensão do tronco  

 Ombros (complementar) 

 

No sentido de racionalizar a aplicação da Bateria de Testes ao longo do ano 

letivo, foram estabelecidas, as seguintes etapas para a avaliação da Aptidão Física, no 3º 

Ciclo e Secundário (Quadro 14): 

Quadro 14. Etapas para a avaliação da aptidão física. 

1º Período Avaliação Inicial
10

 

 Vaivém 

 IMC / Pregas Adiposas 

 Abdominais 

 Flexão Braços Suspensão 

 Senta e alcança 

Extensão tronco 

2º Período Final de Período 

 Corrida 1 milha Aplicado a todos os alunos 

 Extensão de Braços 

 Senta e alcança 

 Extensão do tronco 

Apenas para os alunos que não 

alcançaram a ZSAF no final do 

1º período. 

3º Período Final de Período 
Realizam-se os testes aplicados na avaliação inicial a todos os 

alunos 

 

O Quadro 15 referencia-nos o posicionamento dos resultados obtidos pelos 

alunos e a sua tradução numa Avaliação Sumativa requerida no final de cada período. 

                                                             
10 A aplicar a partir da 3ª Semana de Outubro a fim de permitir uma adaptação dos parâmetros fisiológicos ao esforço após 
o início do ano letivo. 
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Quadro 15. Sistema de classificação da aptidão física. 

3º 

Ciclo 
SEC 

Nº itens na Zona 

Saudável 
Observações 

1 6 0 Itens  

2 
8 

1 a 3 Itens 

 

9 Obrigatoriamente Aptidão Aeróbia 

3 

10 Obrigatoriamente Aptidão Aeróbia e IMC 

11 

4 Itens 

 

12 Obrigatoriamente Aptidão Aeróbia 

13 Obrigatoriamente Aptidão Aeróbia e IMC 

4 

14 

5 Itens 

 

15 Obrigatoriamente Aptidão Aeróbia 

16 Obrigatoriamente Aptidão Aeróbia e IMC 

17 Aptidão Aeróbia acima da mediana
(1)

 

5 

18 

Todos 

 

19 Aptidão Aeróbia acima da mediana. 

20 
Aptidão Aeróbia e outro teste 

(2)
 acima da 

mediana. 

(1) Relativamente aos valores da ZSAF 

(2) A verificar-se entre os seguintes Testes: Abdominais, Flexão Braços em Suspensão 

ou Senta e Alcança 

 

 

A atribuição de níveis inferiores a 2 (3º Ciclo) ou a 8 (Secundário) deverá 

merecer uma ponderação individualizada de cada Professor, tendo como referência para 

o sucesso do aluno, a sua capacidade para alcançar os resultados exigidos pela Zona 

Saudável de Aptidão Física no final de cada ciclo. 

No final do 1.º e 3.º período deverá ser fornecido o Relatório Individual 

FITNESSGRAM a cada aluno (Anexo 3), devendo o professor discutir, com as suas 

turmas, os resultados obtidos e os processos para a sua superação. 

Conhecimentos 

Neste âmbito, sugere-se que cada professor diversifique as abordagens aos 

diferentes conteúdos, propostos na área dos conhecimentos para cada ano de 

escolaridade (V. temas de análise no Quadro 6), suscitando a curiosidade dos alunos e 

privilegiando pequenos trabalhos de pesquisa, realizados em grupo ou individualmente, 

com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e/ou em abordagens 

interdisciplinares. O desenvolvimento destes conteúdos deverá realizar-se, 

preferencialmente, nos momentos em que se encontra condicionada a realização das 

aulas práticas. A classificação a atribuir nesta área, deve merecer uma ponderação 

individualizada de cada Professor, em função do tipo de trabalho desenvolvido pela 

turma/alunos (fichas, testes, trabalho de grupo, etc.). 
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Nos períodos em que, por razões de organização curricular do professor, não se 

torne oportuno a avaliação desta área, a percentagem da avaliação que lhe estava 

destinada, deverá distribuir-se, em partes iguais (%) pela área das Atividades Físicas e 

Aptidão física. Exceção feita ao elenco modular dos Cursos de Educação-Formação e 

Cursos Profissionais, cuja área dos Conhecimentos é de avaliação obrigatória. 

 

Situações Especiais 

São ainda analisadas, em reunião de Grupo Disciplinar, todas as situações 

especiais de manifesta incapacidade para alcançar o sucesso em Educação Física, 

daqueles alunos que, não estando condicionados por quaisquer atestados médicos e 

apesar da sua empenhada participação nas atividades de aprendizagem, revelam 

dificuldades de desempenho motor nas diferentes matérias do currículo. Deste modo, 

deverá ser ponderada a possibilidade de se elaborarem, após a avaliação inicial, planos 

especiais de avaliação, de adaptação curricular ou simplesmente de reforço de atividades 

no Projeto Saúde em Movimento. 

Para os alunos que apresentem limitações clínicas para a prática de atividades 

físicas, justificadamente comprovadas por atestado médico ou psicológico de carácter 

permanente, é elaborado, pelo respetivo professor, um plano especial, que preveja o 

enquadramento do aluno nos diferentes momentos da aula. 

Nestas situações, a avaliação deverá revestir as seguintes modalidades de 

referência (Quadro 16), sendo desejável que abranjam, no decorrer do ano letivo, a 

totalidade dos instrumentos abaixo indicados: 

Quadro 16. Avaliação de alunos com limitações clínicas 

Domínio 

Pessoal e 

Social 

Mantêm-se as percentagens, indicadores de comportamento e os procedimentos de registo para 

os respetivos anos de escolaridade. 

Domínio 

Cognitivo 

Mantêm-se as percentagens dos respetivos anos de escolaridade, tendo em conta os seguintes 

Tarefas: 

 Teste escrito 

 Trabalho Individual / Projeto 

 Participação nas aulas (arbitragem, relatório de aulas, etc.) 

 Participação na organização de iniciativas extracurriculares 

 

A ponderação/peso atribuída a cada tarefa, nas Competências de Capacidades e 

Conhecimentos, é da responsabilidade do professor, em função do trabalho desenvolvido e 

especificado no Plano Especial por si elaborado. 
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Decorre ainda da Legislação em vigor e do Regulamento Interno, que o professor 

deve valorizar e implementar processos de autoavaliação por parte dos seus alunos. 

Neste sentido, o Grupo Disciplinar dispõe de uma ficha de Autoavaliação específica, no 

sentido de harmonizar procedimentos e instrumentos de registo. 

 

5.2. O Desporto Escolar 

 

5.2.1. Atividade externa (grupos/equipa) 

O Desporto Escolar é, na perspetiva do legislador, o conjunto de práticas de 

atividades desportivas desenvolvidas como complemento curricular e ocupação 

de tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no 

plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo.11  

Apesar de alguns altos e baixos nos seus aspetos organizacionais e orçamentais, 

o Desporto Escolar tem vindo a ser reconhecido como tendo uma influência positiva no 

percurso escolar dos alunos portugueses que o praticam (Freire, 2010).  

Existem atualmente na ESPJS cerca de 14 Grupos/Equipas com uma oferta de 

sete modalidades diferentes (Andebol, Basquetebol, Voleibol, Dança, Atletismo, Natação 

e Ténis). Apesar das alterações pontuais verificadas, anualmente, no quadro docente, o 

conjunto das atividades tem-se mantido estável ao longo dos últimos anos, 

correspondendo assim a uma estratégia de longo prazo, fidelizando os alunos à oferta 

disponibilizada. O quadro de atividades estabilizou em torno da continuidade das práticas 

em detrimento das motivações pessoais dos docentes que as orientam. (Quadro 17). 

Como já referido, o Desporto Escolar constitui um eixo estratégico e estrutural, de 

grande significado na dinâmica do Grupo de Educação Física, e a sua principal fonte de 

receita, tendo mesmo merecido referência da Inspeção Geral de Ensino no último 

relatório de avaliação externa da Escola, apontando-o como um dos 4 pontos fortes, 

referindo que, “A organização e dinamização de atividades muito diversificadas no âmbito 

do desporto escolar (…) contribui para a projeção da imagem da escola e a integração 

socio escolar dos alunos” (IGE, 2009, p. 12). 

 

 

                                                             
11 Decreto-lei n.º 95/91, 26 de fevereiro (Quadro geral da educação física e do desporto escolar) 
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QUADRO 17. Desporto escolar. Atividade externa (grupos/equipas) 

ACTIVIDADE OBJETIVOS  DINAMIZADORES 

BASQUETEBOL 

Infantis A  

Promover atitudes, comportamentos e valores, 

baseado em princípios de responsabilidade, 

empenho e solidariedade; 

 

Dinamizar, formar e promover o 

aperfeiçoamento técnico de competências; 

 

Promover a competição desportiva externa; 

 

Fomentar a especialização das práticas 

desportivas; 

 

Promover a imagem do Agrupamento 

contribuindo para a valorização do papel da 

escola no meio a que pertence. 

 

BASQUETEBOL 

Infantis B (masc) 
 

BASQUETEBOL 

Infantis B (fem) 
 

ANDEBOL 

Iniciados (fem) 
 

ANDEBOL 

Juniores (fem) 
 

Voleibol 

Juniores (fem) 
 

Voleibol 

Iniciados (masc) 
 

Voleibol 

Juniores (masc) 

TÉNIS 

 Iniciados (misto) 
José Anselmo 

TÉNIS 

 Juniores (misto) 

ATLETISMO 

 Iniciados (misto) 
 

ATLETISMO 

 Juniores (misto) 

NATAÇÃO 

Vários (misto) 
 

Dança 

Vários (misto) 
 

 

O Desporto Escolar tem tido um apoio e reconhecimento indispensável e 

motivador da direção da Escola, sendo hoje a face visível e mais mediatizada de todo o 

trabalho desenvolvido para a nossa comunidade educativa. Apesar da existência de um 

site próprio para a divulgação das nossas iniciativas e resultados, parece-nos que 

deveremos incrementar as plataformas de divulgação e informação junto dos alunos e 

encarregados de educação.  

Pensamos que o Desporto Escolar padece de uma reestruturação local e regional, 

resolvido que está, em parte, o seu suporte financeiro. A nível de Escola os 

constrangimentos existentes na consolidação de horários compatíveis com as 

disponibilidades dos alunos são um entrave ao incremento deste complemento curricular. 

Por sua vez, a existência de uma ténue organização regional condiciona uma 

participação mais motivadora por parte dos alunos e dos professores, que se envolvem 
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de forma empenhada nas suas atividades competitivas. Seria desejável, em muitas das 

atividades, a criação de uma dinâmica diferenciadora entre o Desporto Escolar e o 

Desporto Federado. Estruturar o Desporto Escolar numa matriz competitiva e 

organizacional em tudo semelhante ao Desporto Federado, parece-me uma trajetória que 

acabará por remeter os primeiros a um estatuto de menoridade relativamente aos 

segundos. O Desporto Escolar, do meu ponto de vista, deverá consolidar uma dinâmica e 

modelo diferenciador no sistema desportivo nacional. 

 

5.2.2. Atividade interna 

Outra das vertentes do desporto escolar prende-se com a dinamização de 

atividades competitivas organizadas internamente em todo o Agrupamento (Quadro 18).  

QUADRO 18. Desporto escolar: Atividade interna. 

ACTIVIDADE OBJETIVOS  CALENDARIZAÇÃO ORGANIZADORES 

Circuito Play 

Ténis 

Promover atitudes, comportamentos e 

valores, baseado em princípios de 

responsabilidade, empenho e 

solidariedade; 

 

 

Promover a imagem do Agrupamento 

contribuindo para a valorização do 

papel da escola no meio a que 

pertence; 

 

Promover o convívio desportivo entre 

alunos de diferentes turmas; 

Proporcionar a prática desportiva e 

competitiva extracurricular; 

Promover a cooperação entre o corpo 

docente e os alunos na realização de 

iniciativas internas. 

2º Período José Anselmo 

Corta-Mato, 

Fase Escola 
2º Período  

Torneio IT 

Basquetebol 
1º Período  

Badminton 

Open de Natal 
1º Período José Anselmo 

Ténis Mesa 

Open de Natal 
1º Período José Anselmo 

Basquetebol 

(Compal Air) 
2º Período  

Mega sprinter, 

Salto e Km 
1º e 2º período  

Nestum Rugby 2º Período  

Torneio IT 

Voleibol 
2º Período  

Open de Ténis 2º Período José Anselmo 

Corta-Mato 

F.Concelhia 
2º Período  

Corta-Mato 

Fase Distrital 
2º Período  

MegaSprinter, 

Fase Distrital 
2º Período  

Gira – Volei 

Torneio 2 x 2 
2º Período  

Futsal Cup 3º Período  

Basquetebol 

(Taça Escolar) 
Ao longo do ano  
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A atividade interna do Desporto Escolar envolve anualmente um número 

significativo de alunos em atividades competitivas inter-turmas ou competições 

individuais, realizadas ao longo do ano, pese embora, prioritariamente, nos primeiro e 

segundos períodos letivos. 

Destaque para os torneios inter-turmas de Basquetebol (1.º período) e de Voleibol 

(2.º período), com uma adesão de cerca de 50-60% dos alunos da Escola. Os alunos do 

Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva têm nestas atividades um meio 

fundamental para desenvolverem competências próprias deste curso e garantem um 

apoio imprescindível à sua organização e divulgação.  

Estes torneios são precedidos de ações de formação de árbitros, de adesão 

voluntária dos alunos, sendo estes os responsáveis pela conduta desportiva e 

cumprimento dos regulamentos das atividades competitivas (Quadro 19). 

 

QUADRO 19. Desporto escolar: Ações de formação de juízes / árbitros / dirigentes. 

ATIVIDADE OBJETIVOS  CALENDARIZAÇÃO. DINAMIZADORES DESTINATÁRIOS 

Árbitros 

Futsal 

Preparar os alunos para ajuizarem e 

arbitrarem jogos das várias atividades 

desportivas organizadas pelo 

departamento através da 

aprendizagem das regras e sinalética 

específica; 

 

Desenvolver nos alunos a capacidade 

de análise e tomada de decisão 

enquanto árbitros. 

2º Período  

Alunos dos 

núcleos do 

Desporto Escolar 

(prioritário); 

 

Alunos do Curso 

Profissional de 

Desporto 

 

Alunos da Escola 

Árbitros 

Andebol 
2º Período  

Árbitros 

Basquetebol 
1º Período  

Árbitros 

Voleibol 
2º Período  

Árbitros 

Natação 
2º Período  

Árbitros  

Ténis 
2º Período José Anselmo 

Juízes de ARE 2º Período  

Formação de 

dirigentes 

Fomentar a participação dos alunos 

em tarefas de liderança e organização 

de atividades; 

Ensinar aos alunos quais os aspetos 

administrativos básicos numa 

associação desportiva. 

1º Período  

 

Outra das linhas estratégicas desenvolvidas no âmbito do Desporto Escolar tem 

sido a aproximação e complementaridade com o desporto federado através do 

movimento associativo local.  
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Neste sentido, tem-se desenvolvido um conjunto de estágios de aperfeiçoamento, 

envolvendo os alunos e docentes dos núcleos do desporto escolar e as mesmas 

modalidades desenvolvidas pelos clubes locais, para os mesmos escalões etários de 

formação. Esta perspetiva pretende dar a conhecer, à comunidade local, a oferta 

desportiva escolar e em simultâneo promover a possibilidade dos alunos poderem 

transitar para outro nível formativo, mais intenso, e de acordo com outras motivações 

pessoais e competitivas (Quadro 20). 

QUADRO 20. Desporto escolar. Estágios de aperfeiçoamento / movimento associativo local. 

ACTIVIDADE OBJETIVOS  
DINAMIZADORE

S 
DESTINATÁRIOS ESPAÇO 

Basquetebol 
Promover a imagem do 

Agrupamento contribuindo para a 

valorização do papel da escola no 

meio a que pertence. Promover o 

aperfeiçoamento das performances 

associadas às modalidades 

desportiva. 

Associações 

Desportivas 

Movimento 

associativo 

Alunos dos 

núcleos do 

Desporto Escolar 

(prioritário); 

Alunos da Escola 

Espaços 

Desportivos dos 

Clubes 

Pavilhão 

Desportivo Escolar 

Andebol 

Ténis 

 

5.3. Projetos especiais 

 

Alguns projetos têm vindo a desenvolver-se e a consolidar-se no âmbito do 

Projeto Educativo do Agrupamento, absorvendo uma parte significativa do plano de 

intervenção do Grupo de Educação Física. Constituem um eixo estratégico e um fator 

determinante de influência na melhoria da política de saúde dos nossos alunos, 

contribuindo decisivamente para a aquisição de hábitos e estilos de vida saudável, ao 

longo da vida. 

 

 O Projeto Fitnessgram vai muito para além da aplicação da Bateria de Testes 

de Avaliação da Aptidão Motora no decurso das atividades curriculares. Na nossa Escola 

é aplicado desde a sua inclusão no PNEF, sendo uma fonte de informação e de 

intervenção numa perspetiva de saúde escolar, para todos e para toda a vida. Este 

Projeto, grosso modo, é um compromisso de todos os docentes do Grupo Disciplinar de 

Educação Física, no sentido de se proceder ao tratamento e análise dos resultados da 

aplicação da Bateria de testes Fitnessgram e a obtenção de um conjunto de informações 

relevantes para a planificação da aptidão motora nos diferentes ciclos de escolaridade. 

Todos os alunos recebem, no final do primeiro e terceiro períodos, o relatório 

individualizado com a informação específica da sua aptidão motora, sendo um dos 

aspetos a incluir no balanço final que o docente estabelece com os seus alunos, no final 
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de cada um dos períodos referidos, esclarecendo-os sobre o significado de cada uma das 

componentes da bateria de testes (Aptidão Aeróbia, composição corporal, e aptidão 

muscular). Na sequência dos resultados obtidos no primeiro período, os docentes devem 

estabelecer um plano individualizado de intervenção sobre aqueles alunos que 

apresentam, de forma crítica, parâmetros Fora da Zona Saudável de Aptidão Física. Este 

plano estabelece uma prescrição e aconselhamento individual de atividades/exercícios 

que visem potencializar a sua aptidão motora.  

 

Os resultados obtidos pela implementação do Projeto FITNESSGRAM, desde o 

ano letivo de 2003/04, permitiram-nos concluir da necessidade de se formalizar um 

espaço de intervenção individualizada para os alunos que apresentavam preocupantes 

indicadores de aptidão motora relativamente à sua idade e género.  

Lamentavelmente, temos verificado que as instâncias responsáveis pela inclusão 

e generalização do Programa Fitnessgram nas Escolas12 não tenham procedido às 

devidas atualizações do respetivo software, bem como dos indicadores que estabelecem 

as zonas saudáveis de aptidão motora, cujas revisões entretanto efetuadas pelo conselho 

científico americano (FITNESSGRAM Scientific Advisory Board), conduziram a alterações 

muito significativas nos valores da avaliação da aptidão aeróbia e composição corporal 

(Meredith; Welk, 2010). 

No seguimento do trabalho de análise dos resultados do Fitnessgram, o Grupo de 

Educação Física aprovou, no ano letivo 2006/07, a constituição do Projeto Saúde em 

Movimento. Para este projeto são disponibilizadas horas do crédito horário de escola, a 

intervenção de alguns docentes e uma estrutura de organização liderada por um dos 

professores. Os seus objetivos gerais visam, genericamente: 

 Promover o interesse dos alunos com a sua Saúde; 

 Estabelecer a relação da Saúde com o Exercício Físico; 

 Aumentar a intervenção junto de alunos com excesso de peso; 

 Aumento do número de horas de prática desportiva dos alunos; 

 Compreensão da parte dos alunos do tipo de exercício adequado ao seu objetivo. 

 

Ainda no âmbito da promoção da atividade física na escola, enquanto vertente de uma 

vida ativa e saudável, o Grupo de Educação Física tem vindo a planificar e realizar, desde 2012, 

um Rastreio de Aptidão Física e Saúde, dirigido a todos os docentes e funcionários da Escola. 

                                                             
12 Ministério da Educação e Faculdade de Motricidade Humana 
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Pretende-se, desta forma, proceder a uma avaliação e rastreamento de alguns parâmetros 

significativos da atividade física e saúde e a constituição de um Observatório da Aptidão Física e 

Saúde da sua Comunidade Escolar. Este Rastreio é realizado com a colaboração de todos os 

docentes de educação física e o apoio do Curso profissional de Apoio à Gestão Desportiva. Dos 

dados registados, individualmente, naquilo que designamos por BI da Aptidão Física e Saúde, 

constam: 

 IMC e Perímetro da cintura 

 Percentagem de Massa gorda (BF 300) 

 Pressão arterial 

 Aptidão Cardiorrespiratória (de acordo com o Modelo de Jackson) 

 Índice de bem-estar (OMS-5) 

 

5.4. A Formação Contínua Interna 

Anualmente, o Grupo de Educação Física aprova no início de cada ano letivo a 

realização de um Plano de Formação Interna, em torno de um conjunto de ações de 

formação, com limite máximo de uma hora/sessão, para discussão e abordagem prática 

aos conteúdos de diferentes matérias da composição curricular do PNEF (algumas 

formações prolongam-se por várias sessões). Esta prática, iniciada em 2004, conta já 

com um conjunto significativo de iniciativas, nomeadamente sobre matérias das Danças e 

da Ginástica, onde se verificaram maiores dificuldades de lecionação, pese embora, 

terem já sido abordadas matérias do Basquetebol, Orientação, Judo, Tiro com Arco, 

Ténis, Golfe, Râguebi, Fitnessgram, etc..  

Estas iniciativas destinam-se em exclusivo aos docentes de educação física do 

Agrupamento, visando a melhoria das didáticas específicas de cada uma das matérias 

referidas. Estas ações formativas são orientadas preferencialmente pelos docentes do 

quadro do agrupamento ou em situações específicas, por docentes convidados. Tal como 

referido por O’Sullivan; Deglau (2006) “teachers have to be helped to share their ideas 

and to talk to each other in ways that allow them to deconstruct their own and each otherʼs 

ideas about physical education and teaching” (p.443). 

Pretende-se, desta forma, partilhar experiências entre os diferentes docentes do 

Grupo, tendo em conta as características de formação de cada um deles, bem como, o 

desenvolvimento e a experimentação de novas metodologias de organização e 
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lecionação de algumas matérias especificas. O Quadro 21 identifica, por ano letivo, as 

ações já realizadas, nos últimos 5 anos. 

 

QUADRO 21. Ações de formação contínua (2009 a 2014) 

ANO LETIVO ATIVIDADE DINAMIZADORES 

2008/09 

Danças Sociais  

Ténis, a aplicação do protocolo de avaliação José Anselmo 

Ginástica Acrobática  

Basquetebol na Escola  

Andebol na Escola  

2009/10 

FITNESSGRAM “Aplicação prática da Bateria de Testes” José Anselmo 

FITNESSGRAM “Aplicação do Software” José Anselmo 

“GOLFE, Abordagem prática na Escola” José Anselmo 

“O Tiro com Arco, em Educação Física” José Anselmo 

“Desportos de Combate”  

“Dança na Escola”  

2010/11 

A Ginástica de Solo na Escola I José Anselmo 

Exercícios básicos no Ténis José Anselmo 

As Danças Tradicionais  

2012/13 
A Orientação na Escola   José Anselmo 

Ténis na Escola: O batimento de direita/esquerda José Anselmo 

2013/14 A Ginástica de Solo na Escola II José Anselmo 

 

5.5. A estratégia comunicacional 

Um dos aspetos relevantes na consolidação e fortalecimento do Grupo de 

Educação Física, quer no seio da organização escolar, na relação com a comunidade ou 

mesmo na interação com os seus alunos, prende-se com a sua estratégia 

comunicacional. É um dos aspetos que não pode ser dissociado do Projeto de Educação 

Física. O fluxo comunicacional, quer interno como externo, determinam o posicionamento 

e a notoriedade do Grupo Disciplinar no seio da instituição escolar, garantindo o 

reconhecimento e respeito de toda a comunidade envolvente. 

Contudo, este tem sido um aspeto que, por razões de vária ordem, tem limitado 

uma maior exposição e informação das ações e iniciativas levadas a efeito por este 

Grupo Disciplinar, pese embora as inúmeras discussões que tem levantado no seu seio. 

Pensamos que seria de toda a utilidade a criação do cargo de “Relações Públicas” no 

seio do Grupo/Departamento, à semelhança do “Responsável das Instalações”, com um 

crédito horário semanal para o cumprimento das seguintes funções: 
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 Consolidar a imagem e prestígio do Grupo; 

 Estruturar uma cultura organizacional própria; 

 Simplificar e organizar a informação intra e extra Grupo; 

 Alargar canais de comunicação com os alunos e a comunidade; 

 Etc. 

 

Apesar do fluxo informacional necessário para apoiar as diversas iniciativas do 

Grupo não ter obtido, ainda, a eficácia que todos desejaríamos, têm sido utilizados de 

forma mais significativa os seguintes canais de comunicação: 

 Comunicação escrita. Estão nesta categoria a utilização dos meios tradicionais de 

exposição de informação, como sejam, os placards espalhados por locais 

estratégicos da Escola (Instalações Desportivas, Sala de alunos, sala de 

professores, biblioteca, etc.). Incluímos, ainda, as notas informativas para o jornal 

da Escola e por vezes para os media locais. 

 Comunicação através das novas tecnologias de informação. Estão nesta 

vertente e de forma mais privilegiada a utilização de uma hiperligação específica no 

website do Agrupamento, suportando essencialmente as atividades do Desporto 

Escolar. A utilização da Plataforma MOODLE, tem permitido a criação de 

“disciplinas” específicas para veicular informação interna (Intra-Grupo) e 

informações para os alunos, da responsabilidade dos professores. O correio 

eletrónico tem vindo a assumir uma preponderância nos últimos dois anos. Neste 

âmbito a informação sobre as atividades, resultados e inscrições é canalizada 

prioritariamente para o Delegado de cada turma. 

 Comunicação através da criação e gestão de iniciativas para a comunidade. 

Atividades e eventos, como a Feira da Saúde, promovidas no presente ano letivo 

(2013/14), em que o Grupo participou com o seu Rastreio de atividade física e 

saúde, pretendem vincar a importância cada vez maior da intervenção dos 

docentes de educação física na vida da escola e cimentando a sua notoriedade 

junto da comunidade educativa. 

 

O Grupo Disciplinar decidiu recentemente adquirir a plataforma online Regiprof 

Educação Física que irá permitir melhorar: 

 Organização de atividades e torneios; 

 Gestão do Desporto Escolar (atletas, competições, resultados, 

informações, etc.); 
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 Galeria de fotos e interface com o Facebook; 

 Construção de novo site de Educação Física; 

 Disponibilidade de questionários online; 

 Dossier digital (acesso a documentos técnicos por parte dos alunos); 

 Gestão de inventário de material; 

 Baterias de testes personalizadas; 

 Divulgação de relatórios específicos; 

 Etc.. 
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6. ANÁLISE REFLEXIVA DA ATIVIDADE DOCENTE 

O Grupo Disciplinar de Educação Física, como unidade orgânica da Escola, tem 

vindo a refletir, desde há vários anos, sobre o seu papel numa Escola de referência e 

respeito pelos princípios da Inclusão, da Cidadania e de Formação para a vida ativa. E é 

nesta atitude, que sempre promovi, que revejo a minha prática docente. Ao assumir esta 

perspetiva de trabalho colaborativo, a organização das atividades letivas segue uma 

matriz de orientação transversal a todos os docentes desta área disciplinar, o que tem 

sido bastante útil no acompanhamento e evolução das aprendizagens dos alunos e dos 

respetivos resultados escolares. Relevo, ainda, a criação de condições estruturais que 

tem permitido o desenvolvimento e a organização de atividades e projetos de importância 

estratégica fundamental na ligação da disciplina de Educação Física como uma mais-

valia para o Projeto Educativo da Escola; 

 

A análise reflexiva da atividade docente, que consubstancia uma parte crucial 

deste Relatório Final, segue o quadro normativo centrado no Perfil Geral de desempenho 

docente, cujos referenciais se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de 

Agosto 13. 

 

6.1. Dimensão profissional, social e ética 

“ O professor promove aprendizagens curriculares, fundamentando a sua prática 

profissional num saber específico resultante da produção e uso de diversos 

saberes integrados em função das ações concretas da mesma prática, social e 

eticamente situada”, (in Decreto- Lei n.º 240/2001, p. 5570). 

Trata-se de uma dimensão essencial à compreensão do posicionamento do 

professor face ao enquadramento institucional e ao contexto de inserção no processo 

educativo. Estabelece a relação da sua identidade, valores e atitudes face ao seu objeto 

de ensino. Nela se percebe os aspetos diferenciadores da sua prática, no universo das 

diversas idiossincrasias, que fazem emergir os diferentes modelos de interação 

educativa. 

                                                             
13 Consta do seu artigo 3º a intenção da tutela referenciar, em diploma próprio, um “perfil específico de 
desempenho profissional dos professores dos ensinos básico e secundário”. Contudo, tal diploma nunca 
chegou a ser publicado. 
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Regista-se que esta dimensão, referenciada no Perfil Geral de Desempenho 

Docente, foi excluída das Dimensões da Avaliação do Desempenho Docente, 

regulamentadas pelo novo quadro legislativo da avaliação do desempenho, mormente o 

Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 

O exercício da minha função docente consolidou-se, desde a formação inicial até 

ao presente, por um conhecimento atualizado das questões legislativas e regulamentares 

e uma reflexão critica, nos órgãos próprios da Escola e por vezes na comunidade, 

relativamente aos paradigmas e modelos das políticas educativas vigentes.  

Centrando a minha análise nos últimos cinco anos, relevo a minha intervenção 

constante e empenhada, na elaboração do Projeto Educativo da Escola (2008), na 

reorganização permanente do Projeto de Educação Física (2007 a 2014), na colaboração 

na revisão do Regulamento Interno da Escola e posteriormente do Agrupamento (2009 e 

2012), na redação da proposta de Regimento do Grupo Disciplinar (2010) e do 

Departamento de Expressões (2011), na discussão crítica dos Critérios Gerais de 

Avaliação (2012), na organização do processo de avaliação externa (2013) e interna 

(2012/2013) do desempenho dos docente e uma presença constante e assídua em todos 

os Conselhos Pedagógicos, realizados neste período, são algumas das inúmeras ações 

realizadas e elucidativas do empenho e entusiasmo com que tenho exercido a profissão 

docente.  

As minhas intervenções nos diversos órgãos da Escola, do Departamento e do 

Grupo disciplinar, são permanentemente conduzidas por forma a centralizar os benefícios 

da ação educativa em prol do desenvolvimento dos alunos, em detrimento de facilitismos 

corporativos, procurando sempre clareza de objetivos e simplicidade de processos.  

Contudo, a deterioração das condições do exercício da profissão docente, por 

decisões políticas e económicas, a que temos vindo a assistir nos últimos dez anos, têm 

provocado um clima de crispação, individualismo e desmotivação no seio da classe 

docente. De acordo com o relatório Education at a Glance (OCDE, 2014), Portugal era o 

país da União Europeia com o maior desinvestimento em Educação entre 2000 e 2011 

(10,7% da despesa pública em 2011, contra 12,5% em 2000). Em 2013 foram gastos em 

Educação 4,3% do PIB, contra 5% em 2001. Desde o início do programa de ajuda 

externa a Portugal, houve uma redução de 1.400 milhões de euros no orçamento da 

educação. Desta forma, um panorama mais sombrio se espera nos próximos relatórios 

da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).  
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O termo resiliência é, nos dias de hoje, a caraterística essencial e determinante da 

dimensão profissional de qualquer professor que pretenda manter alguma paz de espirito 

e racionalidade no sistema educativo.  

Apesar desta dimensão não constituir, hoje em dia, um requisito referencial no 

processo de avaliação do desempenho docente, não desvirtua a sua importância na 

diferenciação dos profissionais de Educação.  

Registo com muita satisfação que, no que respeita à educação física enquanto 

grupo profissional especializado, esteja consignado, desde 2003, um Código de Ética e 

Guia de boa prática para a educação física, organizado e editado sob os auspícios da 

Associação Europeia de Educação Física (EUPEA), do qual Portugal é membro 

integrante, através da representação das suas Associações Profissionais (CNAPEF). 

Este código, que adota os princípios contidos no código de ética desportiva do Conselho 

da Europa14, é um guia fundamental no enquadramento institucional dos profissionais do 

setor, reforçando o exercício da sua carreira docente em padrões de qualidade, 

responsabilidade e boas práticas, no interesse supremo de crianças e jovens. É com 

base nos princípios deste Código, que tenho, pessoalmente, consolidado os meus 

procedimentos e atitudes na Escola, consciente das responsabilidades e práticas que se 

esperam do meu desempenho docente. 

Este documento (Código de Ética) serviu de base às discussões que estiveram na 

base da reformulação do Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas 

Escolares, do Regimento do Grupo Disciplinar e do Projeto de Educação Física da minha 

Escola. A qualidade da supervisão das aulas, princípios de comportamento docente, 

adequação de contextos de aprendizagem, a disciplina e ambiente da aula, bem como a 

segurança das práticas, são alguns dos aspetos abordados neste Código de Ética, e que 

deve ser partilhado e refletido no seio do grupo disciplinar e mesmo nos órgãos próprios 

da Escola, como o seu Conselho Pedagógico. 

Fica claro, que este Código de Ética representa um passo significativo e ímpar 

entre os docentes que constituem o universo dos grupos disciplinares do nosso Sistema 

de Ensino. Contudo, sou de opinião que se deva partir para a reflexão e a concretização 

de um código deontológico, isto é, que não se subscreva apenas aos princípios que 

regem a intervenção do docente no seu processo de ensino-aprendizagem, mas de igual 

                                                             
14

 O Código de Ética no desporto do Conselho da Europa para o "Fair play no desporto" é uma 

declaração de intenção aceite pelos Ministros europeus responsáveis pelo Desporto, reunidos em 

Rhodes para a sua 7ª Conferência, de 13 a 15 de maio de 1992 
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modo, que incorpore um conjunto de princípios de conduta, ética e moral, subjacentes às 

relações, quer entre profissionais da educação, como nas relações com a instituição 

escolar, com os Encarregados de Educação e com a comunidade escolar. 

Com base nos princípios sintetizados acima, tenho procurado obter, por parte dos 

meus alunos, um conjunto de informações/avaliações relativamente ao seu grau de 

satisfação sobre a sua vivência das aulas de educação física. Desta forma, tenho por 

hábito aplicar aos meus alunos, no final de cada ano letivo, um questionário anónimo, 

com uma escala de avaliação qualitativa/quantitativa, de 1 (não gostei nada) a 5 (gostei 

muito), e que expressa a avaliação dos alunos sobre diferentes domínios da intervenção 

do professor e do contexto de aprendizagem (Anexo 4).  

Sem pretender tirar conclusões que mais adiante irei mencionar, nomeadamente 

na dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, gostaria apenas de 

ressalvar a importância que este tipo de informações fornecem para o desenvolvimento 

profissional de um docente. Agradeço, por isso, a todos os alunos com quem tive o 

prazer de compartilhar estes quase trinta anos de atividade docente, o quanto me 

ajudaram a formar, consolidar e fortalecer a minha atitude profissional, social e ética ao 

serviço de uma escola pública de qualidade.  

Seria despiciente da minha parte não referir, de igual modo, num relatório de 

atividade docente, e quando se reflete sobre a dimensão profissional, que concluí de 

forma meritória (excelente) o meu processo de avaliação de desempenho, realizado no 

presente ano letivo e que incluiu uma avaliação externa, com a inerente observação de 

aulas, e uma avaliação interna, da responsabilidade dos órgãos de direção do 

agrupamento, em virtude de exercer o cargo de Coordenador do Departamento de 

Expressões. Esta avaliação reconhece, pela sua abrangência, o papel desempenhado 

pelo docente, na concretização e valorização do Projeto Educativo do Agrupamento em 

geral, e do Projeto de Educação Física em particular. 

6.2. Dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 

“O professor promove aprendizagens no âmbito de um currículo, no quadro de 

uma relação pedagógica de qualidade, integrando, com critérios de rigor científico 

e metodológico, conhecimentos das áreas que o fundamentam.” (in Decreto- Lei 

n.º 240/2001, p.5571). 
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 No período de referência deste Relatório (2009-2014) tenho lecionado uma média 

de três turmas por ano letivo, maioritariamente no ensino secundário e sempre numa 

perspetiva de continuidade e acompanhamento dos alunos através de um ciclo de 

escolaridade. Desta forma, tenho lecionado uma turma do 3º ciclo do ensino básico e 

duas do ensino secundário, de prosseguimento de estudos. Em todas as turmas foram 

cumpridos os conteúdos curriculares previamente planificados. 

A atividade letiva tem sido complementada, neste período, pela atribuição de um 

núcleo de desporto escolar (ténis), com profícua atividade interna e externa. Em todas as 

turmas apresentei aos respetivos Conselhos de turma propostas para o Plano de 

Atividades e para o Projeto de Educação para a Saúde.  

 

6.2.1. Preparação e organização das atividades letivas 

A preparação e organização das atividades letivas têm como eixo referencial o 

PNEF, consubstanciado no Projeto de Educação Física da Escola. Nele se 

estabelecem decisões ao nível do currículo dos alunos, da sua organização temporal e 

dos instrumentos necessários à sua regulação. Complementarmente ao Projeto de 

Educação Física, o grupo disciplinar decidiu também, em 2007, proceder a uma 

reformulação e reajustamento dos diferentes conteúdos de cada uma das matérias e os 

seus respetivos níveis de especificação (Introdução, Elementar e Avançado). Tal decisão 

resultou do fato de considerarmos que o PNEF apresenta um conjunto de especificações, 

para cada uma das matérias das diferentes áreas, desajustadas da realidade das Escolas 

e dos tempos letivos necessários à sua consolidação. 

O Grupo de Educação Física assegurou a existência de, pelo menos, duas 

sessões semanais da disciplina em todos os ciclos e ofertas formativas. Desta forma, o 

2.º e 3.º ciclo dispõem de duas sessões semanais (90’ + 45’) e o Ensino secundário de 

duas sessões semanais de 90’, sempre em dias não consecutivos. 

 

A avaliação inicial constitui-se como um processo decisivo para orientar e 

organizar o trabalho que é planificado na turma. Esta segue um protocolo específico em 

torno das matérias nucleares previstas na composição curricular da turma e preenche 

temporalmente as quatro primeiras semanas de aula. Representa, assim, a primeira 

etapa de trabalho com a turma, no começo do ano letivo. São seus objetivos: 
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 Determinar o posicionamento dos alunos nas seguintes matérias nucleares: 

o Jogos Desportivos Coletivos: Andebol, Futebol, Basquetebol e Voleibol; 

o Atletismo: Corridas, Saltos e Lançamentos; 

o Ginástica: Solo; 

o Raquetes: Badmínton e/ou Ténis; 

 Determinar os níveis de Aptidão Motora;  

 Proceder à revisão/atualização dos resultados obtidos no ano anterior. 

 

Retira-se da Avaliação inicial os aspetos gerais que servirão de base à tomada de 

decisões coletivas (conferências curriculares), por ano de escolaridade e níveis de 

realização das diferentes matérias (Introdução, Elementar e Avançado). Nesta Avaliação 

Inicial determina-se, de igual modo, os níveis de aptidão motora, através da aplicação da 

bateria de testes de FITNESSGRAM, de acordo com as condições já referidas. Os 

procedimentos de recolha de informação e análise de dados (avaliação inicial) seguem 

protocolos estabelecidos pelo Grupo disciplinar e anualmente revistos, discutidos e 

alterados, se necessário.  

Após a avaliação inicial estão previstas a realização de duas Conferências 

Curriculares (Quadro 22), a primeira no final do período de Avaliação Inicial e a segunda 

no final do ano letivo, tendo em conta as seguintes finalidades: 

QUADRO 22. Conferências curriculares 

1ª Conferência Curricular Novembro 

Aferir decisões, a partir da Avaliação Inicial, quanto às 

orientações curriculares, a nível de objetivos das matérias ou 

na composição curricular. 

2ª Conferência Curricular 
Final do 

ano 

Aferir decisões, a partir da avaliação final, quanto ao 

cumprimento do Programa e dos reajustamentos 

necessários para o próximo ano letivo 

 

Habitualmente, durante a primeira conferência curricular, aprova-se o Plano de 

Aquisição de Equipamentos e Materiais Didáticos (Anexo 5), imprescindível à 

concretização plena do Projeto de Educação Física e do trabalho a desenvolver por cada 

professor. Procede-se ainda à aprovação do Plano Anual de Atividades do Grupo de 

Educação Física e respetiva distribuição de responsáveis e colaboradores, para 

conhecimento do Coordenador de Departamento e posterior aprovação em Conselho 

Pedagógico. 
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Outro dos aspetos essenciais na organização e planificação das atividades 

prende-se com a elaboração do Plano de Turma (Anexo 6). Trata-se de um instrumento 

estratégico e diferenciador da prática letiva do professor, tendo uma importância especial 

no suporte à discussão que se realiza nas conferências curriculares e mesmo nos 

Conselhos de Turma. O Grupo disciplinar aprovou uma matriz uniforme deste Plano para 

ser aplicada por todos os docentes. O Plano de Turma estabelece, de forma sintética, os 

seguintes aspetos que caraterizam a turma no que respeita às atividades e estratégias a 

desenvolver no ano letivo: 

 A planificação de cada uma das áreas da composição curricular previstas para a 

turma (matérias, aptidão física e conhecimentos); 

 Descrição da percentagem de alunos fora da zona saudável em cada um dos 

testes do Fitnessgram realizados; 

 Anotações sobre as matérias/conteúdos com mais dificuldades na turma; 

 Referência aos alunos que necessitam de um acompanhamento mais 

individualizado e /ou de um Plano Especial; 

 Atividades a realizar no Plano Anual da Turma; 

 Outras observações. 

A ficha de Plano de Turma para a educação física inclui ainda um espaço para 

balanço da aplicação dos conteúdos e estratégias propostas, a ser preenchida no final do 

ano letivo, servindo de base às discussões que se abrem na 2ª conferência curricular. 

 A periodização das atividades/matérias é assumida no nosso Projeto de 

Educação Física, numa dupla vertente ou perspetiva:  

 

(1) A abordagem das modalidades é determinada e condicionada por um 

esquema de rotação das turmas pelos diversos espaços desportivos da Escola 

(roulement). Esta rotação permite que, semanalmente, cada turma utilize, em alternância, 

um espaço interior (Pavilhão) e outro exterior (Polivalente). Desta forma se minimizam os 

efeitos que as condições climatéricas provocam, por vezes muito significativas, na 

concretização das metas previstas em cada turma;  

 

(2) Por outro lado, compete ao professor as decisões estratégicas e operacionais 

para concretizar, de forma diferenciada, a abordagem temporal e a periodização que 

melhor se ajuste ao seu Plano de Turma e a eventuais alterações que possam surgir do 

processo de avaliação contínua. 
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Compete ainda a cada professor, ao longo do ano letivo, estabelecer a 

periodização de momentos de aprendizagem concentrada (predomínio de uma 

determinada matéria) ou de uma aprendizagem distribuída em diferentes ciclos de 

planeamento. Esta lógica de planeamento é válida tanto para a consolidação das 

matérias desportivas como para a elevação das capacidades motoras, para que todos os 

alunos alcancem a Zona Saudável da Aptidão Física preconizada no programa 

Fitnessgram. 

 

Outro aspeto basilar na planificação e orientação das atividades letivas prende-se 

com o estabelecimento de um conjunto de etapas (Anexo 7), que clarificam as 

orientações e regulações necessárias ao processo de ensino-aprendizagem e 

condicionam diferentes estratégias de intervenção nas aulas ao longo de um ano letivo. 

Estas etapas são estabelecidas por cada professor, de forma ponderada, de acordo com 

o calendário escolar e a avaliação inicial. Assim, consideramos a organização geral do 

ano letivo nas seguintes etapas:  

 1ª Etapa - Avaliação Inicial. 

 2ª Etapa - Aprendizagem / Desenvolvimento. Primazia para a exercitação analítica 

dos elementos críticos das diferentes competências técnicas ou técnico - táticas, em 

situações simplificadas da atividade referente. 

 3ª Etapa - Adaptação / Aperfeiçoamento. Predomínio das situações globais que 

caracterizam cada uma das matérias de referência (jogo, combate, composição, etc.) 

bem como nas situações de arbitragem; dedicar mais tempo de prática nas matérias 

em que o aluno revela mais dificuldades; 

 4ª Etapa - Revisões e Preparação do próximo ano letivo. 

 

Importa salientar que os diferentes instrumentos de organização e planificação 

das atividades letivas acima mencionados, permitem respeitar as orientações 

programáticas da tutela, da escola e do grupo disciplinar, mas elas consubstanciam um 

conjunto de decisões e opções do próprio professor, pelo que, por vezes, podem implicar 

diversas adaptações e alterações, decorrentes da dinâmica do próprio processo de 

ensino-aprendizagem e das avaliações intermédias e contínuas a que os mesmos se 

sujeitam. 

 

Relevo ainda a importância que as TIC têm no processo de planificação da 

atividade docente em geral e na organização das aulas em particular. As competências 
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informáticas são fundamentais no sentido de agilizar, simplificar, partilhar e 

operacionalizar os diferentes instrumentos de organização aqui referidos. Esta tem sido 

uma área de grande investimento pessoal e do próprio grupo disciplinar.  

 

6.2.2. Realização das atividades letivas 

 Procuro sempre, nesta fase interativa da realização das atividades letivas, 

partilhar e dialogar com os meus alunos sobre os objetivos gerais e metas fixadas na 

planificação e de forma mais substancial após a avaliação inicial. Realço, também, a 

importância que deposito na comunicação dos objetivos específicos de cada aula, nos 

momentos prévios ao desenvolvimento dos seus conteúdos. Estes momentos são 

fundamentais na criação de um clima favorável ao sucesso da aula. 

 

 Considero, hoje, que uma aula se inicia no momento em que o professor elabora o 

seu Plano de Aula, pelo que procedo à sua abordagem neste capítulo do relatório. Nele 

se depositam as nossas intenções, concretizam-se decisões e justificam-se as 

necessárias avaliações. Ao longo da minha carreira docente fui desenvolvendo uma base 

de dados informatizada dos Planos de Aula que realizei, por ano de escolaridade. 

Contudo, cada aula é única e, como tal, deverá ser único o Plano de Aula, tendo em 

conta os elementos diferenciadores do Plano de Turma e da turma per si. O Plano de 

Aula que desenvolvo demarca-se de outros Planos, pretensiosamente feitos para fins 

académicos. Ele é simples, concreto e conciso, por forma a extrair dele os elementos 

organizativos essenciais da aula. O Plano de aula que utilizo é formatado apenas numa 

página A4, e deve realçar os aspetos organizativos, as matérias e os conteúdos a serem 

relevados na aula, para além da tipologia dos grupos a serem formados e os recursos 

materiais necessários a concretização do Plano (Anexo 8).  

 

A formação de grupos de trabalho para a realização diferenciada de tarefas é 

um aspeto que dou uma importância crucial. Da minha experiência prática retenho que a 

formação de Grupos homogéneos, por níveis de competência, permite-me uma maior 

rentabilidade dos processos de ensino-aprendizagem, uma maior motivação e empenho 

dos alunos para as situações de prática, uma progressão mais consistente nos resultados 

escolares e uma gestão mais eficaz dos processos da aula. Contudo, em determinados 

momentos de cada etapa do Plano de turma procuro formar grupos heterogéneos, com 

diferentes níveis de capacidades, numa perspetiva de inclusão e entreajuda. A formação 

de grupos de género corresponde também a uma estratégia que tenho implementado, 
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periodicamente, no ensino secundário, dependendo da tipologia das turmas e das opções 

dos alunos quanto às matérias que selecionam. 

 

A gestão e organização da aula são equacionadas, numa primeira fase (pré-

interativa), aquando da elaboração do plano de aula e, posteriormente (fase interativa) 

durante o desenrolar da prática letiva, procedendo-se aos reajustamentos necessários, 

por forma a dar cumprimento aos objetivos traçados. Procuro, tanto quanto possível, 

limitar o tempo de instrução e de inatividade no decurso da aula, por forma a aumentar o 

tempo de empenhamento motor (tempo na tarefa), sendo a gestão do esforço, 

conseguida pela alternância de tarefas (estações) de maior ou menor intensidade. 

Habitualmente, a tipologia de uma aula de noventa minutos, comporta na fase de 

desenvolvimento de matérias, cerca de três estações de atividade motora diferenciada, 

podendo uma delas ser orientada para a melhoria da aptidão física. 

 

O recurso permanente às TIC permite uma maior eficácia na gestão dos 

momentos de instrução ou de fornecimento de feedback pedagógico aos alunos. Por 

diversas vezes utilizo a sala de audiovisuais que o Grupo Disciplinar criou, a partir de um 

dos seus espaços de arrumação de material, e que está equipada com um projetor de 

vídeo e computador com acesso à Internet. O visionamento de vídeos técnicos de curta 

duração (+/- 2 minutos) nos momentos iniciais da aula é uma prática constante na 

abordagem a situações específicas (skills) de desempenho técnico e/ou tático.  

 

O Tablet pessoal passou a substituir, desde 2013, o Dossier de professor, 

revelando-se um instrumento de apoio à gestão dos processos da aula de grande eficácia 

e aplicabilidade. Nele visiono o Plano de Aula e faço a gestão administrativa da turma 

(sumários, marcação de faltas, etc.). Para além disso é um auxiliar fundamental no 

feedback pedagógico, fornecendo aos alunos, nos locais de realização das tarefas, 

imagens ou vídeos específicos previamente selecionados, ou mesmo a organização e 

movimentação tática de um jogo desportivo coletivo, através da utilização de quadros 

táticos digitais, uma vez que existem diversas aplicações gratuitas para diferentes opções 

de utilização. Por outro lado, tenho utilizado este instrumento (Tablet) para a gravação 

vídeo de aulas, com objetivos didáticos, quer para visionamento dos alunos, como para a 

avaliação formativa ao longo do ano letivo.  
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As estratégias de ensino-aprendizagem que diariamente desenvolvo com os 

meus alunos, tem sempre subjacentes metodologias que potenciam um tempo de 

empenhamento motor com conteúdo pedagógico relevante e em concordância com o 

nível de competências dos alunos. A diferenciação de tarefas deve assim respeitar o 

ritmo de aprendizagem dos alunos e o cumprimento dos objetivos de cada aula. Algumas 

das estratégias mais comuns, por mim utilizadas, passam por: 

 Criar situações simplificadas de jogo e/ou exercício critério; 

 Utilizar diferentes tipos de materiais para os mesmos objetivos; 

 Promover situações de jogo/exercício condicionado e com regras simplificadas 

e/ou adaptadas; 

 Optar por situações lúdicas que solicitem maior empenho e entusiasmo dos 

alunos; 

 Utilizar preferencialmente ajuda entre pares; 

 Rentabilizar os tempos de espera; 

 Autonomizar o tempo de ativação geral (aquecimento) e de retorno à calma; 

 Trabalho por estações de intensidade variável; 

 Etc.. 

 

Um dos aspetos que considero mais relevantes para o sucesso das aulas e 

determinante para a autoeficácia do professor prende-se com o clima da aula. Falamos 

mais concretamente do Clima Positivo da Aula. Este clima estrutura-se a partir da 

organização da aula. Uma organização simples e uma colocação antecipada dos 

equipamentos e materiais a utilizar na aula são fundamentais para se iniciar a aula sem 

sobressaltos e criar um ambiente afetivo necessário à motivação, criatividade e interesse 

pela participação e envolvimento nas tarefas. Voltarei mais adiante a este assunto, clima 

da aula, quando me referir à relação pedagógica com os alunos. 

 

Tem sido prática corrente assumir uma atitude crítica, sistemática, do processo de 

ensino, uma vez ser esta, uma condicionante fundamental sobre os resultados 

desejados. Levantam-se, deste modo, no final de cada aula, questões como: 

 A organização das atividades foi a mais aconselhável à implementação do plano 

de aula? 

 Forneci as informações necessárias à produção das competências pretendidas? 

 O clima da aula mostrou-se adequado ao empenhamento dos alunos na tarefa? 
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 O tempo disponível para a aprendizagem foi potencializado em situações 

relevantes aos objetivos propostos? 

Estas e outras questões são anotadas regularmente nas observações do plano de 

aula.  

 

Uma referência ainda ao envolvimento nas atividades letivas dos alunos com 

incapacidade, temporária ou permanente, para a realização da prática em educação 

física. Embora as estratégias a implementar estejam dependentes do grau de limitação 

do(s) aluno(s), de uma forma geral procuro incluí-los na dinâmica das aulas, em 

situações de colaboração na organização das tarefas, em situações de arbitragem e 

informação de regras de jogo. Dinamizam, de igual modo, através de trabalhos de 

projeto, os temas da área dos conhecimentos preconizados para cada ano de 

escolaridade e promovem a sua discussão junto da turma, nomeadamente, em alturas 

em que as condições climatéricas não permitem a realização de atividades práticas nos 

espaços desportivos exteriores. Relativamente aos alunos com problemas de 

assiduidade e faltas de material, negoceio com eles a realização, apresentação e 

discussão de trabalhos no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde, fazendo realçar 

a importância da atividade física sobre os aspetos que condicionam o estado de saúde 

individual. 

 

Gostaria ainda de salientar que fui percursor da utilização da plataforma 

MOODLE na minha Escola. Esta plataforma assume-se como um espaço de 

interatividade, onde disponibilizo, periodicamente, conteúdos teóricos aos alunos, 

formatando desta forma um dossier digital sobre as diferentes matérias do currículo de 

Educação Física, informações sobre aspetos gerais da planificação e avaliação das 

aprendizagens, entre vários outros assuntos didáticos (Anexo 9). É através desta 

plataforma que são apresentados todos os trabalhos e projetos que solicito aos alunos, e 

também onde veículo todas as informações relevantes que, com eles, entenda partilhar. 

 

6.2.3. Relação pedagógica com os alunos 

Tenho desenvolvido ao longo dos anos de docência uma estrutura (modelo) de 

organização de aula que tem sido muito bem aceite pelos alunos. Este modelo 

consubstancia uma gestão descentralizada e participada da aula. É geradora de 

dinâmicas relacionais duradoiras e de diferente abordagem relacional professor-aluno(s). 

Este reconhecimento mútuo do envolvimento e participação dos alunos na aula, contribui 
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de forma muito significativa para o estabelecimento de um clima positivo na aula e na 

diminuição de episódios de indisciplina. Coloca-se, aqui, o problema da delegação de 

tarefas organizativas pelos alunos, ao que deverá estar associado a autoridade 

necessária à sua execução e responsabilidade. 

 

Este modelo relacional começa a definir-se a partir da avaliação inicial e a formação 

e estabilização de grupos de trabalho, não mais de oito elementos por grupo, com 

evidentes afinidades de relacionamento (os grupos de trabalho poderão sofrer alterações 

no decorrer do ano letivo). Em cada semana será nomeado um “capitão” por cada grupo 

formado. O “capitão” manterá uma relação privilegiada com o professor, que o ajudará a 

desenvolver condutas de liderança no seio do grupo. No início da aula, após as 

informações gerais sobre os objetivos da aula, os capitães “reúnem” com o professor, 

sendo-lhes transmitidas informações mais específicas sobre o aquecimento, a 

organização e alternância de tarefas e esbatem-se eventuais dúvidas. É neste momento 

que sou informado, pelos respetivos capitães, de eventuais ausências de alunos (faltas 

de presença). 

 

Como referi, os capitães tem um importante papel na organização e transição dos 

diferentes momentos da aula, nomeadamente: 

 Informação das faltas de presença no seu Grupo; 

 Responsável pelo Aquecimento, tendo em conta um plano dado pelo professor; 

 Controle da disciplina dentro do Grupo; 

 Responsável pelo levantamento e adequada utilização do material utilizado 

durante as atividades do seu Grupo; 

 Coordenação do transporte e arrumação do material utilizado na aula; 

 Orientação da Fase de Arrefecimento / alongamentos do seu grupo; 

 

Na fase final da aula, no decurso do retorno à calma, solicito ao grupo que faça 

uma avaliação global da liderança do seu capitão. Solicito ainda aos capitães que 

apontem os aspetos críticos das tarefas realizadas e o comportamento do seu grupo. 

Recebem, de igual modo, a opinião do professor sobre o seu papel na condução e 

liderança do seu grupo de trabalho, e os aspetos que deve evitar, reforçar e desenvolver 

nas aulas seguintes. 
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Anote-se que o “Capitão/Capitã” não tem funções de ensino ou correção das 

aprendizagens dos seus colegas, mas apenas de coadjuvação do professor em matérias 

de organização e transição entre tarefas. É ao capitão que caberá ainda decisões 

marginais à aula, como a gestão de idas pontuais à casa de banho ou hidratação, 

elaboração das equipas durante a realização dos Desportos Coletivos e esclarecimento 

de dúvidas do seu Grupo junto do Professor e vice-versa. Desta forma se liberta o 

professor para as funções de instrução, condução das aprendizagens e feedback 

pedagógico aos alunos. 

 

O controlo da disciplina na aula passa diretamente pelos responsáveis de cada 

grupo (“capitão”). Contudo, o professor deve estar atento aos comportamentos de desvio 

e/ou fora da tarefa, cujos episódios, escassos, por vezes se verificam. Quando se 

verificam, realço-os na avaliação final da aula, reforçando o quanto prejudicam a 

avaliação do “capitão”. A gestão da disciplina na aula segue o princípio de “elogiar em 

público e repreender em privado”. Desta forma, procuro sempre conversar com o aluno 

reincidente em comportamentos de indisciplina, no final da aula, em particular, 

procurando que este se retrate e se auto-consciencialize do seu comportamento 

inapropriado. Quando tal acontece, procuro acompanhar o comportamento do aluno na 

aula seguinte, elogiando os comportamentos apropriados e reforçando a sua autoestima. 

 

 Os aspetos organizacionais, no contexto da gestão eficiente no ensino das 

atividades físicas, constitui habitualmente um fator secundarizado na conceção e 

elaboração dos planos de aula, o que pode favorecer o aparecimento de comportamentos 

desvio e/ou fora da tarefa e contribuir para a diminuição do tempo disponível para a 

prática. Por outro lado, Siedentop (1976) refere que as intervenções de organização 

centradas exclusivamente no professor, não exercem diretamente uma ação valorizante 

para o aluno, pelo que haverá todo o interesse em reduzi-las. 

 

 O gestor eficiente, segundo o mesmo autor, deverá apresentar estratégias de 

intervenção que reduzam o seu papel na organização das inúmeras rotinas de uma 

sessão de prática, sem interromper significativamente o tempo válido de aprendizagem, e 

mantendo um clima positivo ao desenrolar da aula. Para este autor, Professores eficazes, 

são antes do mais gestores eficazes. 
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6.2.4. Processo de avaliação das aprendizagens 

De acordo com o despacho normativo n.º24-A/2012, de 6 de dezembro, a 

avaliação constitui-se como um processo regulador do ensino e é orientadora do 

percurso escolar do aluno. Tem ainda por objetivo uma recolha sistemática de 

informações que, uma vez analisadas e organizadas, apoiam a tomada de decisões 

adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens. 

 

Por sua vez, o PNEF refere que os objetivos de ciclo constituem as principais 

referências no processo de avaliação dos alunos, incluindo o tipo de atividades em que 

devem ser desenvolvidas e demonstradas atitudes, conhecimentos e capacidades 

comuns às áreas e subáreas da Educação Física (…) (Jacinto; Comédias; Mira; 

Carvalho, 2001, p. 22). 

 

Importa ainda balizar os procedimentos normativos com os critérios de avaliação 

estabelecidos, quer pelo Agrupamento (referências gerais) como pelo grupo de Educação 

Física (parâmetros específicos) e obtemos o enquadramento necessário ao processo de 

avaliação dos alunos. 

 

O sistema de avaliação preconizado pelo Grupo de Educação Física foi já 

referenciado anteriormente, quando nos referimos ao Projeto de Educação Física. Nele 

se formaliza as condições para a definição do sucesso na disciplina. Contudo, o carácter 

formativo da avaliação depende, exclusivamente, do envolvimento do professor na 

análise, organização e comunicação da informação recolhida ao longo do ano letivo, e 

dos canais apropriados para tornar esta informação significativa para os seus alunos. 

Deseja-se que ela possa ter um efeito motivacional junto dos alunos, transformando as 

suas atitudes e capacitando-os para alcançar os objetivos e metas preconizados. 

 

O Grupo de Educação Física, no sentido de harmonizar os processos avaliativos, 

definiu, para cada uma das matérias e níveis de capacidade (Introdutório, Elementar e 

Avançado), fichas específicas de suporte à observação de capacidades, estabelecendo a 

priori o que se pretende avaliar (Anexo 10). O resultado destas observações consolidam 

o processo de avaliação contínua e permitem ao professor estabelecer conclusões sobre 

o processo de ensino-aprendizagem. 
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A avaliação em educação física, independentemente das suas diversas 

modalidades (Inicial, formativa e sumativa) depende essencialmente da qualidade e do 

afinamento percetivo da observação. A observação condiciona, assim, a recolha de 

informação e por consequência o seu registo, análise, organização e tomada de decisão. 

Apesar da uniformização dos instrumentos de registo elaborados pelo Grupo de 

Educação Física, penso que deveríamos, futuramente, num processo formativo 

estruturado, estabelecer estratégias de treino e aperfeiçoamento da capacidade de 

observação de cada uma das matérias curriculares. 

 

A Autoavaliação é de igual modo um processo essencial para aferir e discutir a 

perceção que os alunos têm das suas capacidades e competências, metas e objetivos 

curriculares, bem como o seu entendimento sobre o processo de avaliação, respetivos 

parâmetros e critérios. Desta forma o Grupo de Educação Física uniformizou, para todos 

os ciclos de escolaridade, uma ficha de recolha de informação, a ser preenchida pelos 

alunos no final de cada período (Anexo 11). 

 

No que concerne aos alunos que, por razões clínicas (atestado médico 

prolongado), estão impedidos de realizar a parte prática da aula, o grupo de educação 

física decidiu que a sua avaliação se circunscreve apenas à área dos conhecimentos e 

ao trabalho específico realizado na aula. Os alunos com necessidades educativas 

especiais, abrangidos pelo Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, beneficiam igualmente 

de um regime avaliativo simplificado, condicionado e individualizado de acordo com as 

adaptações curriculares definidas em conselho de turma. 

 

De referir ainda que cada professor elabora periodicamente um relatório sobre os 

resultados da avaliação sumativa das suas turmas. A análise destes resultados obedece 

a uma ficha normalizada, onde se evidencia uma reflexão sobre as metodologias, 

estratégias e recursos utilizados para a promoção do sucesso dos alunos. 

 

6.3. Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade 

“O professor exerce a sua atividade profissional, de uma forma integrada, no 

âmbito das diferentes dimensões da escola como instituição educativa e no 

contexto da comunidade em que esta se insere.” (in Decreto- Lei n.º 240/2001, p. 

5571). 
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Esta é uma das dimensões mais relevantes na identidade e cultura de uma 

escola. Ela diferencia os padrões de relacionamento entre os diversos agentes de ensino 

e a sua comunidade envolvente. Promove e transmite valores universais e transversais 

de saber e saber fazer que vão muito para além da apreensão de conteúdos curriculares 

e formatação de regras comportamentais e atitudes em sala de aula. Ela consolida e 

diferencia a autonomia de uma Escola e define a relevância do seu Projeto Educativo 

para os valores da cidadania e o desenvolvimento integral e multifacetado, não apenas 

dos alunos, mas de todos agentes educativos e comunidade envolvente. 

O Departamento de Expressões, em geral, e o Grupo Disciplinar de Educação 

Física, em particular, tem um papel fundamental na configuração desta dimensão. Como 

responsável, em diferentes momentos, por estas estruturas no seio da escola e da 

comunidade, procurarei sintetizar o meu papel para a consolidação e desenvolvimento 

desta dimensão na Escola/Agrupamento onde tenho exercido as minhas funções 

docentes. 

6.3.1. Cargos e funções desempenhados no Grupo Disciplinar 

 

Coordenador de grupo disciplinar (2009 a 2012). 

Em todo o meu percurso de professor, raros foram os anos letivos em que não 

desempenhei o cargo de Coordenador de Grupo Disciplinar, quer por eleição dos meus 

pares, como por nomeação da Direção. Tenho por convicção, tratar-se do 

reconhecimento das minhas capacidades de gestão, liderança e envolvimento na vida da 

Escola. De entre as inúmeras iniciativas levadas a efeito no período temporal deste 

relatório, destacaria a coordenação do Projeto de Educação Física, dos Planos Anuais de 

Atividade, a definição dos Critérios de avaliação, no estabelecimento e participação no 

Plano de Formação Interna e na organização do processo de avaliação de desempenho 

docente no seio do grupo disciplinar. A organização e gestão de uma disciplina na 

plataforma MOODLE, formatando um dossier digital, com conteúdos relevantes para a 

organização do grupo disciplinar, desde legislação específica aos documentos 

fundamentais que regem, quer a organização da Escola, como do grupo disciplinar, 

consubstancia o aproveitamento dos recursos informáticos e digitais na organização e 

informação de um grupo disciplinar (Anexo 12). Como Coordenador de grupo, fui ainda 

nomeado, pela Direção da Escola, para as seguintes funções: 

 Membro da Comissão de revisão do Projeto Educativo de Escola (2009); 
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 Membro da Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho 

(2009/10); 

 Membro do Conselho Pedagógico (2009 a 2014); 

 Relator no processo de avaliação do desempenho docente (2010/11); 

 Instrutor de processo de averiguações de uma docente (2010); 

 

Direção de instalações desportivas escolares (2007 a 2009). 

Trata-se de um cargo bastante relevante de apoio ao Grupo de Educação Física. 

Destaco, neste âmbito, o meu contributo na atualização das Normas de funcionamento 

das instalações desportivas escolares; a criação de uma Base de Dados para 

inventariação dos equipamentos e materiais didáticos afetos ao Grupo de Educação 

Física e respetivo controlo de stocks (Anexo 13). Elaboração do Plano anual de aquisição 

de equipamentos e materiais didáticos e inspeção dos equipamentos fixos dos recintos 

escolares. 

 

Responsável por núcleo de desporto escolar 

O Programa do Desporto Escolar (DGE, 2013) “visa aprofundar as condições para 

a prática desportiva regular em meio escolar, como estratégia de promoção do sucesso 

educativo e de estilos de vida saudáveis” (p.2). A nossa Escola tem mantido e reforçado 

um conjunto de iniciativas desportivas, com realce significativo na sua Atividade Externa 

(Grupos/Equipa). Neste âmbito, tenho desenvolvido e orientado o Núcleo de Ténis do 

nosso Agrupamento, desde 2003. Nos últimos anos, este Núcleo tem-se assumido como 

um dos mais procurados pelos alunos, com treinos regulares, duas vezes por semana. 

Os nossos alunos têm representado condignamente a sua Escola, com participações em 

Campeonatos Regionais e Nacionais. Realço os constantes investimentos em 

equipamentos e condições de prática que tenho procurado capitalizar em prole do 

sucesso deste Núcleo Desportivo. No que respeita à Atividade Interna, para além da 

colaboração em todas as iniciativas promovidas pelo Grupo de Educação Física, tenho 

sido responsável, nos últimos sete anos, pela organização anual do Torneio de Natal de 

Badminton e Ténis de Mesa, do Open de Ténis da Páscoa e do Torneio Play Ténis, para 

captação de novos participantes para o Núcleo de Ténis.  
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6.3.2. Participação nas estruturas de orientação educativa e supervisão 

pedagógica. 

Tem sido diversa a experiência acumulada no exercício de cargos e funções em 

diversas estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, bem como de Orientação 

Educativa. Nelas tenho participado com rigor profissional e espirito de colaboração, 

nomeadamente com os seus órgãos de Gestão, para além de ter participado na 

construção dos documentos orientadores da vida do Agrupamento, nomeadamente no 

seu Projeto Educativo e Plano de Atividades. 

 

Diretor de turma 

Nos quatro últimos anos letivos exerci sempre funções de Diretor de Turma do 

Ensino Secundário. Faço um balanço muito positivo do exercício das minhas funções, 

quer no apoio e acompanhamento dos alunos, quer colaborando com os Encarregados 

de Educação, prestando os esclarecimentos e as informações necessárias. Exerci com 

rigor as tarefas administrativas inerentes às funções do Diretor de Turma, cumprindo com 

eficiência os prazos que, por vezes, suportam o trabalho do Diretor de turma. 

 

Coordenador de departamento curricular de expressões 

Fui eleito em 20 de Julho de 2012, por larga maioria de votos, Coordenador de 

Departamento Curricular de Expressões, de acordo com as novas disposições 

regulamentares constantes no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. Desde então, 

tenho desenvolvido um extenso trabalho de Organização Interna do Departamento, para 

o qual tenho contado com a colaboração de todos os meus colegas Coordenadores de 

Grupo. Estabeleci, desde o início, uma plataforma de informação, através da criação de 

uma Disciplina no MOODLE da Escola, onde constam as Planificações, Atas, Metas de 

Aprendizagem dos Grupos Disciplinares, bem como um conjunto de informações 

regulares sobre a vida escolar, exames, avaliação de desempenho, entre muitas outras 

informações (Anexo 14); São produzidas com regularidade Notas Informativas, no sentido 

de manter os Grupos Disciplinares atualizados sobre as principais decisões e 

informações relevantes para a vida escolar e/ou assuntos profissionais. Procedi à 

uniformização de determinados processos administrativos no seio do departamento, 

nomeadamente, formato das atas, dos relatórios de avaliação sumativa, da avaliação das 
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atividades do Plano Anual de Atividades e mais recentemente, aprovámos a matriz para o 

Relatório Anual dos Coordenadores de Grupo Disciplinar.  

Todos estes documentos poderão ser consultados na página MOODLE da Escola 

“Departamento de Expressões” (http://espjs.edu.pt/moodle/course/view.php?id=29). 

Gostaria, também, de enaltecer o trabalho desenvolvido pelos diversos Grupos 

Disciplinares deste Departamento, que têm dado um contributo muito significativo para a 

execução do Plano de Atividades da Escola e da afirmação deste Departamento no 

enriquecimento e valorização do Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

Avaliador externo e interno do desempenho docente 

Em 03 de Abril de 2013 fui nomeado Avaliador Externo da docente Mª José 

Gonçalves, da Escola Secundária de Alcochete. No decurso deste processo, elaborei 

alguns instrumentos específicos de suporte ao registo da Observação de aulas, bem 

como à sua avaliação. Criei, deste modo, um Guião da Observação da Dimensão 

Cientifico-Pedagógica, a Ficha de Contextualização e Enquadramento da aula e a 

Ficha de Avaliação Externa do Desempenho Docente. O processo decorreu com 

normalidade, dentro dos prazos estabelecidos e de grande colaboração entre avaliador e 

avaliada. Neste mesmo ano, fui nomeado também Avaliador Interno de diversos 

docentes do meu Departamento, cujo processo decorreu com grande sentido formativo e 

empenho dos visados, não tendo havido quaisquer reclamações dos docentes avaliados. 

 

Membro da secção de avaliação do desempenho docente 

No início do ano letivo de 2013/14 fui eleito, em Conselho Pedagógico, para a 

Seção de Avaliação do desempenho Docente. Participei ativamente na discussão e 

aprovação das alterações aos Instrumentos utilizados para a Avaliação do Desempenho 

Docente, que passaram a vigorar no presente ano letivo, de acordo com os normativos 

em vigor, nomeadamente, do Decreto-Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 

Acompanhei todo o processo de avaliação de desempenho dos docentes do 

Agrupamento de escolas e colaborei na aprovação da classificação final, harmonizando 

as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação dos normativos legais em vigor. 

 

 

http://espjs.edu.pt/moodle/course/view.php?id=29
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Outras funções 

No período deste relatório (2009/2014) fui também nomeado para outras funções 

essenciais ao desenrolar da vida escolar, nomeadamente, para colaborar na EQUIPA DE 

CONFERÊNCIA DE PAUTAS do 3º Ciclo do Ensino Básico, para a equipa de 

CONSTITUIÇÃO DE TURMAS do 7º ano, para além das funções habituais de 

VIGILÂNCIA DE EXAMES. 

 

6.3.3. Participação em outras iniciativas relevantes na vida da escola 

 

 Projeto Europeu Comenius. 

 Entre 2007 e 2009 estive envolvido num Projeto Europeu ao abrigo do Programa 

Comenius, que envolveu escolas, alunos e professores de Portugal, Espanha, Itália, 

Bélgica e Republica Checa. Sob a designação de “Beeing helthy, feeling good” este 

projeto constituiu um marco fundamental na minha formação profissional e uma vivência 

ímpar entre todos os alunos participantes. Estive envolvido na organização de todas as 

iniciativas educativas e socioculturais que envolveram a receção dos parceiros europeus 

em Portugal e de todas as conferências e workshops desenvolvidos nos restantes países 

participantes. Debateram-se as políticas educativas de promoção de hábitos de vida 

saudável e procedeu-se à partilha de boas práticas entre as escolas envolvidas. 

 

Projeto de educação para a saúde. 

O Despacho nº 19308/2008, de 21 de Julho, tornou obrigatória a inclusão da área 

da Educação para a Saúde e Sexualidade no Projeto Educativo do Agrupamento e a sua 

dinamização obrigatória em todas as turmas e anos de escolaridade. Desta forma, para 

além das iniciativas que tenho desenvolvido no seio das minhas turmas, realçando a 

importância das atividades físicas para a promoção de hábitos e estilos de vida mais 

saudáveis, tenho procurado alargar este projeto a todos os docentes e funcionários do 

Agrupamento de Escolas. Desta forma destacaria a coordenação das atividades que têm 

sido desenvolvidas pelo Grupo de Educação Física na realização de rastreios de 

condição física e saúde que se tem realizado anualmente, desde 2010. No ano letivo 

2013/14 estas atividades foram incluídas na 1ª Feira da Saúde promovidas no 

Agrupamento de escolas e incluíram: 
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 Elaboração de um QUIZZ interativo sobre alimentação e saúde; 

 Circuito de atividades físicas (alunos) 

 B.I. da Aptidão Física e Saúde: Rastreio de condição física e saúde para docentes 

e funcionários, cujos parâmetros estão indicados na imagem abaixo. A ficha que 

se apresenta é entregue a cada elemento participante no Rastreio após uma 

avaliação individualizada dos parâmetros rastreados e aconselhamento de 

programas de atividade física ajustados ao nível de aptidão física observado. 

 

Na ficha individual (BI) que cada participante recebe (Anexo 15), os valores são 

apresentados em três escalas (vermelho, amarelo e verde) que caraterizam o 

posicionamento na Zona Saudável de Aptidão Física (Verde) ou a necessitar de melhoria 

(amarelo ou vermelho). Os critérios utilizados são os adotados pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e pelo Colégio Americano de Medicina Desportiva, tendo como 

referência a idade e género.   

 

6.4. Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida. 

“O professor incorpora a sua formação como elemento constitutivo da prática 

profissional, construindo-a a partir das necessidades e realizações que 

consciencializa, mediante a análise problematizada da sua prática pedagógica, a 

reflexão fundamentada sobre a construção da profissão e o recurso à 

investigação, em cooperação com outros profissionais.” (in Decreto- Lei n.º 

240/2001, p. 5571). 

 A abordagem a esta dimensão, tal como expresso no excerto do diploma legal 

acima referenciado e extraído do perfil geral de desempenho docente, não se confina 

unicamente ao conjunto de ações formativas creditadas por uma qualquer entidade 

formadora, mas deve consubstanciar-se na reflexão sobre as práticas educativas, os 

aspetos éticos e deontológicos inerentes à sua profissão, o trabalho de equipa e a 

partilha de saberes e experiências, bem como em eventuais projetos de investigação 

relacionados com o processo de ensino-aprendizagem ou outros de relevância para a 

melhoria dos resultados escolares dos alunos. A formação contínua dos professores 

encontra o seu quadro legal suportado na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 

46/86, de 14 de outubro), e regulamentado por um regime jurídico próprio, recentemente 

alterado, o Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro.  
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Ao longo da minha carreira docente tenho investido de forma significativa e 

racional na melhoria das minhas competências docentes e partilhado muito deste saber e 

experiências adquiridas, junto dos meus colegas de grupo, na própria Escola, ou na 

promoção e desenvolvimento de ações formativas, em centros de formação de 

professores. Para este efeito obtive a certificação de formador pelo Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua e mais recentemente a certificação de competências 

digitais (2011) no âmbito de Sistema de formação e certificação em competências TIC 

para docentes (reconhecimento de percurso formativo). 

 

6.4.1. Formação realizada e seu contributo na melhoria da ação educativa 

Realço, de forma muito positiva, a disponibilidade para diversificar áreas de 

formação que possam ir ao encontro de necessidades particulares no exercício das 

minhas competências profissionais. Desde as áreas das TIC à Avaliação do 

Desempenho, passando por áreas das didáticas específicas. As ações de formação que 

frequentei nos cinco anos deste relatório, refletem alguma inquietude em aprofundar 

conhecimentos que possam dar respostas, pertinentes, aos novos contextos 

pedagógicos. Passarei a enumerar algumas das ações que frequentei no período de 

2009 a 2014: 

o A abordagem do Atletismo em meio escolar, Baixa da banheira, 2009; 

o A formação de formadores em competências profissionais e pedagógicas TIC: 

Quadros interativos multimédia. Leiria, 2010; 

o Seminário “Desenvolvimento Curricular e Avaliação em Educação Física. 

Contributos das Metas de Aprendizagem”, promovido pela Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias (2012); 

o Congresso Nacional extraordinário “ Não há educação sem educação física”, 

promovido pela Sociedade Portuguesa de Educação Física (2012); 

o Formação sobre Diabetes, dinamizadas pelo Núcleo de Educação para a 

saúde deste Agrupamento de Escolas (2012); 

o Seminário “Projeto de Auto Formação e Trabalho Colaborativo”, organizado 

pelo Centro de formação de Montijo/Alcochete (CENFORMA) (2013) 

o Fórum de Discussão, “A Avaliação da Aptidão Física: Importância para a 

prescrição e exercício”, Escola Superior de Educação de Setúbal (2014). 
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6.4.2. Ações desenvolvidas enquanto formador de professores 

 

Desde 2006 que venho desenvolvendo uma atividade de formador de professores 

junto de diversos centros de formação, nomeadamente em Almada, Seixal, Barreiro/Moita 

e Montijo/Alcochete. Destacaria nos últimos cinco anos, as seguintes ações de formação: 

 Fitnessgram – Educação e avaliação da aptidão física da criança e do 

adolescente. Centro de formação do Seixal e Montijo/Alcochete, 2009; 

 Quadros Interativos Multimédia no ensino e aprendizagem das artes e 

expressões. Centros de formação de Almada, Seixal, Barreiro/Moita e 

Montijo/Alcochete, 2010; 

 A utilização das TIC nos processos de ensino e aprendizagem em educação 

física (MOODLE). Centro de formação de Montijo/Alcochete, 2011; 

 

Mais recentemente, enquadrando um projeto de formação interna contínua, levei a 

efeito uma Ação de Formação (Circulo de Estudos) dirigida ao meu Grupo de Docência 

neste Agrupamento e devidamente creditada. Sob o tema “A Ginástica de Solo na Escola 

e o trabalho colaborativo” procedemos ao reajustamento do programa desta matéria de 

ensino e à produção de materiais organizativos e didáticos, que irão permitir uma 

melhoria no ensino deste conteúdo disciplinar. O sucesso desta iniciativa interna levou-

nos a equacionar a abordagem de outras matérias, prevendo para o próximo ano letivo 

(2014/15) a abordagem do Judo em meio escolar, para o qual foi já solicitada a devida 

creditação. 

 

Em síntese, considero que me empenhei, de forma permanente, na atualização 

dos conhecimentos cientifico-pedagógicos inerentes ao exercício da minha atividade 

profissional, tendo-me de igual modo envolvido como formador, por vezes de forma 

graciosa, para a elevação da formação profissional dos docentes de diversos Centros de 

Formação ou internamente, junto do meu Grupo de docência. 
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7. REFLEXÃO FINAL (CONSIDERANDOS SOBRE O CONTEXTO ATUAL DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO SISTEMA DE ENSINO). 

 

Com a tomada de posse do 19º Governo Constitucional, em 2011, um conjunto de 

medidas foram tomadas, ao nível da Educação, com alterações profundas no 

posicionamento da Educação Física na matriz curricular dos Ensinos Básicos e 

Secundários.  

A antecâmera destas alterações iniciou-se, desde logo, com o Despacho n.º 

17169/2011, de 23 de dezembro, o qual passou um pouco despercebido, quer nos 

órgãos de comunicação social, como nas organizações profissionais ou mesmo no seio 

das próprias escolas. Este despacho determina que “o documento Currículo Nacional do 

Ensino Básico – competências essenciais deixa de constituir documento orientador do 

Ensino Básico em Portugal”, adiantando ainda que, “as orientações curriculares desse 

documento deixam de constituir referência (…) para os programas, metas de 

aprendizagem, provas e exames nacionais” (p.50080). 

Este normativo questiona, de forma bastante crítica, o facto de os conteúdos 

curriculares assentarem numa perspetiva de desenvolvimento de competências, 

propondo a sua decomposição em conhecimentos e capacidades, operacionalizados em 

conteúdos temáticos e “objetivos claros, precisos e mensuráveis”.   

Significa isto, que o quadro conceptual que esteve na base da revisão do PNEF, 

deixará de ser um referencial para o enquadramento curricular da disciplina? Estará a 

disciplina de Educação Física órfã de referenciais curriculares devidamente aprovados 

pela tutela?  

Por outro lado, o Ministério da Educação (ME), à luz das novas conceções e 

abordagens curriculares, deixou de lado as Metas de Aprendizagem, assente no 

desenvolvimento de competências por ciclo de escolaridade, cuja implementação se 

iniciara com o anterior elenco governativo. Em sua substituição deverão passar a existir 

Metas Curriculares, com enfoque sobre capacidades e conhecimentos a serem 

adquiridos em cada ano de escolaridade. Para o efeito, é estabelecida uma 

calendarização para a sua homologação, o que acontece em todas as áreas 

disciplinares, exceto a EF que ficou excluída deste processo. A Educação Física constitui 

hoje uma área cinzenta na estrutura curricular vigente, um retrocesso pedagógico aos 
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meandros do Estado Novo, mantendo-se o Desporto Escolar como os resquícios da 

Mocidade Portuguesa. 

É neste percurso conceptual, que nos vimos confrontados com as questões 

organizacionais implementadas com o Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Nele se 

procede à regulamentação da revisão da estrutura curricular nos ensinos básico e 

secundário, cujas matrizes ficarão expostas à maior das discricionariedades alguma vez 

vistas no Sistema de Ensino do nosso período democrático. 

Justificam-se as medidas liberalizantes, com uma maior descentralização das 

decisões sobre a organização e gestão do currículo e o incremento da autonomia das 

escolas, através da flexibilização da gestão das cargas letivas e dos respetivos tempos 

de lecionação. Com esta determinação, passaram a coexistir horários elaborados com 

base numa carga horária semanal, organizada em períodos de 45 minutos (matriz que 

vigorava) e horários elaborados com base em tempos mínimos semanais por área 

disciplinar. Esta dualidade opcional tem efeitos diferenciados no que respeita à disciplina 

de Educação Física, uma das mais afetadas com estas recentes alterações.  

As escolas que optaram por uma organização curricular assente em tempos 

mínimos semanais, aproveitaram, muitas delas, para baixar a carga horária da disciplina 

de Educação Física, quer no ensino básico (menos 35 minutos), como secundário 

(menos 30 minutos), transferindo os tempos supervenientes para disciplinas sujeitas a 

exame e/ou com elevadas taxas de insucesso escolar. 

 Contudo, algumas escolas, entendendo a importância da EF na organização 

curricular dos alunos do ensino básico, aumentaram a carga horária para 150 minutos 

semanais. Esta diferença de cargas letivas no âmbito da disciplina de EF tem 

consequências dissonantes nos resultados dos alunos e na sua avaliação. E, mais grave, 

ela parece consubstanciar uma política educativa que sobrevaloriza as disciplinas 

consideradas académicas e intelectualizantes em detrimento daquelas que englobam a 

área das expressões e da educação física. 

A Educação Física continua, hoje, a ser a área disciplinar de maior exposição a 

alterações decorrentes de diferentes ideologias, crenças, modelos e conceções político-

sociais. 

Sou de opinião que a pouca reatividade que tais medidas provocaram no seio dos 

professores de Educação Física e por extensão das suas estruturas profissionais e 
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sindicais, se prendem essencialmente com o quadro de desmotivação e angustia 

permanentemente vividos, face às dificuldades socioeconómicas decorrentes das 

restrições salariais, perda de direitos laborais e precaridade de emprego, decorrentes das 

opções de política económica em curso. 

Confirma-se, assim, as preocupações recentemente manifestadas por Marques; 

Martins; Santos (2012), citando Hardman (2009), em que “a disciplina de Educação 

Física enfrenta sérias limitações ao nível do estatuto escolar, devido à existência de, por 

exemplo, propostas para que a disciplina seja retirada do currículo, e para que haja uma 

redução da componente letiva e dos recursos disponíveis” (p. 69). 

Pese embora, na Escola onde leciono, tenha havido um debate franco e aberto 

relativamente a estas opções curriculares, mantendo-se uma matriz curricular assente em 

unidade de 45 minutos, ficou sempre claro que, uma opção por tempos de 50 minutos, 

nunca deveria ter como consequência uma diminuição da carga letiva em Educação 

Física. Concluo, das discussões que tiveram lugar, que o Grupo de Educação Física 

mantém uma elevada notoriedade, assente num trabalho de indiscutível e insubstituível 

mais-valia no seio da sua comunidade escolar.  

Se as decisões sobre a estrutura curricular foram, de algum modo, deixadas ao 

livre arbítrio das Direções Escolares e dos seus Conselhos Pedagógicos, outra das 

medidas expostas no Decreto-Lei supracitado, prende-se com a avaliação da disciplina 

de Educação Física no Ensino Secundário. Segundo o normativo, “exceto quando o aluno 

pretenda prosseguir estudos nesta área, a classificação na disciplina de Educação Física 

é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de educação, mas não entra 

no apuramento da média final” (ponto 4 do art.º 28, p. 3482). 

Não sendo uma medida nova no âmbito do nosso sistema de ensino, uma vez que 

uma disposição semelhante esteve em vigor até à revisão curricular de 2001, trata-se 

contudo de uma desvalorização da importância da disciplina no seio da componente de 

formação geral da matriz curricular do ensino secundário.  

Uma vez mais, esta medida legislativa vem comprovar o enfraquecimento do 

Estatuto da Educação Física e uma cedência a alguns setores representantes de 

associações de pais e mesmo de diretores escolares que, desde algum tempo, vinham 

reclamando uma medida desta natureza. 
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Legislação referenciada 

Lei n.º 46/86, de 14 de outubro. Lei de Bases do Sistema Educativo 

Decreto-lei n.º 95/1991, 26 de fevereiro. Define o Quadro Geral da Educação Física e 

do Desporto Escolar. 

Decreto-lei n.º 240/2001, de 30 de agosto. Define o perfil geral de desempenho docente 

para o ensino básico e secundário. 

Despacho n.º 2506/2007, de 20 de fevereiro. Adoção de medidas que visam a 

promoção da saúde da população escolar e nomeação em cada agrupamento escola 

do coordenador de educação para a saúde. 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.  Define os apoios especializados a prestar na 

educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, 

particular e cooperativo. 

Despacho nº 19308/2008, de 21 de Julho. Estabelece as “áreas curriculares não 

disciplinares” do Ensino Básico e o desenvolvimento das diferentes competências 

entre as quais a educação para a saúde e para a sexualidade. 

Despacho n.º 17169/2011, de 23 de dezembro. Determina que o documento “Currículo 

Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais” deixa de constituir 

documento orientador do Ensino Básico em Portugal. 

Decreto-regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. Regulamenta o sistema de 

avaliação do desempenho do pessoal docente estabelecido no Estatuto da Carreira 

dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho. Procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, que aprova o regime jurídico de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário. 

Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Estabelece os princípios orientadores da 

organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e 

capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e secundário.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/07900/0234102356.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/07900/0234102356.pdf
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Despacho-normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro. Regulamenta a avaliação no 

ensino básico. 

Decreto-lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. Estabelece o regime jurídico da formação 

contínua dos docentes das escolas públicas e do ensino particular e cooperativo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Espaços Desportivos da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pavilhão Desportivo; 

Polidesportivo exterior: 

(2) Campo de Andebol/Futsal e 2 campos de 

Basquetebol; 

(3) Campo de Basquetebol e Ténis; 

(4) Campo de Voleibol 

(5) Pista de Atletismo (270m) e Caixa de 

Areia; 

(6) Mini-Golfe 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Anexo 2. Projeto para melhoria dos espaços desportivos exteriores  
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Anexo 3. Relatório Individual Fitnessgram  
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Anexo 4. Avaliação do grau de satisfação dos alunos e contexto de aprendizagem 
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Anexo 5. Plano de aquisição de equipamentos e materiais didáticos 
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Anexo 6. Plano de Turma 
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Anexo 7. Planificação geral (Plano de etapas) 
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Anexo 8. Plano de Aula 
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Anexo 9. Plataforma MOODLE: Disciplina para os alunos 
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Anexo 10. Ficha de avaliação de atividades físicas 
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Anexo 11. Ficha de autoavaliação 
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Anexo 12. Plataforma MOODLE: Disciplina para o Grupo Disciplinar 
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Anexo 13. Base de Dados para inventariação e gestão dos equipamentos didáticos 
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Anexo 14. Plataforma MOODLE: Disciplina para o Departamento de Expressões 
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Anexo 15. B.I. da Aptidão Física & Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


