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Resumo  

 

O presente trabalho consiste numa análise reflexiva sobre a minha prática 

profissional docente realizada, sobretudo, nos últimos cinco anos. Este trabalho surge no 

âmbito do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.  

Para a elaboração dessa análise recorri aos relatórios de autoavaliação do 

desempenho docente realizados nas últimas duas escolas onde lecionei. De acordo com 

as quatro dimensões do desempenho docente definidos por lei, procurei realizar uma 

análise detalhada e reflexiva sobre todas as atividades desenvolvidas no âmbito do meu 

desempenho como docente. Para além disso – objetivo principal – optei por iniciar este 

trabalho através do enquadramento da profissão docente em Portugal e, mais 

especificamente dos professores de Educação Física, seguida de uma retrospeção do 

meu percurso profissional docente.  

Para uma melhor compreensão sobre as minhas decisões e opções no processo 

de ensino-aprendizagem fiz a caracterização de ambos os contextos escolares bem 

como de ambos os grupos disciplinares das duas últimas escolas onde lecionei. Procurei 

ainda destacar a avaliação do desempenho docente como um momento formativo 

relevante para o meu desenvolvimento profissional.  

Por último, procuro terminar o meu trabalho através de uma reflexão final, na qual 

destaco algumas considerações, que julgo, pertinentes.  

Ao longo do trabalho procurei sustentar as minhas reflexões, decisões e opções 

em opiniões e/ou constatações de diferentes autores. 

 

Palavras-chave: Reflexão Crítica; Docente; Ensino-Aprendizagem; Educação Física; 

Escola; Alunos; Melhoria do Desempenho Profissional Docente. 
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Abstract 

 

The present work consists of a reflexive analysis of my professional practice as a 

teacher mainly throughout the five previous years. This work is the result of the Master in 

Physical Education Teaching at Basic and Secondary Level.  

In order to elaborate this analysis I used the teaching performance self-evaluation 

reports as a teacher in the last two schools where I taught. According to the four teaching 

performance dimensions defined by law, I aimed not only to analyze but also to reflect on 

all the activities put in practice by me as a teacher.  

I choose to start this work by analyzing the current situation of the teaching career 

in Portugal, more specifically that of the Physical Education teachers, followed by a 

retrospection of my teaching career.  

For a better understanding of my decision making in what concerns the 

teaching/learning process I tried to portray both school’s contexts as well as the Physical 

Education Groups of the last two schools where I taught. I also tried to highlight the 

teaching performance evaluation as a relevant formative evaluation moment to my 

professional growth.  

Finally I finish my work with a final reflection in which I point out some concerns 

which I consider relevant. 

Throughout this report I tried to sustain my reflections, decisions and options, in 

different author’s opinions and ideas.   

 

Key words: Critical reflection; Teacher; Teaching-Learning; Physical Education; School; 

Students; Teaching performance improvement  
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1. Introdução 

 

A experiência não é suficiente. Não basta estar muito tempo na sala de aula 

para gerar conhecimento formativo; há que submeter a experiência à 

autocrítica, à análise, à interrogação, ao olhar do outro, isto é, à reflexão que 

proporciona uma compreensão mais profunda da nossa prática pedagógica. A 

reflexão ativa e a memória ajudam a comparar a nossa experiência recente 

com a passada, a contrastá-la com a de outros professores e professoras, a 

rever e a mudar as nossas práticas. Porque a nossa experiência também é 

reflexão. 

(Sebarroja, 2001, p.131)  

 

A reflexão tal como é referida pelo autor é a base para o progresso profissional, 

sobretudo na atividade docente. Segundo o autor a experiência, por si só, não chega 

para criar conhecimento é importante refletir sobre a mesma. Desde o estágio profissional 

realizado no quinto ano da Licenciatura em Ciências do Desporto - menção em Educação 

Física e Desporto Escolar na Faculdade de Motricidade Humana que, através das 

reflexões críticas cuja realização era obrigatória e objeto de avaliação no mesmo, me 

habituei a refletir sobre toda a minha atividade enquanto professora. Hábito que ainda 

hoje tenho, não apenas no âmbito profissional mas também no âmbito pessoal. Através 

da reflexão procuro ver o passado, corrigir o presente e projetar o futuro. Tal como o 

autor, considero que a reflexão é uma das componentes da formação contínua mais 

eficaz e que nos possibilita inovar e/ou mudar a nossa direção estratégica de qualquer 

plano de desenvolvimento profissional. É da necessidade de querer fazer algo diferente, 

evitar o comodismo e contribuir para o meu conhecimento científico-didático que surgiu, 

no meu percurso formativo, o Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. Para além desta intenção, senti também a necessidade de reajustar 

a minha situação profissional à realidade atual e acompanhar as exigências que a 

sociedade vai impondo. Através do presente trabalho procuro realizar uma análise 

detalhada da minha atividade profissional docente nos últimos cinco anos, 2009-2013, 

baseando-me na reflexão de todo o trabalho exercido no domínio dessa atividade. Com 

ele procurei também perceber, o meu crescimento enquanto profissional assim como de 

que modo consegui ultrapassar algumas das dificuldades que fui sentindo ao longo deste 

percurso. 
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Optei por dividir, o presente trabalho, em cinco partes. Numa primeira parte, 

relativa ao enquadramento da carreira docente, começo por fazer uma abordagem à 

situação atual da profissão docente relativamente às oportunidades de colocação na 

escola pública, mais especificamente dos professores de Educação Física, justificando, 

deste modo, as circunstâncias da minha experiência profissional, no âmbito da escola, no 

decorrer destes últimos anos. Considerei importante fazer este enquadramento na 

medida em que senti necessidade que se perceba o quão difícil é ficar colocada na 

escola pública hoje em dia, bem como a instabilidade que os jovens vivem na 

manutenção de um emprego. De seguida, procedo a uma caracterização dos contextos 

escolares das duas últimas escolas onde lecionei, ESCV e ESDMI, respetivamente, mas 

também do grupo disciplinar de Educação Física de cada uma das escolas. Esta opção 

decorre da importância que as particularidades de cada contexto escolar, bem como de 

cada grupo disciplinar, tiveram nas decisões e opções por mim tomadas em cada uma 

das escolas.  

Apresento ainda um capítulo acerca da avaliação do desempenho docente e 

surge na medida em que pretendo destacar a importância da avaliação no 

desenvolvimento profissional de cada professor dada a oportunidade que se cria para o 

efeito. Apesar, da sua implementação ter gerado bastante polémica e alguns dissabores 

nas escolas procurei encará-la de forma positiva. Assim, nesta terceira parte do trabalho, 

procuro descrever quais os procedimentos efetuados em cada uma das escolas a 

respeito da minha avaliação de desempenho docente face a legislação em vigor para 

cada ano letivo.  

Segue-se o capítulo onde destaco a análise reflexiva sobre a prática profissional 

docente, no qual procurei fazer uma introspeção relativamente à minha forma de atuação 

em todas as dimensões da atividade profissional docente com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento sobre a minha intervenção enquanto docente e perceber, assim, quais as 

suas implicações no ensino. A importância desta análise reflexiva prende-se com a 

possibilidade de através da mesma compreender quais as decisões e opções que devo 

continuar a tomar bem como as que são necessárias alterar no sentido de melhorar a 

minha intervenção no ensino. Deste modo procurei fazer da reflexão a bússola que me irá 

orientar no longo caminho, espero, enquanto professora, sempre no sentido da melhoria 

da minha prática docente.  

Termino com uma reflexão final, na qual procuro destacar alguns apontamentos 

que julgo terem sido relevantes para o meu desenvolvimento profissional. 
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2. Enquadramento da Carreira Docente 

 

2.1. Situação profissional docente em Portugal – Professores de Educação Física 

 

A ideia de que um curso superior garantia uma situação estável de emprego para 

toda a vida faz parte do passado. De acordo com Teixeira, Sampaio e Braz (2010), as 

primeiras dificuldades entre os jovens diplomados para conseguirem um emprego teve 

lugar no final da década de setenta, mas como é do conhecimento público, hoje em dia, a 

elevada taxa de desemprego em Portugal afeta sobretudo os jovens recém-licenciados. 

Não obstante, e, sem qualquer outra alternativa, muitos jovens recém-licenciados, e não 

só, como é o meu caso, continuamos a recorrer ao ensino superior na tentativa 

desesperada de um futuro profissional melhor, o que corrobora com a constatação feita 

por Teixeira et al. (2010). A aquisição de uma outra formação ou especialização surge na 

medida em que há uma necessidade de reajustarmos as nossas qualificações ao mundo 

do trabalho, cuja mudança constante que, segundo Pereira (2002), ocorre a nível social, 

económica e técnica influenciam a necessidade, ou não, de uma determinada profissão. 

No caso particular da profissão docente, o desemprego tem crescido, ano após 

ano, o que é facilmente constatado através das longas listas de professores sem 

colocação. Mais especificamente na docência da Educação Física, o aumento 

progressivo do número de recém-licenciados nesta área e que aguarda colocação é 

semelhante ao aumento da taxa de desemprego dos professores de Educação Física 

(Teixeira et al., 2010). Embora não esteja desempregada devido ao exercício de outras 

atividades, integro a longa lista dos professores de Educação Física não colocados e sem 

perspetivas de conseguir uma colocação. As escolas públicas não têm espaço para 

tantos professores - o número de vagas é muito inferior ao número de professores 

candidatos aos concursos de contratação do pessoal docente, situação que já se arrasta 

há algum tempo e que tem vindo a agravar-se devido a inúmeros fatores como a 

diminuição do número de alunos nas escolas, consequência da baixa natalidade, a crise 

económica que o país atravessa e que o tem conduzido a uma série de políticas de 

austeridade, tais como: a redução do pessoal docente; o aumento da idade de reforma, 

entre outros que, direta ou indiretamente têm vindo a contribuir para o engrossar das 

listas dos docentes não colocados e cuja tendência, parece ser, o aumento nos próximos 

anos. 
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2.2. Percurso profissional docente 

 

O meu percurso profissional como docente, no âmbito do ensino na escola 

pública, tal como o dos colegas da minha geração não tem sido, naturalmente, regular.  

É durante o curso de licenciatura em ciências do desporto – menção em educação 

física e desporto escolar, realizado na Faculdade de Motricidade Humana, que tenho o 

primeiro contacto com a profissão docente. Este contacto decorre no quinto ano do curso, 

aquando da realização do estágio pedagógico que, de acordo com Januário (1996), “não 

deverá ser considerado apenas como o primeiro ano de prática profissional, mas sim 

como um momento em que seja possível adquirir grande parte da experiência docente 

(…) ” (p. 179). Foi no ano letivo de 2003/2004, como professora estagiária que tive a 

oportunidade de lecionar, pela primeira vez, a disciplina de Educação Física a duas 

turmas do 3º ciclo, uma de 7º e outra de 8º ano e ser responsável por um grupo/equipa 

de desporto escolar de andebol - iniciados masculinos. Foi também durante o estágio, 

através da realização de diferentes propostas de trabalho, como o acompanhamento de 

uma direção de turma, da organização e dinamização de diversas atividades para a 

comunidade escolar, da participação em várias ações de formação, que tive a perceção 

de que “ser professor” ia muito além do ensino-aprendizagem de uma disciplina. Esta 

experiência, apesar de não ter transformado totalmente a minha prestação enquanto 

docente possibilitou-me os primeiros contactos com as dificuldades em “sala de aula” e 

com a escola, no relacionamento com os alunos, colegas, funcionários e pais. Além 

disso, possibilitou-me também as primeiras tomadas de decisão relativamente ao 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Educação Física. O meu estágio 

pedagógico decorreu na Escola Básica 2,3 Francisco de Arruda, localizada no Alto de 

Santo Amaro, freguesia de Alcântara, em Lisboa. Uma escola que apresentava uma 

componente afetiva, social e psicológica muito acentuada, não só pelo acompanhamento 

de alunos oriundos de bairros identificados como problemáticos, mas também pelo 

acolhimento de um elevado número de alunos com necessidades educativas especiais. 

Foram um conjunto de experiências que recordo até hoje e, posso mesmo afirmar, que se 

tornaram essenciais na minha formação como pessoa e enquanto professora, dadas as 

inúmeras aprendizagens que me propiciou. Neste sentido concordo com Santos (2004) 

quando refere que, “o estágio pedagógico deve proporcionar ao professor estagiário uma 

experiência gratificante e enriquecedora, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, 

possibilitando uma interligação entre ação e reflexão” (p. 20). Para além disso, o estágio 

pedagógico coloca o professor estagiário numa posição privilegiada, tal facto deve-se ao 
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acompanhamento deste, por dois orientadores que através do seu apoio, experiência, 

sugestões e críticas, guiam todo um processo fundamental na formação de um futuro 

professor (Santos, 2004).  

Após o término da licenciatura, inicio a fase de candidatura aos sucessivos 

concursos anuais para contratação do pessoal docente, concurso que é reestruturado no 

ano de 2005, primeiro ano em que me é permitido concorrer. As alterações no concurso 

de contratação do pessoal docente, introduzidas pelo Decreto-Lei nº 20/2005, de 19 de 

janeiro, pretendem, tal como é referido no mesmo, criar uma maior estabilidade assim 

como tornar o concurso um processo menos moroso e mais justo para todos os 

candidatos. 

Embora nos três anos seguintes nunca tenha ficado colocada numa escola da 

rede de escolas públicas, no ano letivo de 2006/2007, desempenhei funções de 

formadora, num curso de educação e formação de jovens do tipo 2 - CEF1 de Práticas 

Técnico-Comerciais, onde a disciplina de Educação Física é considerada uma disciplina 

obrigatória e faz parte da componente de formação sociocultural, na entidade Sindicato 

dos Profissionais de Seguros de Portugal (SISEP) em Beja. A entidade fazia representar-

se por um diretor, uma consultora de curso e uma diretora de curso, cujas presenças 

eram pontuais, à exceção da diretora que permanecia, no local do curso, a tempo inteiro. 

O número de professores era restrito - um professor por disciplina e cuja presença no 

local se limitava à hora de lecionação. A sede desta entidade ocupava o atual edifício da 

GNR, localizado no centro da cidade, onde decorriam todas as aulas à exceção das aulas 

de Educação Física. Estas decorriam uma vez por semana e tinham a duração de 90 

minutos, no pavilhão municipal ou estádio Fernando Mamede e, dispunham de pouco 

material: algumas bolas de futsal, basquetebol, andebol e voleibol; raquetes de 

badmínton e volantes. A turma era composta, inicialmente, por dezasseis alunos – dez 

raparigas e seis rapazes. O grupo de alunos, com características muito particulares, era 

oriundo dos bairros problemáticos do concelho de Beja, com fortes carências sociais 

onde o consumo e venda de estupefacientes é um modo de vida. Este grupo apresentava 

                                                
1
 Os cursos de educação e formação proporcionam, tal como é referido na a) do nº 5 do despacho nº 453/2004, de 27 de 

julho, “a obtenção do 6º ou 9º ano de escolaridade a jovens, com idade igual ou superior a 15 anos, que tenham 

abandonado a escola sem concluírem os respetivos anos ou se encontrem em situação de risco, com o objetivo de 

prevenir o abandono escolar precoce e desqualificado”. Estes tipos de cursos, segundo o nº 6 do referido despacho, “são 

desenvolvidos pela rede das escolas públicas, particulares e cooperativas, escolas profissionais e centros de gestão direta 

e participada do IEFP, ou outras entidades formadoras acreditadas, em articulação com entidades da comunidade, 

designadamente os órgãos autárquicos, as empresas ou organizações empresariais, outros parceiros sociais e 

associações de âmbito local ou regional, consubstanciada em protocolos subscritos pelas entidades envolvidas, tendo em 

vista rendibilizar as estruturas físicas e os recursos humanos e materiais”.  
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pouco interesse pelo curso, era muito conflituoso entre si e tinha uma assiduidade 

bastante fraca. A organização das modalidades fazia-se por módulos e, estes estavam 

distribuídos, de acordo com o programa nacional de Educação Física (PNEF) para cursos 

EFJ (Direção Geral de Formação Vocacional, 2005), por três grupos de extensão de 

Educação Física2 – Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos. A menor carga 

horária alocada à disciplina de Educação Física nestes cursos constitui uma 

condicionante, pelo que a distribuição das horas pelos módulos já estava determinada 

para aquele ciclo de formação. A decisão sobre a escolha das modalidades por módulo, 

para esse ano letivo, foi efetuada por mim e, teve em consideração, para além das 

indicações do PNEF, os espaços e os materiais disponíveis mas também as preferências 

dos alunos. Os alunos faltavam bastante às aulas, em geral, e de Educação Física, em 

particular, e, quando até compareciam, não levavam o equipamento desportivo. Esta 

atitude de desinteresse, pouca motivação e empenho por parte dos alunos foram as 

minhas principais preocupações e, consequentemente alvos de reflexão aquando da 

elaboração dos planos (anual, unidades de ensino de aula). Para além disso preocupei-

me em proporcionar aos alunos um conjunto diversificado de modalidades de modo a 

estimular o seu interesse e motivação pelas aulas. Pelo que ficou decidido o seguinte: no 

módulo 1 – futsal, basquetebol, voleibol e andebol. A decisão de abordar as quatro 

modalidades prendeu-se com a minha preocupação em agradar todos os alunos da 

turma e de certa forma cativar o seu interesse e empenho nas aulas. Pelo que, embora 

fossem abordadas as várias modalidades, a opção do futsal era quase obrigatório para 

os rapazes e funcionava como recompensa no final das aulas; no módulo 2 – atletismo, 

esta escolha deveu-se ao facto de dispormos de uma pista de atletismo para a realização 

das aulas mas também pela inexistência de material para a ginástica; no módulo 3 – 

badmínton, por existir material mas também porque os alunos gostavam dessa 

modalidade, sobretudo as raparigas; no módulo 4 – orientação, pela envolvência de 

espaços verdes e desportivos da cidade; no módulo 5 – danças sociais, nomeadamente o 

chá-chá-chá; no módulo 6 – exercícios variados para desenvolver as diferentes 

capacidades e aplicação dos testes do fitnessgram; e, no módulo 7 - a matéria 

                                                
2
 O grupo das atividades físicas abrange o maior número de módulos: 1. Jogos Desportivos Coletivos (Andebol, 

Basquetebol, Futebol, Voleibol); 2. Ginástica ou Atletismo (Solo, Aparelhos, Acrobática e Corridas, Saltos e Lançamentos); 

3. Outras Atividades Físicas Desportivas (Natação/Raquetas/Patinagem/ Combate); 4. Atividades de Exploração da 

Natureza (Orientação, entre outras); e, 5. Dança (Danças Sociais, Danças Tradicionais Portuguesas e Aeróbica). O grupo 

da aptidão física constitui o módulo 6 e, consiste no desenvolvimento das capacidades motoras, condicionais e 

coordenativas. Por fim, o módulo dos conhecimentos relativos aos processos de desenvolvimento e manutenção da 

condição física e à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais extraescolares, no seio dos quais se 

realizam as atividades físicas, corresponde ao módulo 7. 
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selecionada estava de acordo com o PNEF para esse ciclo de formação: identificar as 

capacidades físicas; interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu 

organismo durante a atividade física; conhecer a participação dos diferentes sistemas e 

estruturas na manutenção da postura e produção de movimento; conhecer e interpretar 

os indicadores que caracterizam a aptidão física; compreender as relações entre o 

exercício físico, a recuperação, o repouso e a alimentação na melhoria da aptidão física; 

e, compreender a dimensão cultural da atividade física na atualidade e ao longo dos 

tempos. Perante esta turma com níveis praticamente nulos de motivação intrínseca e 

interesse pelas matérias e aulas (Balancho & Coelho, 1994), o meu desafio era, 

sobretudo, o de tentar incentivá-los através de uma relação que suscitasse a integração e 

valorização das diferenças mas também o saber lidar com as suas insatisfações e 

inquietações, contudo, devido à sua falta de assiduidade, o meu desafio ficou muito 

aquém do, por mim, desejado assim como as suas aprendizagens afetadas. Considero 

que esta experiência foi, de certa forma gratificante, pois permitiu-me o contacto com 

uma população especial. Para além disso proporcionou-me ainda, a aquisição de 

conhecimentos, que viriam a ser bastante úteis mais tarde, relativamente à organização e 

planeamento da disciplina de educação física nos CEF que devido à sua especificidade, 

nomeadamente, às características dos alunos, à organização dos conteúdos por módulos 

e à menor carga horária, implica um planeamento também ele específico. Devido à 

inexistência de um corpo docente presente na escola bem como de um grupo disciplinar, 

o meu trabalho pautou-se pelo isolamento não beneficiando da cultura de colaboração 

entre pares. A partilha de conhecimentos e dificuldades foi quase inexistente, e a procura 

de estratégias para a resolução dos problemas limitada. A minha inexperiência como 

professora e a minha recém-licenciatura obrigaram-me a encarar os factos como um 

desafio bem como a refletir diariamente sobre estas questões, o que corrobora com 

Perrenoud (2002) quando refere que “a condição de principiante induz, em certos aspetos 

a uma disponibilidade, a uma busca de explicações, a um pedido de ajuda, a uma 

abertura à reflexão” (p. 19).  

Para além desta experiência, desde o ano letivo 2006/2007, ano em que o projeto 

das atividades de enriquecimento curricular (AECS) teve início, até à presente data, 

tenho lecionado a “atividade física e desportiva”, em várias escolas e agrupamentos de 

escola dos concelhos de Beja e Serpa. A implementação das AECS, no 1º ciclo do 

ensino básico, surge na medida em que, o alargamento da oferta educativa passa a ser 

de 8 horas diárias (no mínimo) em todas as escolas públicas, procurando apoiar as 

famílias e investir na formação dos alunos [despacho nº 12 591/2006 (2ª série)], de 16 de 
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junho de 2006). A falta de espaços e/ou materiais adequados para a lecionação desta 

AEC, como é referido no estudo de Bayo e Diniz (2010), a ausência de normas claras e 

uniformes no processo de recrutamento dos professores, as divergências - de escola 

para escola na contagem do tempo de serviço, a avaliação dos professores das AECS, 

entre outros, foram alguns dos obstáculos com que os professores se depararam neste 

projeto. Inicialmente deparei-me com um outro obstáculo - a minha inexperiência no 

ensino da Educação Física no primeiro ciclo do ensino básico cujos alunos têm idades 

compreendidas entre os 5 e os 10 anos e, consequentemente têm motivações, 

interesses, necessidades e atenção diferentes dos alunos dos restantes ciclos. Neste 

sentido, foi imprescindível, para a organização e planeamento das aulas, as orientações 

programáticas para o ensino desta atividade, disponíveis no site do ministério da 

educação. Em minha opinião, apesar das lacunas, o projeto revelou-se uma mais-valia, 

dando origem a oportunidades de trabalho, sobretudo, entre os jovens professores sem 

colocação para além de promover hábitos de prática desportiva nos alunos desde de 

tenra idade.  

A primeira colocação numa escola pública surge, no ano letivo de 2007/2008, 

através de uma oferta de escola3. Contudo, esta experiência foi efémera, pois tratou-se 

de uma substituição temporária, com a duração de um mês, no final do segundo período, 

na Escola Básica 2,3 Mário Beirão em Beja.  

Nos anos letivos 2009/2010 e 2010/2011, em meados de Setembro, através da 

bolsa de recrutamento4, fiquei colocada na Escola Básica 2,3/Secundária de Almodôvar e 

na Escola Secundária de Castro Verde (ESCV), respetivamente. Ambas as escolas 

estavam situadas em dois concelhos do interior alentejano - bastante envelhecido. No 

entanto, a primeira, localizada num concelho ainda mais interior e, por isso, mais afetado 

pela crescente desertificação populacional como consequência do abandono do meio 

rural, da falta de emprego e desenvolvimento, apresentava uma elevada taxa de 

insucesso e abandono escolar. Nela, adquiri experiência na lecionação da disciplina de 

Educação Física nos diferentes tipos de cursos - educação e formação de jovens, ensino 

profissional, ensino tecnológico e ensino secundário regular, mas também noutras 

funções inerentes à profissão docente, tais como, a dinamização e participação em 

algumas atividades do plano anual de atividades. Nesta escola encontrei alunos muito 

desmotivados, pouco interessados, pouco empenhados e, nalguns casos, com uma 

assiduidade irregular. Não obstante a disciplina dos discentes não foi problema. No 

                                                
3
 Consultar o nº 1 do artigo 44º do DL nº 20/2005, de 19 de janeiro. 

4
 Consultar o nº 7 do artigo 5º do DL nº 51/2009, de 27 de fevereiro.  
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planeamento das atividades letivas foi, minha preocupação desde o início, cativar o 

interesse dos alunos para as aulas, procurando estabelecer uma relação de amizade e 

apelar à sua participação através de um clima de aula positivo. Além disso, valorizei 

constantemente o seu empenho e reforcei as suas prestações através de feedbacks 

positivos. Após o estágio pedagógico considero que esta foi a minha primeira experiência 

como professora numa escola da rede escolas públicas, com a qual efetuei um contrato 

anual, inicialmente de 9 horas e posteriormente de 12 horas. Desta experiência destaco a 

relação positiva que existia entre os colegas do grupo de Educação Física e restantes 

colegas, mas também o apoio, quer profissional quer pessoal, que recebi de todos eles e, 

que foi fundamental para o meu contributo na melhoria do sucesso educativo da escola.  

Na ESCV, realizei um contrato anual de 10 horas e a experiência incidiu 

sobretudo na lecionação da disciplina a turmas do ensino regular do 3º ciclo e 

secundário. Esta foi uma experiência muito gratificante para mim relativamente ao 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Educação Física, para a qual 

contribuiu bastante os elevados níveis de motivação, empenho e participação dos alunos 

das turmas. Para além disso, nesta escola a organização da disciplina estava de acordo 

com as indicações do PNEF, e ao contrário das restantes escolas, os critérios de 

avaliação tinham como referência as três áreas de competências – atividade física, 

aptidão física e conhecimentos, e a avaliação era realizada com base nos três níveis de 

aprendizagem – introdução, elementar e avançado, o que constituiu um desafio bastante 

enriquecedor no desempenho da minha função docente. Nesta escola desempenhei 

também, e pela primeira vez, tutoria. Nessa função pude acompanhar o processo 

educativo de um aluno de 7º ano.  

Ainda no ano letivo de 2010/2011, surgiu a oportunidade de lecionar na Escola 

Profissional Bento de Jesus Caraça em Beja. Mais uma vez a experiência incidiu na 

lecionação da disciplina de educação física num curso profissional.  

Em 2011/2012, fiquei colocada, através do concurso de contratação do pessoal 

docente, na Escola Secundária com 3º ciclo D. Manuel I em Beja (ESDMI), com um 

contrato anual, inicialmente de 9 horas e posteriormente de 23 horas. Nesta última 

escola, dado o maior número de horas no contrato, pude desenvolver mais atividades e, 

portanto, alargar a minha experiência, que até então se limitava, praticamente, à 

lecionação da disciplina. Assim, para além de lecionar a disciplina de educação física a 

turmas de ensino profissional e ensino regular do 3º ciclo e secundário, fui responsável 

por um grupo/equipa de desporto escolar de futsal – iniciados masculinos, fui diretora de 

turma e membro do clube de proteção civil. 



Relatório Final de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

10 
Maria João Carraça Velhinho 

Em suma, o meu percurso profissional como docente tem incidido, sobretudo, no 

ensino da disciplina de educação física nos cursos de currículo alternativo. Não obstante, 

também adquiri experiência, no ensino regular - no 3º ciclo e secundário. Para além da 

docência da disciplina, desempenhei as funções de secretária, diretora de turma, 

professora de um grupo-equipa do desporto escolar, entre outras que naturalmente 

fazem parte da profissão “professor”. A experiência foi adquirida não só em escolas da 

rede de escolas públicas como também em escolas profissionais e entidades formadoras 

acreditadas, localizadas no distrito de Beja. Foi com base nestas oportunidades que 

procurei evoluir como docente. 

 

3. Caracterização dos contextos escolares 

 

Uma visão abstrata da escola reduzi-la-ia à soma das pessoas que nela 

trabalham, aos edifícios que ocupa, aos meios financeiros e materiais que 

mobiliza. (…) Mas uma escola é bem mais do que isso. É uma comunidade, uma 

entidade viva. Tem personalidade, a sua própria identidade e o seu próprio 

ambiente. Uma escola é sempre diferente de outra. Cada uma tem as suas 

próprias especificidades. 

 (Lafond, 1998, p.11). 

 

Cada escola deve ser perspetivada no seu todo, só assim ela se torna única. É 

esta a visão que o autor propõe para responder à questão: “o que é uma boa escola?”. 

Segundo o autor ao perspetivarmos uma determinada escola não devemos cingir-nos 

somente à caracterização e análise das suas partes mas sim à forma como elas se 

relacionam, se complementam e como se comportam no seu todo.  

Neste sentido, Bolívar (2003) refere que é essa combinação específica – “o ethos 

ou cultura específica” (p.30) que faz de determinada escola um sistema de ação 

organizada e que, por sua vez, proporcionará o progresso dos alunos. Também, no seu 

estudo, Almeida dos Santos et al., (2009) referem que a cultura de escola foi considerada 

um elemento fundamental para o sucesso de uma escola. Neste estudo foram ainda 

identificados alguns hábitos de escolas com sucesso, a que os autores designaram de 

“boas práticas”, nomeadamente, a inclusão dos valores da escola nas atividades do dia-

a-dia, a aposta das escolas em diferentes domínios como o “desporto escolar, ensino 

especial, biblioteca, participação em projetos”, entre outros, bem como a sua promoção a 

nível interno e externo, que segundo os autores, “ajudam a congregar esforços e a criar o 
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espírito de corpo da escola para alunos, pais e professores”, e, por último, a promoção de 

bons níveis de satisfação e motivação entre o pessoal docente e não docente dados os 

múltiplos benefícios que têm no desenvolvimento da cultura de escola (Almeida dos 

Santos et al., 2009 pp.21-24).  

Considerando que a escola é um lugar para todos e que a todos deverá 

proporcionar, não só, formação mas também sucesso, é, por isso, necessário que a sua 

organização decorra no sentido de criar estratégias de inclusão cujo trabalho com todos 

seja possível (Leite, 2003).  

As tendências quer a nível pedagógico quer a nível legislativo decorrem no 

sentido de atribuir às escolas mais autonomia mas também mais responsabilidade na sua 

gestão (Almeida dos Santos, 2009). Embora a autonomia das escolas a nível 

“estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e organizacional” seja reconhecida 

nos vários diplomas, a sua implementação tem sido alvo de sucessivos avanços e 

recuos, o que tem gerado dúvidas ao governo no que se refere à sua eficácia enquanto 

instrumento na melhoria de uma educação cada vez mais exigente (Grancho, 2009 p. 

25). Sobre este assunto, Fullan (1994) citado por Bolívar (2003, p. 187), refere que o 

equilíbrio entre as decisões centrais e locais deve ser afirmado. O mesmo autor, Bolívar 

(2003), destaca ainda a necessidade de existir um poder central que determine um 

quadro de referências curriculares que assegure o apoio às escolas e o direito de 

igualdade de oportunidades bem como a necessidade das escolas terem bastante 

margem de manobra para que possam ajustar esse quadro ao seu contexto escolar.  

Segundo Leite (2003 p.92) “a ideia de projeto educativo está intimamente 

relacionada com o conceito de autonomia”. Pois é através deste que a escola tem 

liberdade para escolher e decidir sobre o que considera serem as respostas educativas 

mais apropriadas à realidade local e onde existe espaço de intervenção para toda a 

comunidade, sendo a função de educar responsabilidade de todos (Leite, 2003) 

estabelecendo-se, deste modo, a identidade específica da escola (Costa, 1991). Para 

além disso e, de acordo com Costa (1991) “enquanto instrumento de gestão é o ponto de 

referência orientador na coerência e unidade da ação educativa” (p.24). 

Assim sendo utilizei ambos os projetos educativos de escola, das escolas onde 

lecionei nos últimos dois anos - ESCV e ESDMI, identificando as potencialidades e 

fragilidades das escolas e com o auxílio de uma análise ao contexto escolar, procedi à 

identificação dos vários pontos de referência que eles continham. Este momento 

constituiu-se como uma fase fundamental para me apropriar dos objetivos dessas 

escolas, e que, segundo Costa (1991), se constitui como o ponto de partida para uma 
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resposta eficaz face às reais necessidades da escola. A identificação clara dos objetivos 

gerais que tem como objetivo nortear a ação educativa no sentido de “transformar uma 

situação presente numa situação futura” (Leite, 2003 p. 94), juntamente com a noção da 

missão, visão e os valores pretendidos acabaram por servir de guia ao meu desempenho 

profissional e à minha contribuição enquanto interveniente neste sistema. 

Ainda através da minha experiência docente nestas duas escolas, pude constatar 

que ambas tinham o mesmo objetivo – o sucesso educativo, e a sua organização 

administrativa e pedagógica era semelhante. Para além disso, pude constatar também 

que o seu funcionamento assentava no pressuposto da existência de boas práticas - 

constituídas por um conjunto de projetos e rotinas de funcionamento diferentes entre si 

que, na minha opinião, acabavam por as tornar diferentes uma da outra. Para a 

existência dessas diferenças muito contribuíam outros fatores como o contexto social e 

cultural dos alunos e das famílias, as características e desempenho dos professores e o 

conteúdo do currículo das aprendizagens dos alunos. Foi procurando atender aos ethos 

específicos de ambas as escolas que procurei adaptar-me e integrar-me em cada uma 

delas.  

Apesar de me ter adaptado mais facilmente ao ambiente da ESCV, por ser mais 

descontraído, onde o corpo docente e não docente parecia mais disponível para o dia-a-

dia na escola, mas também por ter sido naquela escola que encontrei um maior número 

de professores jovens e com quem me identifiquei. Por outro lado, foi na ESDMI que tive 

a oportunidade de desempenhar mais funções e de passar por mais experiências 

relacionadas com o ensino e a escola. Considero por isso, que o facto de ter lecionado 

em escolas diferentes acabou por se revelar como um contributo importante para o meu 

desenvolvimento profissional porque me ajudou a ser mais resiliente às mudanças e, 

consequentemente, mais resistente às adversidades. 

 

3.1. Agrupamento de Escolas de Castro Verde - Caracterização do contexto 

sociocultural  

 

O atual Agrupamento de Escolas de Castro Verde, é constituído por doze 

estabelecimentos de ensino, sendo que dez deles abrangem a educação pré-escolar e o 

1º ciclo do ensino básico, outro onde se leciona o 2º e 3º ciclos do ensino básico e por 

último, a escola sede do agrupamento, a ESCV que abrange o 3º ciclo do ensino básico e 

o ensino secundário, na qual exerci funções no ano letivo 2009/2010. 
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Este agrupamento de escolas situa-se no concelho de Castro Verde que pertence 

ao distrito de Beja e está dividido em cinco freguesias rurais5 e é servido por uma rede de 

transportes públicos que estabelece ligação diária, entre as várias localidades do 

concelho.  

As principais entidades empregadoras são a Câmara Municipal e as Minas de 

Neves-Corvo6. Esta última é considerada o motor de desenvolvimento económico porque 

veio permitir um impulso para a criação de pequenas e médias empresas relacionadas 

com a atividade mineira e, consequentemente originar novos postos de trabalho. Para 

além do desenvolvimento económico, gerou também novas dinâmicas culturais devido ao 

afluxo de novos residentes, vindos de zonas urbanas e com um grau de habilitações 

superior.  

A vila de Castro Verde dispõe de um conjunto de espaços e equipamentos 

desportivos em bom estado de conservação e em número adequado para a população do 

concelho. Estes espaços permitem promover a prática desportiva diversificada, tanto de 

lazer como federada e, para além disso constitui um recurso às atividades escolares, 

nomeadamente ao desporto escolar e às aulas de Educação Física. A organização 

destes recursos faz-se num mesmo perímetro, constituindo por isso um único complexo 

desportivo, localizado nas proximidades das escolas da freguesia de Castro Verde. 

Ao nível das infraestruturas educativas e desportivas parecem existir condições 

que não impedem o sucesso educativo dos alunos e, em certo sentido, posso mesmo 

arriscar dizer serem potenciadoras de aprendizagens diversificadas e enriquecedoras.   

 

3.1.1. Caracterização da ESCV 

 

A ESCV localiza-se em Castro Verde e foi criada em 1985. A sua existência veio 

permitir o reordenamento da rede escolar nesta vila alentejana.  

Esta escola está inserida num meio cujas caraterísticas sociais, económicas e 

culturais são heterogéneas. Perante este contexto a escola orienta-se no sentido de 

“tornar-se numa organização de referência no sistema de educação respondendo aos 

desafios do presente e do futuro numa perspetiva de escola inclusiva” (projeto educativo 

do agrupamento de escolas de Castro Verde, 2009-2012 p.8). 

                                                
5
 Casével, Castro Verde, Entradas, São Marcos da Atabueira e Santa Bárbara de Padrões. 

6
 O concelho de Castro Verde é atravessado pela faixa piritosa ibérica e a sua riqueza metalífera é considerada a principal 

razão da sua origem, sobejamente conhecida pelos povos mediterrânicos muito antes dos romanos. E alberga uma das 

mais importantes indústrias extrativas do país, as Minas de Neves-Corvo. 
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A ESCV tinha como oferta educativa o ensino diurno e o ensino noturno. Para o 

ensino diurno, a oferta abrangia uma diversidade de cursos o que permitia, tanto aos 

alunos que aí frequentavam o 3º ciclo, como aos alunos oriundos da Escola Básica 2,3 

Dr. António Francisco Colaço, dar continuidade aos seus estudos. Para além do 3º ciclo 

do ensino básico e do ensino secundário, a ESCV tinha como oferta educativa, cursos 

profissionais orientados para inserção no mundo do trabalho. No ensino diurno oferecia a 

frequência do 3º ciclo e do ensino secundário nas variantes ensino regular e percursos 

alternativos. Para o ensino secundário regular, a escola, disponibilizava os cursos 

Científico-Humanísticos e, Ciências e Tecnologias. E como outros percursos possíveis a 

escola dispunha, para o 3º ciclo, os cursos de educação e formação para jovens e os 

cursos do programa integrado de educação e formação – PIEFS7 e, para o ensino 

secundário, os cursos profissionais e tecnológicos. Para o ensino secundário, a escola 

oferecia os cursos profissionais nas áreas de Ambiente, Multimédia e Turismo. No ensino 

noturno tinha uma turma a frequentar o curso de educação e formação de adultos - EFA8, 

o que permitiu a muitos adultos jovens, e não só, prosseguirem os seus estudos.  

Como boa prática de promoção da escola no exterior, a ESCV tinha protocolos 

com várias entidades, nomeadamente, a Cortiçol - cooperativa de Informação e Cultura, a 

Rádio, o Museu da Lucerna, a Câmara Municipal de Castro Verde, o Museu da 

Ruralidade, a escola Dr. António Francisco Colaço, os jardins-de-infância, a Net Castro, a 

FC Informática, a Ervilha Maravilha - produtora de vídeo e a 100Luz – editora. 

O facto de ser uma escola relativamente pequena - nove turmas do 3º ciclo do 

ensino básico (incluindo as turmas de ensino regular e percursos alternativos), oito 

turmas do ensino secundário (incluindo as turmas de ensino regular e percursos 

alternativos) e uma turma do curso EFA permitia que, alunos, docentes e funcionários 

estabelecessem uma relação próxima. Uma boa prática desta escola merecedora de 

destaque era a organização de um jantar de Natal que, para proporcionar o convívio 

entre a comunidade escolar, reunia alunos, professores e funcionários.  

                                                
7
 Segundo a Portaria nº 272/2012, de 4 de setembro, o programa Integrado de Educação e Formação, “outrora criado pelo 

despacho conjunto nº 882/99, do Ministério da Educação e do Trabalho e da Solidariedade, embora na sua génese tenha 

surgido como medida educativa e formativa num contexto de combate à exploração do trabalho infantil, tem -se constituído 

como medida de combate ao abandono escolar precoce, numa lógica de promoção da inclusão e cidadania das crianças e 

jovens.” 

8
Segundo a Portaria nº 230/2008, de 7 de março, os cursos de educação e formação de adultos “têm vindo a afirmar -se 

como um instrumento central das políticas públicas para a qualificação de adultos, destinado a promover a redução dos 

seus défices de qualificação e dessa forma estimular uma cidadania mais ativa, e melhorar os seus níveis de 

empregabilidade e de inclusão social e profissional.”  
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O corpo docente era constituído na sua maioria por professores do quadro da 

escola, e em menor número por professores contratados, contudo, alguns desses 

professores contratados, sobretudo os que lecionavam áreas específicas dos cursos 

profissionais, tinham renovado o contrato com a escola. O que, de certa forma, 

proporciona alguma estabilidade e continuidade de projetos.  

O seu enquadramento é constituído por espaços de lazer, casas habitacionais e 

escolas que tornam a sua localização agradável e segura.  

A escola divide-se em dois edifícios distintos, ligados entre si, por passeios 

exteriores cobertos e pelas instalações desportivas. Estas, situadas num plano inferior ao 

dos edifícios ligam-se ao restante espaço escolar através de escadas. O primeiro bloco, 

situado na fronte do portão da escola é onde se encontram os serviços – bar, secretaria, 

refeitório, papelaria mas também o espaço de lazer dos alunos – a sala polivalente, o 

clube jovem, a associação de estudantes, a rádio da escola e a biblioteca e, ainda o 

gabinete da direção, a sala dos funcionários e a sala dos professores. O outro bloco, 

situado na parte detrás do primeiro é composto pelas salas de aula, reprografia e sala 

dos diretores de turma.  

A escola dispunha de instalações e equipamentos específicos de certas áreas 

disciplinares e algum equipamento audiovisual e multimédia. No que concerne às suas 

instalações específicas, destacam-se o pavilhão e os espaços exteriores para prática das 

atividades da disciplina de educação física e do desporto escolar. 

Para a realização das aulas de Educação Física, a escola dispunha, no exterior, 

de um campo de voleibol equipado com postes e rede, um polidesportivo com balizas e 

cestos de basquetebol, uma pista de atletismo, o círculo para o lançamento do peso e 

uma caixa de saltos. Nestes espaços eram lecionadas, sobretudo, as modalidades de 

Voleibol, Atletismo, Andebol, Basquetebol e Futebol. A inconveniência, destes espaços 

exteriores, estava relacionada com o piso, em todos eles de alcatrão, um pouco 

deteriorado e com as linhas pouco percetíveis. Para além destes espaços a escola 

dispunha também de um pavilhão que, embora fosse o pavilhão municipal, estava no 

recinto da escola e ao dispor da mesma durante o período escolar, salvo algumas 

exceções. Neste espaço era possível abordar todas as modalidades. O pavilhão, apesar 

de constituir um bom espaço para as aulas de Educação Física, em dias de chuva 

intensa deixava passar a água ficando o piso escorregadio e impossibilitado para 

utilização. No pavilhão existia ainda: uma sala com mesas e cadeiras, destinada a 

abordar os conteúdos teóricos da disciplina e a dança; dois balneários femininos e dois 

masculinos; a sala de funcionários, a arrecadação do material desportivo; a arrecadação 
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do material da ginástica; um gabinete para os professores de Educação Física equipado 

com uma casa de banho e um chuveiro, sem qualquer separação do restante espaço. O 

gabinete era pouco acolhedor, muito pequeno, parecia um corredor – onde era 

impossível realizar uma reunião de grupo, e não dispunha de computador. Este espaço 

servia apenas para colocar o material de uso comum dos professores de educação física 

e seus pertences. Tanto os edifícios, de serviços e salas de aula, bem como as 

instalações desportivas não estavam preparadas para alunos com mobilidade reduzida.  

Para além dos espaços disponibilizados na escola, os professores de Educação 

Física contavam também com os espaços desportivos do município, nomeadamente as 

piscinas municipais onde era abordada a natação e a pista de atletismo e campo relvado 

sintético onde eram abordadas as modalidades de atletismo, futebol e râguebi, 

respetivamente. Esta possibilidade consistia uma mais-valia no planeamento das aulas 

de Educação Física pois permitia que estas fossem mais ecléticas e, consequentemente, 

mais estimulantes para os alunos. A escola podia contar com material em número 

suficiente e em boas condições para todas as modalidades desportivas do PNEF, à 

exceção da Patinagem e Orientação.  

Embora a escola apresentasse um interior desatualizado e um pouco deteriorado, 

não considero que estes constituíssem motivo de impedimento para o progresso dos 

alunos. Em minha opinião, a escola apresentava um bom funcionamento e uma boa 

dinâmica de trabalho para a qual, professores, funcionários, alunos e pais se esforçavam 

quer na participação quer na dinamização das atividades realizadas na escola no âmbito 

dos projetos curriculares e extracurriculares. Para além disso, considero que, de um 

modo geral, todos os professores procuravam, no desempenho das suas funções mas 

também no modo como se relacionavam com a comunidade escolar, contribuir para a 

melhoria da qualidade educativa. 

O grupo de Educação Física, em particular, contava com o apoio de um 

funcionário, o qual permanecia durante o horário escolar, nas instalações desportivas. 

Para além deste funcionário, estavam também permanentemente duas funcionárias da 

câmara municipal responsáveis pela limpeza dos espaços. 

O grupo de Educação Física era composto por cinco professores - quatro homens 

e uma mulher. Um dos professores pertencia ao quadro da escola, três ao quadro de 

zona pedagógica e um contratado. Os três professores do quadro de zona pedagógica 

lecionavam na escola há três anos. Entre os professores de Educação Física existiam os 

seguintes cargos: delegado de grupo, coordenador do desporto escolar e do 

departamento de expressões. Apesar da pouca união e dos poucos hábitos de 
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colaboração que caracterizavam este grupo, em minha opinião, as metas de 

aprendizagem para a disciplina de Educação Física foram alcançadas. No entanto, julgo 

que mais se poderia ter feito, sobretudo, ao nível da atividade interna através de 

propostas de atividades que pudessem proporcionar, aos alunos, experiências diferentes 

no âmbito da disciplina, assim como outras atividades que envolvessem toda a 

comunidade escolar.  

No âmbito da atividade externa, existiam três grupos de desporto escolar: um 

grupo/equipa de Voleibol de juvenis femininos; um grupo/equipa de ténis (para todos os 

escalões); e um grupo/equipa de BTT (para todos os escalões). No âmbito da atividade 

interna foi realizado o torneio de Voleibol 2x2 que envolveu alunos e professores de 

vários grupos disciplinares quer na sua dinamização quer na sua participação. Como 

atividades de enriquecimento curricular no âmbito da disciplina de Educação Física a 

escola tinha o projeto Gira-Vólei, o qual envolvia alunos da escola mas também da 

Escola Básica 2,3 Dr. António Francisco Colaço.  

 

3.1.2. Caracterização do grupo de Educação Física 

 

Nesta escola, os professores de Educação Física, não tinham o hábito de 

trabalhar em grupo, logo a partilha de conhecimentos, experiências e o trabalho de 

equipa quer na organização de atividades quer na construção de documentos foi 

praticamente inexistente. Para além disso, este grupo disciplinar não realizava com 

regularidade reuniões. Neste grupo de trabalho não existia, por norma, uma “cultura de 

colaboração” (Thurler, 1994 p. 105) e, consequentemente, todos os benefícios que esta 

forma de trabalho proporciona aos membros de um grupo. Além do mais, o trabalho 

coletivo é o ponto de partida para o sucesso da aplicação do programa de Educação 

Física (Jacinto et al., 2001). Assim, as decisões que deveriam ser tomadas pelo grupo 

foram tomadas, neste caso particular, por um colega, em nome de todos, o qual elaborou 

todos os documentos exigidos, nomeadamente, o documento regulamentador da 

disciplina de Educação Física, o regulamento interno da disciplina e o plano de 

atividades.  

Esta situação poderá ter levado a uma atitude passiva dos restantes colegas de 

grupo bem como à inexistência de espírito crítico e confronto de ideias. Para que esta 

situação tenha ocorrido em muito pode ter contribuído o facto de os horários dos 

professores de Educação Física estarem organizados para que não houvesse mais do 

que uma, ou duas aulas de Educação Física em simultâneo, podendo igualmente ter 
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condicionado o convívio diário entre os professores deste grupo disciplinar. Por não 

existir simultaneidade de mais do que duas turmas em funcionamento não existia 

necessidade de estabelecimento de um roulement. Face aos espaços disponibilizados na 

escola, aquela forma de organização proposta, consistia uma vantagem para os alunos, 

dado que em situações meteorológicas adversas, permitia que estes continuassem a ter 

aulas práticas. Em termos de planeamento dos conteúdos tornava-se igualmente uma 

vantagem, pois não havia qualquer constrangimento. No entanto, esta organização dos 

horários condicionou, na minha opinião, o desenvolvimento de um espírito de grupo, da 

cooperação entre colegas, da partilha de conhecimentos e o ensino recíproco dada a 

inexistência de simultaneidade de aulas. Apesar desta atitude do grupo de Educação 

Física tanto o conhecimento como o apoio entre os pares, não ficou, de todo, 

comprometido. Pois, foi com disponibilidade que, alguns colegas de grupo, quando por 

mim procurados para esclarecer dúvidas ou ouvir as suas opiniões acerca de assuntos 

relativos ao ensino da disciplina, o fizeram. De acordo com Jardim e Pereira (2006), “na 

vida profissional onde as relações humanas são fundamentais, o apoio dos pares tem-se 

igualmente revelado bastante importante” (p. 38) pelo apoio que estes podem 

proporcionar quer do ponto de vista profissional quer pessoal. Julgo que a falta de um 

gabinete adequado, onde o grupo pudesse reunir poderá, também, ter influenciado este 

tipo de comportamento do grupo. Para além das decisões já mencionadas, decisões 

relacionadas com a formação contínua de professores, sobretudo a formação recíproca, 

ficou naturalmente comprometida.  

Como forma de contrariar o modo distante de funcionamento do grupo de 

Educação Física procurei ficar, algumas vezes e após as minhas aulas, na escola e, 

assim, ir ao encontro de alguns colegas para discutir ideias, tomar decisões e partilhar 

conhecimentos. Para além disso, estabeleci contacto regular, através de email e telefone, 

com o colega responsável pela elaboração da documentação importante para o 

funcionamento da disciplina. Participei em ações de formação de forma a contribuir para 

o meu desenvolvimento profissional. Participei também, quer na dinamização quer na 

organização de todas as atividades do grupo de Educação Física. Considero que o 

sentimento de inexistência de um grupo reforçou em mim o espírito de iniciativa e através 

dele procurei contribuir positivamente para o meu desenvolvimento quer pessoal quer 

profissional. 
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3.2. Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja - Caracterização do contexto 

sociocultural  

 

O atual Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, é constituído por nove 

estabelecimentos de ensino, sendo que sete deles abrangem a educação pré-escolar e o 

1º ciclo do ensino básico, outro que leciona o 2º e 3º ciclos do ensino básico e por último, 

a escola sede do agrupamento, a ESDMI que leciona o 3º ciclo do ensino básico e o 

ensino secundário, na qual exerci funções no ano letivo 2011/2012. 

Este agrupamento de escolas situa-se no concelho de Beja que está dividido em 

dezoito freguesias, quatro das quais são urbanas9 e integram a cidade - freguesia 

mediamente urbana e rural, e as restantes rurais10. Este concelho dispõe de uma rede de 

transportes que faz a ligação entre as várias freguesias. 

No distrito de Beja a agricultura é a atividade económica de base, mas no tecido 

urbano, o comércio e os serviços têm assumido um papel preponderante no crescimento 

e desenvolvimento económico e populacional. Este facto deve-se ao êxodo rural dos 

concelhos mais pequenos e próximos de Beja e onde a oportunidade de emprego é 

menor, pelo que alguns desses habitantes com um nível de habilitações inferior 

transferiram-se para Beja à procura de melhores condições de vida gerando uma nova 

dinâmica cultural à cidade. 

A existência de escolas de ensino superior em Beja, nomeadamente a Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão, a Escola Superior de Saúde e a Escola Superior 

Agrária, veio permitir a captação e fixação de população jovem no concelho bem como o 

afluxo de novos habitantes com níveis de habilitação superior contribuindo positivamente 

para a dinâmica cultural da cidade.   

A cidade de Beja dispõe de um vasto conjunto de espaços e equipamentos 

desportivos que, para além de beneficiar e promover a prática desportiva de lazer e o 

desporto federado do concelho, constitui um recurso às atividades escolares, 

nomeadamente ao desporto escolar e às aulas de Educação Física.  

Tal como no agrupamento de escolas anterior, também neste agrupamento 

parecem existir condições favoráveis, ao nível das infraestruturas educativas e 

desportivas, para o sucesso educativo dos alunos. 

 

                                                
9
 Santa Maria, São Salvador, São João Batista e Santiago Maior. 

10
 Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira, Ourique, 

Serpa e Vidigueira. 
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3.2.1. Caracterização da ESDMI 

 

A ESDMI localiza-se em Beja e foi criada a 19 de fevereiro de 1949 com o nome 

de Escola Industrial e Comercial de Beja com sede no edifício ocupado atualmente pela 

GNR. O atual edifício da escola é construído mais tarde - 1960/1961 e, posteriormente é 

alterado o seu nome para Escola Secundária D. Manuel I, como homenagem ao duque 

de Beja - D. Manuel I, devido ao contributo que dera à cidade e ao ensino. A aquisição do 

nome atual, Escola Secundária c/3º ciclo D. Manuel I, surge mais tarde - em 2004/2005, 

quando inclui o 3º ciclo.  

Esta escola está inserida num meio cujas caraterísticas sociais, económicas e 

culturais são heterogéneas. Para além disso na escola podia encontrar um elevado 

número de alunos com necessidades educativas especiais, para os quais a escola 

proporcionava igualdade de oportunidades ao acesso à vida ativa. Perante este contexto 

a escola orientava-se no sentido de “fazer das diferenças o potencial e a chave para o 

seu sucesso. Assumia-se como uma escola baseada nos valores da confiança, empenho, 

partilha, responsabilidade, altruísmo e tolerância” (projeto educativo da Escola 

Secundária com 3º ciclo D. Manuel I, 2011-2015 p.3). 

Desta forma, a ESDMI apresentava como oferta educativa o ensino regular para o 

3º ciclo do ensino básico e para o ensino secundário. Para o ensino regular do 

secundário, a escola, disponibilizava cursos Científico-Humanísticos, de Ciências e 

Tecnologias e de Ciências Socioeconómicas, sendo a única escola do concelho com 

oferta educativa para o curso de Ciências Socioeconómicas. A escola oferecia também 

uma diversidade de cursos profissionais, nomeadamente nas áreas de Administração e 

Gestão, Marketing, Informática, Turismo, Mecânica, Eletricidade, Saúde e Controlo 

Alimentar. 

Para os adultos, o centro de novas oportunidades oferecia, as formações 

modulares e os cursos de educação e formação de adultos, onde se inseriam as turmas 

do estabelecimento prisional de Beja.  

A escola oferecia, ainda, serviços de apoio especializado a alunos surdos, 

constituindo, por isso, uma escola de referência para este tipo de alunos.  

Através desta vasta oferta formativa, a escola propunha-se a preparar jovens para 

a vida ativa e a criar oportunidades de formação para adultos. 

Como boa prática de promoção da escola no exterior, a ESCV tinha parcerias com 

o centro de saúde de Beja, as escolas de ensino superior, permitindo que aí fossem 

lecionadas algumas áreas específicas dos cursos profissionais. 
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O facto de envolver um elevado número de recursos humanos nomeadamente 

professores, técnicos especializados, funcionários e alunos, a relação entre estes era 

cordial. A escola tinha sete turmas do 3º ciclo do ensino regular, uma turma de currículo 

específico individual – CEI11, vinte e cinco turmas do ensino secundário (incluindo as 

turmas de ensino regular e profissional) e uma turma que funcionava no estabelecimento 

prisional. Como boa prática de receção aos novos professores e abertura do novo ano 

letivo, recordo o beberete que se realizou na cafetaria da escola após a reunião geral. 

O corpo docente era constituído na sua maioria por professores do quadro da 

escola, e em menor número por professores contratados, contudo, alguns desses 

professores contratados, mantinham-se na escola através das sucessivas renovações de 

contrato permitindo alguma estabilidade e continuidade de projetos.  

O seu enquadramento constituído por casas habitacionais bem como a sua 

proximidade às grandes superfícies comerciais, ao centro da cidade e à Escola 

Secundária Diogo de Gouveia tornavam a sua localização agradável e segura.  

A ESDMI é composta por um edifício principal de três pisos, um anexo de dois 

pisos, e pelas instalações desportivas, todos eles ligados entre si por rampas e escadas 

e, no caso específico do edifício principal também por elevador. O exterior da escola é 

bastante agradável composto por espaços verdes e uma pequena horta que estava ao 

cuidado de funcionários, professores e alunos. A recente intervenção da Parque Escolar 

(no ano letivo 2008/2009), permitiu que a escola fosse totalmente reestruturada quer a 

nível dos equipamentos, quer a nível dos espaços encontrando-se por isso, 

maioritariamente, atualizados e em ótimo estado de conservação. 

No primeiro piso do edifício principal para além das salas de aula existem também 

o espaço de convívio dos alunos – um pátio coberto, a biblioteca da escola, a cafetaria, a 

secretaria, a papelaria, a reprografia, os serviços especializados de apoio educativo, a 

área dos serviços administrativos, o gabinete do centro de novas oportunidades e o 

gabinete da direção. No segundo piso do mesmo edifício, existem duas salas de 

professores e o gabinete dos cursos profissionais. Em meados de Abril desse ano letivo, 

a escola, passou a contar com dois novos gabinetes: o gabinete do projeto P.E.S 

(Promoção de Educação para a Saúde); e, o gabinete do GAAF (gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Família). Na minha opinião a existência destes dois gabinetes veio permitir que 

a escola, de uma forma personalizada, pudesse dar resposta aos alunos sobre algumas 

questões/problemas específicos, nomeadamente a obesidade, a sexualidade, o 

                                                
11

 Turma cujo currículo é realizado com base no perfil de funcionalidade dos alunos com necessidades educativas 

especiais (portaria nº275-A/2012, de 11 de setembro). 
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absentismo, entre outros. Para além disso, estes dois gabinetes, constituem também em 

meios através dos quais a escola poderá estabelecer contacto com as famílias dos 

alunos e, de certa forma potenciar a relação de proximidade entre os encarregados de 

educação e a vida escolar dos seus educandos. 

A escola contava ainda com uma Associação de estudantes e, com uma 

Associação de Pais e Encarregados de Educação. Todos os anos era organizada uma 

comissão de finalistas que se destacava positivamente pela sua iniciativa. 

No que concerne às instalações específicas para a prática das atividades da 

disciplina de educação física e do desporto escolar, destacam-se: o ginásio que 

funcionava como sala polivalente, equipado com bancadas amovíveis. Era um espaço 

que apresentava limitações devido ao seu tamanho - pequeno e, à sua disponibilidade – 

partilhado com outras atividades da escola. Estava mais direcionado para a aptidão 

motora, ginástica e dança; o campo polidesportivo exterior coberto com bancadas mas 

onde chovia e em dias de maior humidade o piso ficava escorregadio, impossibilitando 

mesmo a sua utilização. Este espaço era utilizado para a abordagem dos desportos 

coletivos, sobretudo, do Basquetebol, pois era o único espaço que dispunha de cestos 

(oito) mas também do Atletismo, devido à inexistência de pista; os dois campos 

descobertos equipados com balizas e, um deles, preparado para colocar os postes de 

Voleibol, ambos com o piso bastante degradado e com uma barra de cimento (com cerca 

de 0,60 metros de altura) à volta, a um metro das linhas laterais, o que o tornava bastante 

perigoso. Nestes espaços eram abordadas, sobretudo, as modalidades de andebol, 

futsal, voleibol e ténis; a caixa de saltos; o campo de ténis exterior; os quatro vestiários 

femininos e quatro masculinos, cada dois vestiários partilhavam a zona de duches; a sala 

de professores com casa de banho e zona de duche; a sala para os auxiliares; e a 

arrecadação dos materiais. As instalações desportivas assim como o restante espaço 

escolar estavam preparadas para alunos com mobilidade reduzida, com casas de banho 

e rampas de acesso.  

Segundo a opinião geral do grupo inclusive a minha, as condições de trabalho 

para as aulas de Educação Física eram más e pioraram após as obras de requalificação. 

De modo a minimizar os efeitos causados pelas más condições de trabalho, aquando do 

pedido de preferência do horário, solicitado pela direção no início do ano letivo, o grupo 

manifestou a sua preferência, não a título individual mas em prole do grupo, no sentido 

de espalhar a mancha horária da Educação Física ao longo do dia para que 

funcionassem, a maior parte das vezes, dois professores ao mesmo tempo, no máximo 

três e nunca quatro. Contudo, quando o grupo fez a mancha horária para a distribuição 
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dos espaços, verificou que as suas preferências não foram consideradas - na segunda e 

sexta-feira, estavam quatro professores a funcionar ao mesmo tempo e, a maior parte 

das vezes três, enquanto à terça-feira nos dois primeiros blocos da manhã só funcionava 

um professor. A falta de cumprimento destas considerações poderá ter comprometido o 

cumprimento dos planos anuais de turma (PAT). O grupo pediu ainda que a tarde de 

quarta-feira ficasse livre para todos os alunos do ensino básico e secundário, como é 

recomendado pelo projeto do Desporto Escolar. No entanto esta medida também não foi 

totalmente cumprida, uma vez que existia aulas, para algumas turmas, o que condicionou 

a participação de alguns alunos nas atividades do desporto escolar e atividade interna.  

À exceção do corfebol e patinagem a escola dispunha de material suficiente e em 

bom estado para a abordagem da maioria das modalidades do PNEF.  

Nas instalações desportivas estavam, a maior parte das horas letivas, dois 

funcionários (um do sexo masculino e outro do sexo feminino) que, para além de darem 

apoio ao grupo disciplinar e aos alunos também eram responsáveis pela limpeza dos 

espaços. A presença dos funcionários revelou-se bastante útil, pois constituiu um apoio 

para os professores e para o bom funcionamento das aulas de Educação Física, 

sobretudo no ganho de tempo útil de aula, na manutenção da higiene e segurança das 

aulas. Assim, ambos os funcionários estavam responsáveis por guardar os valores dos 

alunos nos respetivos cacifos dos professores das turmas e, pela manutenção e limpeza, 

dos balneários e espaços das aulas. Para além disso, em situação de emergência 

constituiu também um elemento fundamental no apoio que pode prestar nessas 

situações. 

No início do ano letivo, o grupo de educação física era composto por oito 

professores (cinco do sexo masculino) o qual passou, a partir do início do 2º período, a 

ser composto por sete, devido à aposentação de um colega, tendo sido completado o 

meu o horário - a única professora do grupo colocada com horário incompleto, com as 

horas do professor aposentado. Quatro dos docentes pertenciam ao quadro da escola e 

os restantes eram contratados. Contudo, dois dos professores contratados já lecionavam 

na escola havia quatro anos, resultado das reconduções12.  

De entre os membros do grupo destacavam-se a delegada de grupo, o 

coordenador do desporto escolar, a coordenadora do departamento de expressões e o 

diretor de instalações que desempenhavam, para além das funções que naturalmente 

fazem parte da função de professor, outras associadas ao cargo que exerciam. 

                                                
12

 Permitem, segundo o ponto nº 5 do artigo 54º do DL nº 51/2009, de 27 de fevereiro, a renovação de contrato. 
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No âmbito do desporto escolar, havia quatro grupos equipas de desporto escolar: 

um de ténis de mesa – iniciados masculinos; um de voleibol – juvenis femininos; e dois 

de futsal iniciados e juvenis masculinos. Como atividades internas havia ainda clubes 

desportivos de basquetebol, badmínton e atletismo, torneios ao longo dos períodos bem 

como no final de cada um, atividades pontuais e outras em que o grupo fosse convidado 

a participar. Estas atividades abrangiam um elevado número de alunos da ESDMI mas 

também alguns alunos da Escola Secundária Diogo de Gouveia, nomeadamente no 

grupo equipa de futsal. Para premiar todos os alunos que participaram nas atividades da 

disciplina de Educação Física, o grupo disciplinar elaborou certificados de participação 

que foram entregues numa sessão própria para o efeito realizado no pátio coberto – 

espaço de convívio dos alunos, destacando todos os alunos participantes nas atividades 

proporcionadas pelo grupo disciplinar de Educação Física.  

 

3.2.2. Caracterização do grupo de Educação Física 

 

Ao contrário do que acontecia na escola anterior, a relação entre os professores 

de Educação Física da ESDMI assentava, de acordo com Hargreaves e Fullan (1991, 

citados por Thurler,1994 p. 105), numa “cultura de colaboração” onde para além do 

espírito de grupo e entreajuda existiam hábitos de trabalho. Para o exercício do seu 

trabalho, o grupo tinha por hábito ser cooperante o que, segundo Jardim e Pereira (2006), 

implica ser capaz “de operacionalizar conhecimentos, atitudes e habilidades no sentido 

de agir em conjunto, com vista à realização de um fim comum, maximizando as 

potencialidades de cada indivíduo de forma durável e equilibrada” (p. 136). Neste sentido, 

havia um grande respeito por todos e entre todos. Os professores mais experientes 

faziam questão de aprender com os mais jovens, demonstrando abertura e interesse 

pelas experiências que estes adquiriram noutras escolas e, por sua vez, os mais novos 

apoiavam-se nos mais experientes, sobretudo, na tomada de decisões, procurando 

sempre ouvir as suas opiniões. Todas as decisões foram tomadas em grupo, as reuniões 

eram realizadas regularmente ao longo dos três períodos e sempre que se considerava 

necessário. O grupo de Educação Física desta escola trabalhava para a “excelência 

profissional” (Pereira, 2002 p.132), enquanto grupo de trabalho, e não só, cada professor, 

procurava ser exímio na aplicação dos seus conhecimentos, no desenvolvimento das 

suas habilidades e nas suas atitudes.  

Este grupo primava pela organização de trabalho, nomeadamente: a preparação 

das atividades que constavam no plano anual de atividades fazia-se em reunião de 
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grupo; para as atividades eram sempre organizadas equipas, que integravam professores 

mais experientes e menos experientes; utilizava-se o sistema de rotação na participação 

dos professores nas várias atividades (na impossibilidade ou quando não era necessário 

a participação de todos); atendia-se sempre à preferência/disponibilidade/necessidade 

dos professores; realizavam-se os balanços/relatórios das atividades realizadas. 

Esta forma de trabalho contribuiu significativamente para a minha prática 

profissional, por um lado, o facto de o grupo privilegiar a cooperação como modo de 

trabalho permitiu-me, tal como é pressuposto, experienciar um sentimento de equipa, de 

pertença a um grupo mas também a possibilidade de contribuir para a concretização dos 

objetivos desse grupo (Jardim & Pereira, 2006), e, por outro lado, o convívio diário com 

um grupo de trabalho experiente, não só, pelo número de anos que tem desta atividade 

profissional, como também do conhecimento que dispõe e, que funcionava em grupo, na 

medida em que “acrescentava valor, criando algo novo ou diferente através de um 

processo colaborativo deliberativo e estruturado (…)” (Jardim & Pereira, 2006 p.137). 

Para além disso, tal como refere Januário (1996),  

No que se refere ao ensino uma coisa é certa: nem sempre o tempo de serviço 

equivale à experiência profissional, pois dez anos de repetição das experiências 

dos dois primeiros anos de profissão não acrescentarão muito de novo à 

memória profissional e ao conhecimento pedagógico. Ao invés, três anos vividos 

dentro de uma escola e de um grupo disciplinar que debate os problemas 

surgidos e que promove o seu próprio desenvolvimento e formação representam 

uma experiência profissional superior e qualitativamente diferente (p. 128).  

Foi, então, em reunião de grupo que se realizou a preparação do ano letivo, para 

a qual foram tomadas algumas decisões, analisados e elaborados documentos. Desta 

forma, na tentativa de colmatar as lacunas relacionadas com os espaços ficou decidido 

em grupo: que a rotação dos professores pelos espaços – roulement, seria feita 

mensalmente pela delegada de grupo; nos dias de chuva utilizava-se o espaço coberto 

ou a biblioteca; em situações pontuais, mediante pedido prévio à Câmara Municipal podia 

utilizar-se a pista de Atletismo, o campo Flávio dos Santos ou a piscina municipal; a 

bateria de testes do fitnessgram seria aplicada duas vezes durante o ano letivo (nas duas 

primeiras semanas de novembro e maio); e, os valores dos alunos deviam ser guardados 

nos cacifos atribuídos a cada professor, dos quais o funcionário tinha a chave. 

Relativamente aos documentos, foram analisados: o regulamento interno da disciplina, o 

programa de Educação Física e as fichas de conteúdos, decidindo manter-se como 
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estavam no ano anterior. Definiram-se os critérios de avaliação da disciplina para o ano 

letivo e o plano anual de atividades. 

Como momento de partilha e atualização de conhecimentos do grupo destaco a 

realização da ação de formação interna de râguebi dada pelo colega de grupo cujo 

passado estava ligado à prática e treino desta modalidade. Esta ação envolveu, para 

além dos professores de Educação Física, alunos da escola praticantes desta 

modalidade. 

O facto de a maioria dos docentes deste grupo disciplinar ter um vínculo 

contratual estável, e de muitos anos, poderá ter contribuído para esta forma de trabalho 

organizado, funcional e eficaz, onde os mais jovens vão chegando e sendo integrados 

com bastante facilidade na dinâmica existente no grupo. 

Para além disso, era um grupo com bastante iniciativa e participação na escola, 

onde a maioria dos professores do grupo desempenhava cargos e funções relevantes 

para o funcionamento da mesma, nomeadamente, coordenação do departamento de 

expressões; responsabilidade pela área da atividade física no projeto PES; 

responsabilidade pela segurança da escola; membro do projeto da proteção civil na 

escola; e, membro da comissão do gabinete ENES (exames nacionais do ensino 

secundário).  

 

4. Avaliação do Desempenho Docente nas ESCV e ESDMI 

 

O trabalho organizado dos docentes nos estabelecimentos de ensino constitui 

certamente o principal recurso de que dispõe a sociedade portuguesa para 

promover o sucesso dos alunos, prevenir o abandono escolar precoce e 

melhorar a qualidade das aprendizagens. É necessário, por isso, que o Estatuto 

da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário seja, antes de mais, um instrumento efetivo de valorização 

do trabalho dos professores e de organização das escolas ao serviço da 

aprendizagem dos alunos. 

(Decreto-lei nº 15/2007, de 19 de janeiro, p.501) 

 

A alteração ao Estatuto da Carreira Docente (ECD) introduzida pelo decreto-lei nº 

15/2007, de 19 de janeiro surgiu com o objetivo, por parte do governo, de alterar o 

Modelo de Avaliação do Desempenho Docente (MADD). Esta alteração, tal como é 

descrita no preâmbulo do mesmo, pretendia tornar a Avaliação do Desempenho Docente 
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(ADD) mais exigente e com efeitos no desenvolvimento da carreira. Para além disso, 

pretendia ainda, identificar, promover e premiar o mérito e valorizar a atividade letiva. E, 

mais, definir um modelo de avaliação que assentasse na distinção do mérito - condição 

indispensável para dignificar a profissão docente e, para promover a autoestima e 

motivação dos professores. Com esta nova perspetiva, o ECD, veio alterar o sistema de 

avaliação e veio, também, permitir a adequação deste às exigências que os fenómenos 

da globalização e da economia concorrencial, bem como os avanços na tecnologia e no 

conhecimento (Viegas, 2009) impunham. O sistema de avaliação outrora baseado 

apenas na graduação profissional, como fator de distinção entre docentes e que, por si 

só, não constituía sinónimo de competência estava sobejamente ultrapassado. Do 

mesmo modo se encontrava o regime de progressão na carreira docente, alheado do 

aperfeiçoamento de competências relevantes para a atividade docente, o qual dependia, 

apenas, da formação contínua. As repercussões destas alterações no ingresso, no 

reconhecimento e na progressão da carreira docente levaram escolas e professores a 

competir entre si. 

Apesar da avaliação dos professores ser vista como um procedimento 

fundamental, o modelo de avaliação e o modo como foi implementado não foi consensual 

(Trigueiros, 2009). Ambos levaram à realização de várias manifestações de professores, 

debates televisivos e suscitaram, ainda, a opinião de diferentes figuras públicas com 

conhecimento na área. 

Este novo modelo consignado ao decreto-regulamentar nº2/2008, de 10 de janeiro 

gerou bastante polémica e até mal-estar entre os professores nas escolas dada a forma 

de processamento do mesmo. Caracterizava-se por ser extremamente burocrático 

relativamente aos instrumentos de avaliação e com pouca repercussão no essencial – 

melhoria do ensino. Apresentava diversos problemas de implementação, nomeadamente 

os avaliados pertencerem a áreas disciplinares diferentes dos avaliadores. Para além 

disso, a tarefa de avaliar tinha caráter impositivo. Pelo que muitos professores ainda que, 

contra a sua vontade e sem formação para exercer essa função, tivessem que a 

desempenhar. De acordo com Ruivo (2009) avaliar professores é uma tarefa bastante 

difícil. A ação educativa, por si só, já é complexa dada a envolvência de vários fatores 

influentes, nem sempre controláveis, no processo educativo. Pelo que só uma pessoa, 

devidamente formada e com bastante experiência, terá confiança suficiente para avaliar. 

Avaliar o professor implica vê-lo “enquanto pessoa, como membro de uma comunidade 

profissional, como técnico qualificado na arte de ensinar e como especialista das 

matérias que ensina” (Ruivo, 2009 p. 7). O mesmo será dizer que o professor deve ser 
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avaliado de diferentes perspetivas como são “o seu ser, o seu saber e o seu saber fazer” 

(Ruivo, 2009 p. 7).  

Não obstante todas as fragilidades deste MADD e, até partilhando as questões 

referidas procurei encarar ambos os processos de ADD como uma formação. Assim, 

através da avaliação ao desempenho docente procurei identificar os meus pontos fracos 

nos diferentes domínios de “saberes”. Consistindo, assim, ambos os momentos de 

avaliação numa oportunidade para melhorar o meu desempenho profissional enquanto 

docente e que corrobora com a perspetiva de Almeida dos Santos (2009). Segundo esta 

perspetiva, a avaliação de professores é uma oportunidade estratégica para melhorar 

tanto o desempenho do professor como a organização escolar no seu desenvolvimento 

profissional e organizacional, respetivamente, na medida em que “a avaliação se 

encontra interiorizada na organização escolar e se encontra alinhada com a (auto) 

formação permanente dos seus profissionais, desenvolvendo uma cultura de 

aprendizagem permanente” (p.16).  

As sucessivas alterações ao ECD são exemplo do esforço do governo em atenuar 

as fragilidades detetadas neste MAAD. Pelo que o enquadramento legislativo do MADD 

difere do ano letivo 2010/2011 para o ano letivo 2011/2012.  

Conforme o exposto, a ADD na ESCV, regeu-se pelo decreto-lei nº 75/2010, de 23 

de junho que, procedeu à alteração do ECD e, consequentemente do MADD. Esta 

alteração decorreu, como é referido no mesmo, no sentido de garantir uma efetiva ADD 

cujas consequências na carreira fossem as de valorização e distinção do mérito. Com 

estas alterações no ECD pretendia-se a melhoria da qualidade da escola pública e do 

serviço educativo. 

Neste ano letivo o sistema de ADD teve por base o decreto-regulamentar 

nº2/2010, de 23 de junho. Nele estavam estabelecidas as regras para a ADD, inclusive as 

dos professores em regime de contrato – o meu caso. De acordo com este diploma 

entreguei os objetivos individuais e requeri a observação de aulas. Ambos tinham caráter 

facultativo, no entanto, por considerar que eram etapas que faziam todo o sentido no meu 

processo de avaliação optei por cumprir tais procedimentos. A realização dos objetivos 

individuais permitiu-me selecionar os objetivos através dos quais iria contribuir para o 

PEE e PAA da escola e, assim facilitar a orientação no meu trabalho. Para além disso 

pude, no final do ano letivo, verificar o grau de concretização dos mesmos.  

A observação de aulas era condição indispensável para a obtenção das menções 

qualitativas de Excelente e Muito Bom, estando estas, por sua vez, sujeitas a um regime 
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de quotas13. Ao propor-me para observação de aulas procurei sujeitar o meu 

desempenho à apreciação crítica de um colega e perceber que aspetos teriam de ser 

futuramente alterados para melhorar o meu desempenho. Para a realização da 

observação de aulas procurei reunir com o avaliador e acordar, a turma, os dias e as 

horas aos quais iria estar sujeita à observação. Através das conferências pré e pós aula, 

o avaliador teceu comentários críticos acerca do meu desempenho nas aulas. Na última 

reunião foi realizada uma apreciação conjunta, entre mim e o avaliador, sobre todo o 

processo de avaliação e, consequentemente foi dada a conhecer a proposta de 

avaliação. 

Para além destes, era dever, de todos os docentes, a elaboração de um relatório 

de autoavaliação – elemento essencial da ADD assente em quatro dimensões: vertente 

profissional social e ética; desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; participação 

na escola e relação com a comunidade educativa; desenvolvimento e formação 

profissional ao longo da vida. 

No ano letivo 2011/2012, a ADD a que fui sujeita na ESDMI regeu-se pelo 

decreto-lei nº 41/2012, de 21 de fevereiro que, procedeu à alteração do ECD, o que 

implicou alterar o MADD. Estas alterações decorreram, tal como é mencionado no 

mesmo, no sentido de simplificar o processo de avaliação de modo a que fosse 

valorizado o essencial - o ensino. Para além disso, pretendia-se, ainda, que a avaliação 

dignificasse a profissão e fosse uma forma de motivação para o desenvolvimento da 

profissão docente. 

Neste ano letivo o sistema de ADD teve por base o decreto-regulamentar nº 

26/2012, de 21 de janeiro. Neste documento constavam as regras para a ADD, incluindo 

as dos professores em regime de contrato. Como resultado do processo de simplificação 

do MADD, a avaliação dos professores em regime de contrato foi composta, apenas pela 

componente interna – a que era efetuada pela escola. Logo, como docente contratada 

não pude requerer aulas observadas14 e, consequentemente, menção qualitativa de 

Excelente. Pelo que e, de acordo com o referido diploma, entreguei apenas o documento 

de registo de participação nas dimensões previstas e o relatório de autoavaliação, ambos 

de caráter obrigatório. O relatório de autoavaliação estava assente nas três dimensões: 

científica e pedagógica; participação na escola e relação com a comunidade educativa; 

formação contínua e desenvolvimento profissional. 

                                                
13

 Fixação de uma percentagem máxima para as menções qualitativas de Muito Bom e de Excelente. 

14
 Juntamente com o acompanhamento da prática pedagógica e científica do docente fazem parte da avaliação externa 

que, apenas, pode ser requerida pelos docentes em período probatório, no 2º e 4º escalão quando for do seu interesse a 

atribuição da menção de Excelente (artigo 7º do decreto-regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro). 
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Neste processo de avaliação, existiram duas reuniões com a avaliadora. Na 

primeira reunião a avaliadora procurou reunir com todos os professores de Educação 

Física sujeitos à avaliação. Nesta reunião, a avaliadora deu a conhecer todos os 

procedimentos para a ADD. A segunda reunião foi apenas entre mim e a avaliadora e 

teve como objetivo a apreciação conjunta de todo o processo avaliativo e serviu, também 

para a avaliadora dar o seu parecer sobre a proposta de avaliação. 

Dado o modo como encarei os dois processos de ADD – como uma formação e 

tendo em conta que “qualquer ação de formação de professores é sempre um processo 

de construção de conhecimento” (Onofre, s/data p. 992) considero que o maior contributo 

de ambos, para mim e para o meu futuro, foi o conhecimento que me proporcionaram. 

Através das críticas construtivas que recebi relativamente ao meu trabalho percecionei o 

modo como os “outros” vêm o meu ser, o meu saber e o meu saber-fazer. Assim, julgo 

que ADD me permitiu ter um melhor conhecimento sobre mim, sobre os aspetos que 

precisava melhorar relativamente ao meu desempenho enquanto docente. 

 

5. Análise reflexiva da prática profissional realizada 

 

“A investigação sobre o êxito escolar, nomeadamente o estudo da sua 

causalidade tem acumulado importantes evidências de que a qualidade do 

ensino se encontra entre as suas mais fortes determinantes”. 

(Onofre, 2014 p. 991) 

 

As evidências, de acordo com o autor, vieram dar consistência à “teoria 

socioinstitucional” e passar para um segundo plano a “teoria do handicap sociocultural”. 

Neste sentido, a organização e o funcionamento escolar passam a ser considerados os 

fatores determinantes para o sucesso educativo, por conseguinte, os fatores como a 

inteligência e a origem social, cultural e económica do aluno deixam de ser motivo de 

limitação para o desenvolvimento das suas aprendizagens. 

Considerando as evidências, o relatório da OCDE (2005) citado por Onofre (2014) 

“coloca o professor e a sua formação no cerne das preocupações do desenvolvimento da 

educação” (p.992). Neste relatório, realça-se também a aprendizagem profissional como 

resultado de um conjunto de experiências, de caráter formal e/ou informal, adquiridas 

pelo professor ao longo da sua vida, nomeadamente, enquanto aluno na escola, durante 

a sua formação, enquanto professor e a resultante da sua formação contínua/ 

desenvolvimento profissional (Onofre, 2014). Ainda de acordo com o mesmo autor, é 
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através da reflexão durante ou após a ação, que o professor consciencializa, reflete e cria 

uma nova ação.  

É neste contexto que procuro refletir sobre a prática profissional docente realizada 

nas últimas duas escolas onde lecionei, nomeadamente sobre o meu contributo para o 

sucesso educativo, tanto no âmbito da disciplina da Educação Física como no 

desenvolvimento dos vários projetos do PEE em ambas as escolas – ESCV e ESDMI. 

Para além disso, procuro refletir sobre o modo como as várias experiências adquiridas ao 

longo dos últimos cinco anos interferiram no meu desenvolvimento profissional.  

Considerando que as dimensões têm como objetivo orientar a prática docente ao 

longo do seu percurso profissional porque “consagram conceitos essenciais sobre o que 

representa integrar a profissão e identificam conhecimentos, capacidades e atitudes que 

lhe atribuem a especificidade no quadro da sociedade atual” (despacho nº 16034/2010,  

de 22 de outubro, p. 52300). É com base nas quatro dimensões - profissional, social e 

ética, desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, participação na escola e relação 

com a comunidade educativa e desenvolvimento e formação profissional ao longo da 

vida, que me proponho refletir sobre a prática profissional por mim desenvolvida nas duas 

escolas.  

 

5.1. Dimensão – Vertente profissional, social e ética 

 

A dimensão profissional, social e ética, está relacionada com os deveres para com 

uma determinada profissão, neste caso, com a profissão docente.  

Em qualquer profissão, os aspetos deontológicos constituem uma dimensão do 

profissionalismo, um instrumento importante de preservação da imagem social 

da classe profissional. Atuam como reguladores da prática e das relações entre 

os profissionais entre si, constituindo-se como uma pauta de comportamentos 

perante o próprio, aqueles a quem serve, os colegas e a sociedade. Atuam 

também como uma garantia prévia sobre a honestidade da conduta profissional 

(Pereira, 2002, p. 119).  

Esta dimensão remete-nos para uma reflexão sobre o grau de compromisso e 

responsabilidade profissional, social e ética com que desempenhei toda a atividade 

profissional, nomeadamente, na construção do conhecimento profissional, na promoção 

da aprendizagem e do desenvolvimento pessoal e cívico dos alunos e com o grupo de 

pares e com a escola. Trata-se de uma dimensão transversal na medida em que está 

presente em todas as áreas do meu exercício enquanto docente. 
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Assim sendo, foi de forma responsável, assídua e pontual que desempenhei todos 

os compromissos que a profissão docente naturalmente assume. Procurei atualizar-me 

para a lecionação dos conteúdos através: da leitura dos programas da disciplina; da 

consulta de vários manuais como foi o caso do “Jogo Limpo”, “Na aula de Educação 

Física” e “Em Movimento”; na leitura de livros temáticos como foram o “Tag Rugby na 

Escola” e “As coisas simples do Basquetebol”; ou ainda, da leitura de livros de autores, 

mais especificamente, o livro de António Estanqueiro, “Aprender a Estudar”. Procurei 

também atualizar os meus conhecimentos através da troca de experiências com o grupo 

de pares e na internet. Para além destas, procurei participar em ações de formação bem 

como manter-me atenta e informada sobre as mudanças na política educativa com 

interesse e relevância no desenvolvimento profissional. Foi com responsabilidade, 

empenho e qualidade científico-pedagógica e didática que procurei preparar as aulas, 

tentando articular os objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Desempenhei com 

entusiasmo e disponibilidade as minhas funções e participei e fomentei a participação dos 

alunos em atividades organizadas pela minha área disciplinar mas também por outras 

áreas ou departamentos. A minha participação nas reuniões de conselho de turma, área 

e/ou departamento e de diretores de turma decorreu mantendo um espírito crítico e uma 

atitude colaborativa na procura de respostas para os problemas que foram sendo 

apresentados.  

 

5.2. Dimensão - Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 

 

O desenvolvimento do ensino e da aprendizagem constitui-se como a dimensão 

central da atividade profissional docente por ser aquela que está relacionada com a 

função principal do professor - ensinar. Segundo Januário (1996), entende-se por ensino 

“a atividade intencional e estruturada de um professor no seio do processo formativo, 

com vista à consecução de determinados objetivos pedagógicos” (p. 15). É ele o 

responsável por orientar e direcionar o desempenho docente para a missão da escola – 

ensino e aprendizagem dos alunos que, de forma integrada com as restantes dimensões 

se pretende que contribua para a melhoria da qualidade do ensino. 

Esta dimensão sugere-nos uma análise e reflexão sobre a planificação, 

operacionalização e regulação do ensino e das aprendizagens assentes num rigoroso e 

profundo conhecimento científico e pedagógico-didático inerente à disciplina/área 

disciplinar.  
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5.2.1. Preparação e organização das atividades letivas 

 

“Provavelmente, nenhuma ideia em educação é tão amplamente aceite como a do 

planeamento específico tornar o ensino-aprendizagem mais válido e produtivo” (Zahorik, 

1970, citado por Januário, 1996, p. 70). Foi através do planeamento que procurei orientar 

e organizar, para cada turma, a minha atividade procurando evitar a rotina e a 

improvisação, procurando a segurança que me permitiu tomar decisões sem perda de 

tempo e com coerência. O planeamento anual, das unidades de ensino e de aula, deve 

garantir a unidade, a continuidade, a flexibilidade, a precisão, o realismo e a clareza 

(Costa, 2006). 

Ao iniciar a minha atividade letiva na ESCV foram-me facultados, pelo grupo de 

Educação Física, o regulamento orientador da disciplina de Educação Física, que 

consistia no documento orientador da disciplina. Pretendia enquadrar a atitude 

estratégica dos docentes nas suas funções permitindo também o cunho pessoal de cada 

professor no campo pedagógico. Nele constavam referências sobre o planeamento, a 

avaliação e os seus critérios, as normas de referência para o sucesso em Educação 

Física (anexo nº 1), a planificação plurianual (anexo nº 2) e o Protocolo de Avaliação 

Inicial (PAI) (anexo nº 3), o qual tinha por objetivo a estandardização da Avaliação Inicial 

(AI) de modo a que todos os discentes da escola fossem avaliados segundo os mesmos 

padrões ou condições. Para além disso, este documento fazia uma breve alusão às 

dimensões de ensino – gestão, instrução e clima de aula, determinantes para o bom 

funcionamento de uma aula de Educação Física. Através deste documento apercebi-me 

que, a organização curricular da disciplina nesta escola, estava de acordo com o PNEF 

em vigor, facto que constatei com agrado. Pelo que os critérios de avaliação tinham como 

referência, as três áreas de competências - atividades físicas, aptidão física e 

conhecimentos, que os alunos devem adquirir na respetiva etapa de formação e a 

avaliação era realizada com base nos três níveis de aprendizagem – introdução, 

elementar e avançado. Foi, portanto, com base neste documento e no PNEF, mas 

também em coordenação com os colegas, de grupo e conselho de turma, que procurei 

organizar o meu trabalho com cada turma.  

No início do ano letivo, com base no PAI, efetuei em cada turma uma AI. Esta 

consistiu na primeira etapa do planeamento anual de turma (PAT) e, através da qual 

procurei definir o nível, das matérias e da aptidão física, dos alunos e da turma (anexo nº 

4). Com base nos resultados da AI, efetuei, para cada turma, o PAT (anexo nº 5) 

organizado por etapas com referência às unidades de ensino e, no qual, considerei todas 
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as aulas. No PAT identifiquei, ainda, os vários momentos de avaliação sumativa. Após o 

momento da AI, procurei prognosticar as etapas seguintes, das matérias e da aptidão 

física, com o objetivo de desenvolver um trabalho que permitisse aos alunos, não só 

evoluir nas suas aprendizagens, como também alcançar o nível seguinte.  

Por outro lado, na ESDMI, serviram de base para o meu planeamento, ao trabalho 

a realizar com cada turma, as orientações do PNEF mas também os critérios gerais de 

avaliação da escola e os específicos do grupo disciplinar. Ao contrário da ESCV, na 

ESDMI, os critérios de avaliação consistiam, ainda, numa média ponderada das 

capacidades dos alunos nos três domínios de avaliação – psicomotor (60%); cognitivo 

(10%) e socio afetivo (30%). Para além disso nesta escola não existia um PAI, existiam 

apenas umas grelhas de registo para cada matéria nas quais constava a ponderação a 

atribuir a cada gesto técnico ou situação de avaliação e, que eram utilizadas nos vários 

momentos de avaliação. A escolha dos exercícios de avaliação era da responsabilidade 

do professor.  

Na ESDMI, por se tratarem de turmas de cursos profissionais que requerem um 

planeamento específico, optei por efetuar um PAT (anexo 8), que contemplasse os 

módulos a lecionar ao longo do ano letivo mas também o nível de referência dos 

objetivos para cada matéria, o número de horas para cada módulo, os espaços e os 

momentos de avaliação. Tendo em conta a organização da disciplina - por módulos, a 

rotação mensal pelos espaços (anexo nº 9) e as limitações de cada um desses espaços, 

optei por realizar a AI ao longo do ano letivo, ou seja, na primeira aula de cada módulo. 

Através da AI procurei conhecer o nível, dos alunos e da turma, em cada módulo. Após a 

AI, procurei iniciar o meu trabalho com as turmas na perspetiva de que os alunos viessem 

a alcançar os níveis desejados para aquele ciclo de formação e/ou, se fosse o caso, os 

níveis seguintes. Para além do PAT, elaborei também o elenco modular da disciplina 

(anexo nº 10).  

Para as duas escolas, através da AI procurei: identificar “alunos críticos”; recolher 

dados para a construção de grupos por nível; e, identificar os aspetos críticos para a 

construção do PAT. A planificação destas aulas teve em conta a caracterização das 

turmas (com base nas fichas de identificação do aluno, preenchidas no primeiro dia de 

aulas de Educação Física – aquando da apresentação), os recursos físicos e materiais da 

escola. 

O PAT, organizado em etapas, permitiu-me organizar o ano letivo em períodos 

mais pequenos com objetivos específicos para cada um desses períodos o que me 

facilitou o processo de avaliação formativa e, consequentemente na perceção sobre o 
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desenvolvimento, ou não, das aprendizagens dos alunos. Assim, para cada etapa defini o 

número de unidades de ensino, organizei grupos de alunos cujos objetivos fossem os 

mesmos e formulei as estratégias de ensino a utilizar. Esta forma de organização 

facilitou-me o processo de observação e registo das aquisições efetuadas pelos alunos. E 

em função das informações provenientes da avaliação formativa ajustei o PAT sempre 

que necessário de modo a adequar os progressos e dificuldades dos alunos. 

Na planificação por etapas, a planificação em unidades de ensino torna-se 

fundamental porque permite uma organização efetiva do trabalho – objetivos a atingir, 

conteúdos, instalações e materiais desportivos, metodologia e avaliação. Assim, com 

base nessas unidades organizei as diferentes atividades letivas e elaborei os Planos de 

Aula (PA) (anexo nº 11). Estes funcionaram como um importante auxiliar - onde 

constavam informações pertinentes relativas à organização da aula e, através dos quais 

fui instigada a refletir e antecipar aquilo que pretendia da aula.  

Em ambas as escolas, aquando da elaboração do PAT, procurei prever e 

antecipar as condicionantes provocadas pelas condições meteorológicas através da 

preparação de aulas teóricas bem como ter em conta as condições climatéricas ao longo 

do ano na planificação de determinadas matérias, nomeadamente, o atletismo. 

Considerei também os recursos materiais e físicos das escolas, mas também os espaços 

envolventes às escolas. A escolha de algumas matérias foi efetuada em conjunto com os 

alunos. Para além destes aspetos tive em consideração os períodos de férias, 

procurando proporcionar no reinício das aulas, a revisão de matérias tratadas no período 

anterior bem como recuperar a condição física dos alunos, possivelmente afetada pela 

interrupção escolar. 

O ato reflexivo e a prática da planificação foram uma constante no exercício da 

minha atividade docente e para a qual contribuíram positivamente. Ambos permitiram-me 

ajustar o processo de ensino-aprendizagem em cada turma e, consequentemente 

melhorá-lo. Através da reflexão e da planificação procurei ser cada vez mais eficaz, 

nomeadamente: na gestão do tempo de aula, evitando perdas de tempo desnecessárias 

impulsionadoras de comportamentos inadequados; na organização da turma para a 

realização das atividades, na escolha de atividades de aprendizagem adequadas às 

capacidades e, por isso, diferenciadoras; na transmissão da informação, cada vez mais 

concisa e clara; e, ainda, no desenvolvimento de um clima de aula motivador para a 

aprendizagem. 
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5.2.2. Realização das atividades letivas 

 
Para o cumprimento das atividades letivas, conforme o planeamento por mim 

elaborado para cada turma, foram fundamentais a assiduidade, a participação e o 

empenho dos alunos. Desde o início, tive a preocupação de, através de conversas sobre 

a importância da escola nas suas vidas bem como a importância da disciplina da 

Educação Física para o seu desenvolvimento integral enquanto ser humano, contribuir 

para que fossem alunos assíduos, participativos e empenhados.  

A motivação dos alunos foi determinante quer para a concretização das atividades 

letivas de acordo com o planeado quer para a evolução das suas aprendizagens. 

Considerando a motivação “tudo o que desperta, dirige e condiciona a conduta”, é pois, 

através dela que se consegue “que o aluno encontre motivos para aprender, para se 

aperfeiçoar e para descobrir e rentabilizar capacidades” (Balancho & Coelho, 2005, p.17). 

Baseando-me em alguns factos de anos anteriores, como: as opiniões críticas dos alunos 

reveladas nas fichas de autoavaliação na parte correspondente aos “aspetos negativos” e 

“positivos” das aulas de Educação Física; a experiência do ensino de anos anteriores; 

mas também da reflexão sobre o desempenho dos alunos e do meu desempenho nas 

aulas, procurei ir ao encontro de um ensino de qualidade e corresponder às expetativas 

dos alunos, das escolas e dos encarregados de educação. Para que tal acontecesse, 

procurei tornar as aulas práticas cativantes através de propostas de exercícios 

estimulantes, diversificar os estilos de ensino em função dos conteúdos, criar um clima de 

aula positivo, reforçar constantemente as suas prestações através de feedbacks 

positivos, valorizar atitudes de iniciativa e autonomia e realçar comportamentos ou 

mudanças de comportamentos positivos.  

Da experiência de anos anteriores, fui adquirindo consciência dos benefícios que 

tem, para o alcance de determinado objetivo, o trabalho com grupos homogéneos e/ou 

heterogéneos. Concordando, por isso, com Brás e Bom (2000) a propósito da formação 

de grupos, quando referem que, “eles têm que ser feitos, desfeitos e refeitos ao longo do 

ano em função das características do “outro” e do que queremos que se aprenda na 

interseção dos fatores que colocamos em jogo” (p.13).  

Assim sendo, procurei formar grupos homogéneos, no trabalho com grupos por 

nível para a diferenciação do ensino. Através dos grupos por nível, procurei ajustar as 

atividades às capacidades dos alunos, permitindo assim, que alunos de nível superior 

pudessem evoluir através da realização de atividades mais complexas. Por outro lado, 

optei por formar grupos heterogéneos para que os alunos de níveis mais elevados 

pudessem ajudar e cooperar com os de níveis mais baixos. Foi, também, através desta 
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forma de organização que procurei promover, entre os alunos da turma, o espírito de 

entreajuda, cooperação e solidariedade. Através destas duas formas distintas de 

organização de grupos de trabalho aceitei, de acordo com Leite (2003) “(…) o desafio de 

prever e conceber diferentes processos e meios de ensinar, para que se criem condições 

onde todos se sintam reconhecidos, respeitados e dispostos a aprender, conhecendo e 

reconhecendo outros de si diferentes” (p. 23). De acordo com o nível de ensino, os 

conteúdos, as competências e os ritmos de aprendizagem procurei garantir a evolução 

dos alunos de acordo com as suas potencialidades e contribuir para um ensino inclusivo - 

missão das escolas - através da promoção de diferentes tipos de aprendizagens. 

Procurei, ainda, abordar de forma atrativa as matérias mais fracas como são o 

caso das atividades gímnicas e da dança. Assim, para a concretização das atividades 

gímnicas foram criados grupos de trabalho, os quais tinham como objetivo preparar um 

esquema com exercícios, à sua escolha, tanto de ginástica de solo como de acrobática. 

Estes esquemas foram, posteriormente, apresentados à turma e avaliados. No caso da 

dança, foram criados pares que, em conjunto, trabalharam a mesma coreografia 

(ensinada pela professora) no decorrer das aulas e, posteriormente apresentada e 

avaliada. Ambas as estratégias resultaram positivamente quer a nível de empenho quer 

de desempenho de todos os alunos.  

Na condução das aulas práticas, os recursos materiais utilizados e que se 

encontravam disponíveis nas escolas, foram os adequados para a realização e 

concretização das matérias. Quanto aos recursos físicos, foram utilizados os disponíveis 

nas escolas mas também, e com a devida autorização, os espaços envolventes à escola. 

Através desta opção, procurei diversificar as aulas e as matérias como forma de incentivo 

ao interesse e participação dos alunos.  

Ao longo destes anos, apercebi-me, também, que as questões relacionadas com 

as dimensões de intervenção pedagógica – gestão, instrução e clima da aula, são 

fundamentais para o bom funcionamento da aula e, consequentemente para a motivação 

dos alunos na realização das atividades letivas. Foi com isso em mente que procurei 

melhorar alguns aspetos relacionados com as dimensões do ensino de modo a que os 

alunos tirassem o melhor proveito das aulas.  

Através da instrução inicial, procurei desenvolver o hábito de fazer uma sinopse 

do que se iria passar na aula relativamente às matérias, aos exercícios e critérios de 

êxito, procurando ser clara, concisa e estimulante. Com este procedimento foi possível 

imprimir ritmo às aulas, pois não era necessário interromper, no decorrer da mesma, o 

trabalho dos alunos pelo que as aulas tornaram-se mais dinâmicas. Foi também neste 
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período e sempre que possível com o material previamente disposto pelo espaço, que 

procurei explicar as rotinas de organização da aula com recurso à demonstração por 

parte de alguns alunos e, aproveitei para reforçar as componentes críticas e critérios de 

êxito. Através desta prática, consegui ganhar mais tempo útil de aula e a 

explicação/demonstração tornou-se mais percetível. Foi ainda neste período que procurei 

fazer referência aos momentos de transição e organizei os grupos de trabalho. Para 

assegurar que tinha sido clara recorri ao questionamento sobre o que tinha sido referido. 

No decorrer das aulas procurei deslocar-me sempre por fora de forma a manter os 

alunos dentro do meu campo de visão e controlar os comportamentos fora da tarefa ou 

desajustados. Durante essa deslocação, que percorria o espaço todo, procurei dar aos 

alunos feedbacks, individuais ou em grupo, positivos e corretivos de modo a que os 

alunos se sentissem acompanhados na prática das atividades letivas bem como a 

incentivá-los para que conseguissem alcançar os objetivos, contornando desta forma as 

suas dificuldades e desinteresse. Foi ainda neste momento, que aproveitei para observar 

o comportamento dos alunos e os seus desempenhos, registando no plano de aula 

futuras alterações relacionadas com os grupos de trabalho, exercícios e aspetos 

relacionados com a organização de forma a potenciar a aquisição das competências. 

No final das aulas, durante o retorno à calma, procurei fazer com regularidade um 

balanço da aula referindo quais os aspetos que necessitavam ser melhorados e a forma 

como melhorá-los, motivando os alunos para a aula seguinte.  

Relativamente às aulas teóricas, foram abordados os temas definidos pelos 

grupos disciplinares para cada ano de escolaridade. Para estimular o interesse dos 

discentes procurei utilizar uma linguagem adequada aos alunos de cada turma mas 

também, e sempre que possível, para facilitar a compreensão das matérias procurei 

utilizar, como exemplos, situações do dia-a-dia. Incentivei os alunos à participação oral, 

valorizando o seu esforço e interesse, e promovendo a sua autoestima. Relativamente 

aos trabalhos pedidos e às fichas de avaliação realizadas, para avaliação dos 

conhecimentos, tive sempre o cuidado de os corrigir para que os alunos se 

consciencializassem das suas dificuldades, corrigissem os seus erros, criassem hábitos 

de trabalho e, sentissem valorizado o seu trabalho e empenho. Procurei ainda promover, 

para a realização dos trabalhos, os recursos da escola, como por exemplo, a biblioteca 

da escola mas também para a sua concretização, a utilização das novas tecnologias, 

nomeadamente o computador. 

Foi desta forma, recorrendo à ciência, à didática e à pedagogia, mas também à 

experiência e reflexão que julgo ter conseguido concretizar as atividades letivas 
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planeadas para cada turma, assim como, melhorar, a este respeito, a eficácia do meu 

trabalho. 

 

 

5.2.3. Relação pedagógica com os alunos 

 

“À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através 

dele” (Delors, 1996, p. 89). De acordo com o relatório para a UNESCO, a educação deve 

desenvolver-se com base em quatro tipos de aprendizagens determinantes para a vida: 

“aprender a conhecer”; “aprender a fazer”; “aprender a viver juntos”; e “aprender a ser” 

(Delors, 1996, p. 90). Às quais, ainda segundo o mesmo relatório, aquando da 

estruturação da educação, deve ser dada igual importância de modo a proporcionar um 

desenvolvimento global do indivíduo, quer do ponto de vista cognitivo quer prático, 

permitindo que os jovens consigam integrar e singrar numa sociedade em acelerada 

mudança, hoje, e ao longo das suas vidas. Esta mesma perspetiva sobre educação é 

defendida pela educação holística, a qual está preocupada com a “criação de uma 

comunidade de aprendizagem que estimule o crescimento do envolvimento criativo e 

interrogativo da pessoa com o mundo” (Yus, 2002, p. 17). 

Segundo Leite (2003) “(…) numa sociedade multicultural, as escolas podem 

constituir espaços privilegiados de vivência de relações de troca e de reciprocidade” (p. 

38), nas quais se pretende a realização integral da pessoa enquanto ser. Muitas das 

crianças que frequentam as nossas escolas transportam consigo diferentes costumes 

que se traduzem em hábitos e modos, de pensar e de agir, diferentes. Ao valorizarmos 

essas diferenças estamos a dar espaço para que as crianças interajam umas com as 

outras numa perspetiva de aprendizagem, enriquecimento e crescimento pessoal.  

Considerando que a Educação Física abarca a totalidade dos alunos, o “outro” 

(…) tanto pode ser o gorducho descoordenado que tem vergonha do seu corpo, 

como o “super-herói” dos campeonatos do bairro, como o desajeitado na dança 

mas que é internacional no atletismo, o que tem dificuldades na relação com os 

outros mas que encontra na prática das atividades físicas um espaço de 

afirmação, o marginalizado e/ou idolatrado. Desta complexidade de “matéria-

prima”, e da diversidade dos diferentes tipos de atividades físicas, advém a 

grande riqueza educativa da disciplina de Educação Física (Brás & Bom, 2000, 

p. 12-13). 
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A disciplina de Educação Física é um meio privilegiado, no sentido em que é o 

palco perfeito pela interação que promove mas também pela sua organização em grupos. 

É então de forma natural, através das situações de oposição/cooperação que os jogos e 

os exercícios impõem, que os alunos desenvolvem sentimentos de respeito, cooperação 

e entreajuda. Para além disso, nessas situações são também obrigados a resolver 

conflitos, a tomar decisões, entre outros. Todos são saberes essenciais que os jovens 

transportam consigo para as situações do dia-a-dia e ao longo das suas vidas, sendo 

determinantes para uma vida saudável em comunidade. 

Como professora de Educação Física penso que tenho agido e contribuído para a 

aquisição destas competências. Considerando que os alunos valorizam as aulas cujo 

clima de entre ajuda e amizade são uma constante (Onofre & Pinheiro, 1998) e que o 

clima relacional é o aspeto mais valorizado pelos alunos (Leal, 1993, citado por Onofre & 

Pinheiro, 1998). Foi minha preocupação, logo desde o início do ano letivo, estabelecer 

uma relação afável com todos os alunos, baseada no respeito e cooperação mútua.  

No primeiro dia de aulas, durante a apresentação faço questão de desenvolver um 

diálogo sobre os seus interesses incentivando os alunos a falar mas também a ouvir, 

procurando conhecê-los e dar-me a conhecer. Ao utilizar estas estratégias procurei 

prevenir determinadas situações que pudessem vir a prejudicar o bom clima da aula mas 

também a segurança e o bem-estar dos alunos. No primeiro dia de aulas tenho a 

preocupação de explicar a importância de serem pontuais, durante a instrução haver 

silêncio e atenção, não poderem usar determinados objetos nas aulas, como brincos, 

fios, etc., utilizarem um equipamento específico, terem cuidados com a higiene após as 

aulas, respeitarem todos os colegas, fazerem uma utilização correta dos materiais, 

manterem uma postura empenhada nas aulas. No início do ano procurei ainda definir 

alguns sinais sonoros e visuais, como forma rápida de chamar a atenção dos alunos. 

Com este procedimento procuro estabelecer com todos os alunos da turma os mesmos 

códigos de comunicação que me permitiam uma rápida organização da aula. 

Considerando que “os alunos aprendem mais do comportamento docente que do 

seu conhecimento” (Sebarroja, 2001, p. 128), foi minha preocupação manter um 

comportamento correto baseado em valores como a tolerância, a entreajuda e sentido de 

justiça. Assim, procurei respeitar as diferenças e evitar o isolamento através de exercícios 

que promoviam a inclusão e a integração. Neste sentido, procurei proporcionar situações 

de aprendizagem adequadas aos alunos, elogiar os alunos, destacar 

aspetos/comportamentos positivos, dar as mesmas oportunidades a todos. Procurei, 
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ainda, estar sempre disponível para esclarecer as suas dúvidas e ouvir as suas 

intervenções. 

Sempre que possível, procurei participar em atividades extra-aula com os alunos, 

como por exemplo visitas de estudo, jogos de professores e alunos no final dos períodos. 

Nesses momentos o ambiente que se vive nessas atividades é mais informal potenciando 

formas de uma aproximação saudável, entre ambos (alunos/professor) com benefícios 

posteriores na relação pedagógica que se estabelece nas aulas. 

Segundo Onofre e Pinheiro (1998) são as atividades que implicam 

cooperação/oposição, as principais causadoras de problemas nas aulas de Educação 

Física. Pois são situações que implicam competição e, por isso, talvez as que exijam da 

minha parte, enquanto professora um acompanhamento mais sistemático e interveniente. 

Neste tipo de situações aproveitei para as transformar em oportunidades de formação e 

desenvolvimento dos alunos, na medida em que estas poderão vir a ser importantes para 

enfrentarmos situações quotidianas futuras. Foi através de uma postura calma, firme e 

justa, que tentei resolver tais situações promovendo o diálogo para a resolução de 

conflitos e destacando essa forma pacífica como a mais adequada.   

Através destas formas procurei estabelecer uma boa relação pedagógica com os 

alunos assente em valores que considerei essenciais para a vida em sociedade e esperei 

que, através do convívio, eles pudessem desenvolvê-los contribuindo para a construção 

do seu ser.  

 

5.2.4. Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos 

 

“Quando falamos de avaliação das aprendizagens estamos implicitamente a 

determinar que o objeto de avaliação é precisamente a aprendizagem” (Araújo, 2007, p. 

124). Através da avaliação pretende-se verificar as mudanças alcançadas em relação ao 

comportamento do aluno demonstrado inicialmente. Para tal, “a avaliação pressupõe um 

sistema de recolha e interpretação de dados para que, professores e alunos possam 

adaptar a sua atividade aos progressos e problemas de aprendizagem verificados e 

decidir novas prioridades, novos desafios, outras possibilidades para aprenderem!” 

(Carvalho, 1994, p. 137).  

Ao longo do ano letivo procurei aplicar de forma integrada e contínua as três 

formas de avaliação – inicial, formativa e sumativa. Com base nos critérios de avaliação 

existentes nas escolas, procedi à avaliação na disciplina de Educação Física. Facultei e 

expliquei aos alunos e respetivos encarregados de educação os critérios de avaliação na 
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disciplina de Educação Física. E foi com base no plano plurianual das escolas, que dei a 

conhecer as matérias que iriam ser lecionadas no decorrer do ano letivo.  

Como já referi anteriormente, no início do ano letivo, recorri à avaliação 

diagnóstica/inicial, a qual correspondeu à primeira etapa de trabalho com os alunos da 

turma. Através desta, procurei conhecer os meus alunos relativamente ao que sabem, 

atribuindo-lhes, em cada matéria um nível e, consequentemente prognosticar o que eles 

poderiam vir a alcançar de modo a orientar o processo de ensino-aprendizagem de cada 

um deles.  

Esta avaliação foi realizada, no caso da ESCV, com base no PAI existente e, 

posteriormente, registada em grelhas próprias de excel feitas por mim. No caso da 

ESDMI, dada a inexistência do PAI procurei criar situações que me permitissem conhecer 

as possibilidades de desenvolvimento dos alunos e enquadrá-los num nível (introdução, 

elementar e avançado) em que eles estavam preparados para o cumprir.  

Considerei esta etapa, particularmente difícil, dado não conhecer os alunos. Para 

facilitar o meu trabalho optei por fazer grupos mais pequenos e, assim, observá-los no 

decorrer da aula, permitindo-me também avaliar apenas uma matéria de cada vez. Para 

além disso, para poder retirar o melhor partido da AI, procurei observar os alunos muitas 

vezes e em todas as matérias possíveis; fazer com que os alunos passassem por 

variadas situações de aprendizagem; e ainda, identificar os ritmos de aprendizagem dos 

alunos. Assim, no final deste período pude, então, prognosticar níveis de exigência 

consoante as dificuldades dos alunos, definindo para cada aluno um nível – introdutório, 

elementar e avançado, e, assim, diferenciar a aprendizagem de cada um.  

Ao prognosticarmos, para cada matéria, um determinado nível estamos, ao 

mesmo tempo, a esboçar para cada aluno, em função dos critérios de avaliação 

já estabelecidos, um determinado perfil. Este perfil baseado logicamente num 

prognóstico, com todas as fragilidades que ele poderá encerrar, mas das quais 

estamos perfeitamente conscientes e alertados, diz-nos que, se as coisas se 

mantiverem como estão, o aluno com esse perfil conseguirá obter, no final do 

ano, a classificação de 3 ou 4 ou... (Araújo, 2007, p. 130). 

Terminado o prognóstico sobre os níveis das matérias das turmas, passei para a 

construção do PAT, respetivas etapas e unidades de ensino. 

Através da avaliação formativa que, segundo Sobral e Barreiros (1980) “(…) 

desempenha uma ação de controle e ajustamento permanente e simultânea em relação 

ao trabalho em curso” (p.13) procurei, normalmente antes de passar para a etapa 

seguinte, perceber se os comportamentos dos alunos correspondiam ao que estava 
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previamente definido, quais as dificuldades sentidas e as causas, e proceder, sempre que 

necessário, aos ajustes dos planos (anual, unidades de ensino e aula). Para além disso, 

através da avaliação formativa, os alunos, tiveram a possibilidade de sentir as 

dificuldades, perceber quais os obstáculos e refletir sobre a forma de superá-los.  

Concordando com Carvalho (1994), no decorrer deste processo, determinante 

para a evolução das aprendizagens dos alunos, deparei-me com algumas dificuldades 

nomeadamente, ter muitos objetivos para avaliar, alunos com níveis diferentes, o tempo 

ser limitado e o facto da avaliação das competências motoras não ser um produto 

terminado. Assim sendo, para facilitar o processo da avaliação formativa, dado ser 

impossível observar todas as aprendizagens, optei por utilizar situações de aprendizagem 

que permitiam, ao mesmo tempo, aos alunos aperfeiçoarem as suas capacidades mas 

que fossem também de avaliação e, que tivessem sido utilizadas na AI, e procurei, ainda, 

focar a minha atenção no objetivo principal da avaliação. Tive também a preocupação de 

propor exercícios que permitissem avaliar competências de mais do que um nível, de 

modo a que estes se pudessem adequar à heterogeneidade das capacidades dos alunos 

da turma. No decorrer das aulas fui anotando de modo informal alguns aspetos 

relevantes, tais como, faz ou não faz e outras informações relevantes sobre as 

dificuldades dos alunos, e reforçando positivamente através de feedbacks as suas 

conquistas nas aprendizagens. Foi também no final das aulas, em conjunto com os 

alunos, que realcei os aspetos que deviam de ser melhorados, bem como, qual a melhor 

forma de vir a melhorá-los.   

A avaliação sumativa, ao contrário da avaliação formativa é, segundo Sobral e 

Barreiros (1980), “uma avaliação de facto consumado” (p.13). Pois esta ocorre no final 

das etapas ou período e, portanto, na altura de classificar quantitativamente os alunos em 

função do grau de consecução dos objetivos definidos. Para a avaliação sumativa 

procurei refletir sobre todo o trabalho que foi realizado, sobretudo através das 

informações que recolhi durante a avaliação formativa - as progressões, ou não, dos 

alunos com referência aos objetivos previamente estabelecidos mas também as fichas de 

autoavaliação. Na minha opinião, as fichas de autoavaliação preenchidas pelos alunos, 

no final dos períodos, relativamente ao grau de consecução dos objetivos por eles 

atingidos nas diferentes matérias foi um momento bastante importante no processo de 

avaliação. Para além de permitir ao aluno participar de forma reflexiva e crítica na sua 

avaliação, permitiu-lhes também verificar o grau de concordância com os critérios de 

avaliação. Para que este momento fosse possível, procurei reservar, em todos os 

períodos letivos, a última aula para o preenchimento destas fichas. 



Relatório Final de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

44 
Maria João Carraça Velhinho 

No caso dos alunos impossibilitados de realizar as aulas práticas procurei que 

tivessem igual oportunidade de avaliação, através da realização de trabalhos, entre 

outras atividades, aos quais foram aplicados os critérios de avaliação definidos pelo 

grupo disciplinar para estas situações (anexo nº 12). 

 

5.3. Dimensão - Participação na escola e relação com a comunidade educativa 

 

A dimensão da participação na escola e da relação com a comunidade educativa 

sugere uma reflexão sobre o meu envolvimento, enquanto docente, quer na escola no 

desempenho das minhas funções e na concretização dos projetos curriculares e 

extracurriculares, quer na relação desta com a comunidade onde está inserida.  

 

5.3.1. Participação docente na escola 

 

Citando Leite (2003) “(…) a melhoria da qualidade da educação não se faz, (…), 

pela simples existência de um projeto ou pela capacidade de o conceber” (p. 99). Neste 

sentido, para que haja melhoria na qualidade da educação – mudança positiva e 

inovação, é necessário que os professores, assumindo os papéis de “professor 

investigador” e “professor reflexivo”, se apropriem na aquisição de conhecimentos e dos 

próprios conhecimentos, para tomar decisões na direção desejada – melhoria da 

qualidade educativa (Leite, 2003 p. 99).  

Considero, por isso, que só através do conhecimento dos contextos onde estou 

inserida e dos objetivos desejados para o desenvolvimento da ação poderei contribuir, 

não só, para o enriquecimento das aprendizagens dos alunos mas também, para as 

mudanças desejadas em cada escola. No início do ano letivo procurei, através de uma 

leitura atenta de todos os documentos estratégicos das escolas, conhecer os respetivos 

contextos escolares.  

Contudo, foi através do desempenho das minhas funções mas também da minha 

participação e colaboração nos projetos e/ou nas atividades curriculares e 

extracurriculares que procurei contribuir quer para a melhoria do funcionamento escolar 

quer para o meu desenvolvimento pessoal e profissional.  
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Enquanto docente 

 

Em ambas as escolas contribuí para a realização das atividades, quer do meu 

departamento quer de outros departamentos, substituí colegas sempre que necessário 

permitindo a continuidade das atividades letivas e participei nas tarefas para as quais fui 

solicitada, nomeadamente, vigilância de testes intermédios, secretária nas reuniões de 

conselho de turma, reuniões de conselhos de diretores de turma, colaboração no 

gabinete do ENES (exames nacionais do ensino secundário) e nas matrículas.  

Na ESCV desempenhei ainda a função de tutoria a um aluno de uma das minhas 

turmas – 7º B, que no final do 2º período apresentou sinais de desmotivação face à 

escola e cujas condições familiares estariam a falhar nesse sentido. Embora já se 

tratasse do final do 2º período e, por isso, pouco tempo para o final do ano letivo, tomei a 

iniciativa e ofereci-me para essa função, a qual foi aceite pela direção da escola. Através 

de uma pesquisa sobre o assunto percebi que os tutores “cumprem um papel de 

aconselhamento pessoal, como de estruturação de métodos de trabalho e planos de 

estudo” (Almeida dos Santos et al., 2009, p. 77). Na primeira sessão tive como principal 

objetivo, através de uma conversa informal, conhecer as rotinas do aluno, 

nomeadamente as de estudo, alimentação e ocupação dos tempos livres. Para além 

deste objetivo, houve também a intenção de conhecer as perspetivas do aluno face à 

escola e a sua situação escolar. No trabalho com este aluno comecei por aplicar uma 

ficha - “Perfil do Estudante” que retirei de um livro de António Estanqueiro, “Aprender a 

Estudar”, o qual tinha o propósito de perceber que tipo de estudante era o aluno. Através 

do resultado desta ficha verifiquei, como era expectável, que o aluno pertencia ao grupo 

de estudantes em risco de insucesso e que por isso existia a necessidade de o mesmo 

reaprender a estudar. Tanto o preenchimento como o resultado do teste foram 

elaborados pelo próprio aluno, para que este tivesse consciência da situação e, por isso, 

era necessário mudar o comportamento face à escola. Após a aplicação desta ficha, foi 

feito um calendário em conjunto, onde pudéssemos incluir a escola, o desporto (praticava 

Atletismo) e o estudo, para que ele percebesse que existia tempo para tudo, mas que era 

necessário ser-se organizado. No plano de estudos deu-se prioridade às disciplinas onde 

o aluno sentia maiores dificuldades e proximidade de teste. As sessões que se seguiram 

tiveram como objetivo rever as matérias segundo as prioridades estabelecidas no plano 

de estudo. Embora o aluno comparecesse às sessões marcadas na biblioteca da escola, 

o trabalho que ali realizava não era suficiente, ou, melhor não foi suficiente, teve apenas 

a duração do terceiro período. Para além disso, o aluno demonstrou sempre pouca 
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disponibilidade para mudar alguns dos seus hábitos, no sentido de aumentar o tempo de 

estudo e tentar melhorar os resultados escolares, pelo que esta tutoria não surtiu todos 

os efeitos desejados – recuperar de algumas classificações negativas e passar de ano. 

Apesar disso, julgo que contribuí, de certa forma, para que o aluno fosse mais 

responsável, pelo que o aluno compareceu a todas as sessões marcadas, não faltou às 

aulas e adquiriu algumas noções de organização de estudo. Embora os resultados dos 

testes continuassem a não ser suficientes para a positiva, os colegas de conselho de 

turma referiram ter notado algumas diferenças na postura do aluno em aula, 

nomeadamente, mais atento, e por isso seria uma das medidas a tomar no início do ano 

letivo seguinte, o que de certa forma compensou o meu trabalho.  

Na ESDMI, desempenhei a função de diretora de turma do terceiro ano do curso 

profissional de técnico de processamento e controlo de qualidade alimentar, através da 

qual procurei promover a relação da escola com a família.  

Os pais que se envolvem na escola e na educação encaram o trabalho do 

professor de uma forma positiva, apreciam melhor o papel da escola e a 

importância da educação, aumentam as suas expetativas educacionais e 

valorizam a importância da escola (Davies, 1989; cit in Marques 1991, p. 12).  

Procurei estabelecer com os encarregados de educação mas também com os 

alunos da turma, uma relação de cooperação. Neste sentido, procurei que os 

encarregados de educação colaborassem no percurso escolar dos seus educandos 

através da sua participação em reuniões ou nas horas de atendimento. Quando tal não 

acontecia, procurava, sempre que necessário, falar com os próprios por telefone e enviar, 

por correio, informações pertinentes sobre os alunos, nomeadamente, as avaliações 

intercalares. Dado tratar-se de um curso profissional, procurei: estabelecer com a diretora 

de curso uma relação de cooperação e partilha de decisões e informações; atualizar 

regularmente os dossiês de curso; informar os alunos sobre os módulos em atraso bem 

como das datas de exame para a sua realização mas também sobre situações críticas de 

assiduidade. Sempre que necessário procedi às atualizações do plano curricular de 

turma.  

Na ESDMI colaborei, ainda, no projeto da proteção civil que tinha como principal 

objetivo, reforçar as medidas de segurança quer a nível interno quer a nível externo à 

escola.  

Foi com responsabilidade, empenho e profissionalismo que desempenhei as 

diferentes funções bem como colaborei nas várias atividades dos projetos das escolas e, 

assim, julgo ter contribuído para a melhoria das mesmas.  
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Enquanto docente da disciplina de Educação Física 

 

Desenvolvi várias atividades, no âmbito da disciplina, integradas no projeto do 

desporto escolar e no plano anual de atividades. Para além destas, participei ainda 

noutros projetos, curriculares e extracurriculares, com relevância para o cumprimento do 

currículo proporcionando aos alunos diferentes perspetivas de abordagem e uma 

ocupação integral do tempo escolar, com tarefas e atividades relevantes para a sua 

educação e formação global, nomeadamente a visita de estudo a Sintra e o PES.  

Na ESCV participei na viagem a Sintra que tinha como programa a visita à Quinta 

da Regaleira e a realização do “percurso Queirosiano”. Esta visita de estudo foi realizada 

no âmbito das disciplinas de Português, de Turismo e de Educação Física. Esta atividade 

permitiu a interdisciplinaridade entre as disciplinas referidas e proporcionou aos alunos a 

oportunidade de conhecer melhor a realidade do turismo em Portugal, identificar os locais 

abordados na obra “Os Maias” de Eça de Queirós e realizar, em grupo, percursos 

pedestres em contacto sistemático com a natureza, respeitando as regras de segurança 

e do equilíbrio ecológico.  

Na ESDMI, tal como todos os professores de Educação Física colaborei, também, 

com o projeto PES15 através da identificação de alunos com excesso de peso aquando 

da realização dos testes do fitnessgram.  

 

Enquanto membro do grupo disciplinar de Educação Física 

 

Participei e colaborei na dinamização de todas as atividades do plano anual de 

atividades, nomeadamente no projeto do desporto escolar realizado pelo grupo de 

Educação Física e nas atividades interna (corta-mato da escola e torneios) e externa 

(corta-mato regional, compal air e megas). Para além disso, na ESDMI, dinamizei ainda o 

                                                
15

 O PES era um projeto que tinha como objetivo, melhorar a intervenção na Promoção e Educação para a Saúde, 

esclarecendo possíveis dúvidas e prestando apoio a qualquer elemento da comunidade escolar, no âmbito das cinco áreas 

de intervenção do projeto: Alimentação Saudável e Atividade Física; Educação para a Sexualidade; Prevenção da 

Violência em Meio Escolar; Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas; Saúde e Ambiente. Para este projeto foi 

constituído uma equipa de professores de áreas disciplinares diferentes, inclusive um professor de Educação Física mas 

também profissionais da área da saúde. Este projeto decorria em parceria com o Centro de Saúde de Beja. No caso 

específico da disciplina de Educação Física, o objetivo consistia em apoiar os alunos, interessados, cujo índice de massa 

corporal fosse superior ao percentil 85. Para tal foi criada, no computador do gabinete dos professores de Educação Física, 

uma base de dados para o efeito. Aí eram colocados os resultados dos testes do fitnessgram de todos os alunos da escola 

que eram posteriormente analisados. 
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grupo-equipa de desporto escolar de futsal (iniciados masculinos) e participei na atividade 

“A bicicleta na cidade”, para a qual a escola foi convidada a participar.  

Como complemento às aulas de Educação Física, as atividades do desporto 

escolar desempenham, na minha opinião, um papel muito importante quer no ensino-

aprendizagem das matérias quer na promoção de hábitos de vida saudável através da 

prática de exercício físico como forma de ocupação dos tempos livres contribuindo, desta 

forma, para o desenvolvimento e formação dos alunos. Para além disso, o desporto 

escolar constitui um meio privilegiado para a transmissão dos valores da escola assim 

como permite a muitos alunos serem reconhecidos pelas capacidades demonstradas 

aquando da participação nestas atividades (Almeida dos Santos et al., 2009). Como 

responsável pelo grupo-equipa de futsal de iniciados masculinos, procurei dar 

oportunidade a todos os alunos inscritos de participarem nas competições, utilizando o 

sistema de rotatividade, sobretudo nas competições realizadas em escolas de outros 

concelhos devido ao número limitado de lugares no transporte. Contudo, aproveitei as 

competições realizadas na ESDMI e nas escolas da cidade para convocar o número 

máximo de alunos permitido para a competição. A formação de árbitros foi desde o início 

uma preocupação e para a qual tive a colaboração de dois alunos da escola que pelo 

facto de estarem ligados à arbitragem arbitraram os jogos sempre em parceria com 

alunos que não estavam habituados a desempenhar essa função, possibilitando a estes 

mais confiança nessa situação.  

Nesta escola participei ainda na atividade “A bicicleta na Cidade”16. Foi uma 

iniciativa da Câmara Municipal de Beja e cuja atividade estava integrada na semana 

europeia de mobilidade. Nesta atividade acompanhei, de bicicleta, os alunos da escola no 

passeio pela cidade. Tendo em conta que “a cidade ou comunidade educadora 

convertem-se numa grande escola com tempos e espaços flexíveis, para responder às 

diversas necessidades dos cidadãos, e numa grande rede de serviços e apoios sociais e 

culturais que se vão forjando à volta da instituição escolar” (Sebarroja, 2001, p.121), a 

comunidade é, por isso, considerada um ótimo espaço de ensino e aprendizagem para os 

alunos, através da qual os alunos vivem experiências que os fazem refletir e, 

consequentemente aprender. A participação nesta iniciativa permitiu a sensibilização dos 

alunos da escola para a questão da sustentabilidade, tão pertinente e atual nos dias de 

hoje, promovendo ainda a atividade física. 

                                                
16

 Esta iniciativa pretendia sensibilizar os cidadãos para a requalificação do espaço público, condicionando a utilização dos 

automóveis e privilegiando a utilização de meios de transporte mais sustentáveis para as cidades e para o mundo. 
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De um modo geral, julgo ter conseguido contribuir para o cumprimento do plano 

anual de atividades do projeto do desporto escolar, nomeadamente, com o grupo-equipa 

de futsal onde consegui captar o interesse dos alunos para atividade e não faltar a 

qualquer jogo do quadro competitivo. Incentivei sempre os meus alunos a participarem 

nas atividades - interna e externa do desporto escolar, contribuindo para a participação 

de um elevado número de alunos, alguns dos quais, com bons resultados. Esta 

experiência proporcionou-me, enquanto docente, o convívio com vários alunos da escola 

assim como outros colegas de Educação Física e alunos de outras escolas.  

 

5.3.2. Relação da escola com a comunidade 

 

O sucesso da escola depende muito da “visão, liderança, organização, disciplina e 

esforço diário” mas também “de responsabilidade, afetividade e dedicação – de alunos, 

de professores e corpo não docente, dos pais e da comunidade” (Almeida dos Santos et 

al., 2009, p. 16). Foi com base nestes pressupostos que, como membro da comunidade 

escolar, procurei: relacionar-me com todos, nomeadamente, alunos, colegas, pais e 

funcionários; desempenhar as várias funções; e dinamizar os projetos que integrei. Este 

foi o modo com que penso ter dado o meu contributo para a melhoria da qualidade 

educativa de ambas as escolas.  

No trabalho que realizei com os pares, sobretudo com os meus colegas de grupo, 

preocupei-me em ter iniciativa, respeitar os colegas e cooperar nas decisões tomadas, 

nomeadamente nos critérios de avaliação da disciplina e na realização do plano anual de 

atividades. Foi também de forma ativa e crítica que participei nas reuniões de conselhos 

de turma, departamento e diretores de turma.  

Ao desenvolver as várias funções, nomeadamente, substituição de colegas, 

vigilância de testes intermédios, ENES e matrículas julgo ter contribuído para a melhoria 

do trabalho educativo. Ao propor-me para a tutoria, procurei contribuir para a melhoria do 

sucesso educativo e redução do abandono escolar. Como diretora de turma, procurei 

contribuir para o envolvimento dos encarregados de educação no sucesso educativo dos 

seus educandos promovendo uma relação de proximidade e continuidade entre a família 

e a escola. Como professora da disciplina de Educação Física procurei proporcionar aos 

alunos vivências estimuladoras de novas aprendizagens através do ensino-aprendizagem 

das matérias nucleares mas também de algumas matérias alternativas dos PNEF. Para o 

desenvolvimento de ambas, sempre que possível, selecionei os espaços físicos mais 

adequados, pelo que nem sempre me limitei aos espaços da escola.  
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No desenvolvimento de alguns projetos, nomeadamente do projeto do desporto 

escolar procurei incentivar a participação do maior número possível de alunos nestas 

atividades e, desta forma contribuir para o sucesso participativo nas atividades ao longo 

do ano letivo. O que ficou comprovado com o elevado número de diplomas entregues na 

sessão criada para o efeito. Foi uma ação que envolveu todos os professores de 

Educação Física na entrega dos diplomas e teve lugar no pátio da escola e, cujo principal 

objetivo consistiu na distinção de todos os alunos que participaram nas atividades 

desenvolvidas pelo grupo. Para além disso, esta ação permitiu ainda, destacar os alunos 

com melhores resultados e, contou com a presença de todas as turmas da escola e 

também com alguns professores de outros grupos disciplinares.  

No desenvolvimento do projeto da proteção civil, julgo ter contribuído para a 

relação de proximidade entre a escola e a comunidade, através dos contactos que efetuei 

com o centro de saúde de Beja e a associação Alento, determinantes para a realização 

das ações de formação de primeiros socorros e reanimação, respetivamente. Para além 

disso estas ações de formação tinham como principais públicos-alvo, os funcionários da 

escola, alguns professores e alunos. De acordo com Almeida dos Santos et al. (2009) “o 

estreitamento de laços entre escola e comunidade local gera benefícios aos moradores e 

à própria comunidade escolar, para além de restabelecer a relação de respeito e 

confiança com a escola e promover a sua valorização junto da sociedade” (p. 131). A 

atividade, “A bicicleta na Cidade”, foi outra das atividades em que participei e através da 

qual, julgo ter contribuído para o aprofundamento da relação entre a escola e a autarquia, 

e, mais uma vez, a comunidade. Através desta iniciativa, foi possível aliar a escola e a 

autarquia em prol de um objetivo comum e do interesse de todos – a sustentabilidade. 

Esta atividade envolveu um número satisfatório de alunos da escola, cerca de vinte, e 

duas professoras de Educação Física. 

Em minha opinião a minha relação com a comunidade educativa assentou num 

ambiente de trabalho positivo e saudável, de cooperação e entreajuda que visou acima 

de tudo a melhoria do trabalho educativo das escolas. Para além disso todas as 

atividades em que participei permitiram realçar a relação entre a escola e a comunidade. 

Considero, por isso, que foram atividades que me proporcionaram experiências 

enriquecedoras e que, de certa forma, contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional. 
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5.4. DIMENSÃO - Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida 

 

A dimensão relativa ao desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida 

sugere uma reflexão sobre o meu envolvimento enquanto docente no meu próprio 

desenvolvimento profissional bem como o modo como as formações por mim 

frequentadas influenciaram o meu desempenho docente no sentido da melhoria da 

qualidade educativa.  

Para Canário (1991) “cada escola é um construído social, um produto da ação 

social de um coletivo em que os professores são parte fundamental” (p.83). Para o autor, 

a melhoria do funcionamento da escola pressupõe a participação dos professores que 

dispõem da pesquisa, da formação e da inovação como formas estratégicas para 

alcançar a melhoria da qualidade do ensino. Foi com recurso a estas estratégias que, ao 

longo destes anos, procurei melhorar o meu desempenho profissional e, em simultâneo, 

acompanhar uma sociedade em constante mudança e cada vez mais exigente. Assim 

sendo para além das diversas formações creditadas e não creditadas que frequentei, a 

pesquisa foi bastante útil para a autoformação e sempre que a frequência em ações de 

formação não foi possível, e a inovação, imprescindível para testar, cativar e estimular o 

meu interesse. Através destas três formas de desenvolvimento e formação profissional 

procurei colmatar, reciclar e adquirir conhecimentos. 

Ainda a respeito da formação contínua, Sebarroja (2001) refere que ela se 

desenvolve de duas formas complementares, por um lado, a que resulta de um esforço 

individual e, por outro, a resultante da troca e partilha de experiências. Ainda segundo o 

autor, “em ambos os casos, a chave está na intensidade da reflexão sobre a teoria e 

sobre a prática” (p. 130). Neste sentido e concordando com o autor, para além do esforço 

individual a que me impus para adquirir conhecimento procurei também através da 

partilha de conhecimentos, ideias e experiências com colegas - numa cultura de 

colaboração - aprofundar algumas áreas temáticas. Foi através da leitura e pesquisa 

sobre algumas áreas do conhecimento, tais como, os projetos educativos das escolas, 

legislação relativa às mudanças na política educativa, estudos recentes sobre o ensino-

aprendizagem, entre outros, que procurei fazer a minha autoformação. Para além disso, 

sempre que possível, procurei partilhar a minha formação teórica e prática com colegas 

mas também sujeitá-las a uma reflexão crítica através da qual procurei obter uma 

compreensão mais profunda sobre a minha prática pedagógica.  

Após a minha formação inicial, à medida que a necessidade se ia impondo 

procurei, sempre que possível e desejável, frequentar ações de formação como forma de 
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melhorar o meu desempenho docente e, consequentemente contribuir para a melhoria do 

funcionamento escolar. Mais precisamente nos últimos cinco anos, tenho frequentado 

várias ações de formação que, na sua maioria, não são creditadas mas às quais possuo 

certificado de participação, à exceção de uma ação de formação de Râguebi dada por um 

colega de grupo. E nas duas ações de formação creditadas em que participei – 

“Pressupostos Metodológicos na Aprendizagem do Futsal” e “Atletismo – ensino e 

aprendizagem”, obtive a classificação de Excelente. Através destas ações de formação, 

tive a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos sobre a forma de ensino, 

destas modalidades, na escola.  

Das restantes, algumas ações de formação foram realizadas na própria escola e, 

envolveram todo o pessoal docente e não docente, devido ao seu caráter obrigatório, 

como é o caso da ação de formação em “Primeiros Cuidados na Escola”, realizada na 

ESCV. Ao frequentar esta ação pude adquirir conhecimentos sobre o modo de agir em 

determinadas situações de emergência, como uma perda de consciência, uma queda, 

uma queimadura, entre outras ocorrências que carecessem de cuidados imediatos e 

básicos. Para além desta, frequentei a ação de formação sobre o “Combate a Incêndios e 

Utilização de Extintores”, a qual não tinha caráter obrigatório mas fazia parte do plano de 

atividades do clube de proteção civil da ESDMI e, como docente colaboradora desse 

projeto procurei frequentar a ação. Através da qual fiquei a conhecer quais os 

procedimentos a realizar em caso de incendio.  

Para além das ações de formação já referidas, frequentei outras realizadas em 

entidades diversas e com creditação para tal. As quais tiveram como principais fontes de 

motivação, o interesse e reciclagem de determinados conhecimentos. A maioria das 

ações de formação estava relacionada com a Educação Física, como são o caso das 

ações de formação: em Halliwick – therapy, cujo interesse pela participação esteve 

relacionada com uma atividade paralela ao ensino na escola e que exercia há já alguns 

anos – o ensino da natação, o facto de ter alguns alunos com necessidades educativas 

especiais nessas aulas e a necessidade de melhorar a qualidade dessa atividade tomei a 

iniciativa de frequentar a respetiva ação de formação. No entanto, considero que esta 

formação foi uma mais-valia para a escola, pois os conhecimentos adquiridos nessa ação 

de formação podiam vir a ser necessários, enquanto professora de Educação Física 

numa escola; a “Hora da Dança” foi outra das ações de formação que frequentei e, que 

estava relacionada com o ensino da dança, nomeadamente, a dança criativa. Esta ação 

de formação foi realizada no ano em que fiquei colocada na ESCV e foi-me bastante útil 

nesse mesmo ano, pelo que a abordagem ao ensino da dança nas minhas aulas foi, de 
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modo adaptado às turmas, a mesma que o formador utilizou na ação de formação; e, 

ainda dentro da área da Educação Física, frequentei uma ação de formação destinada a 

professores, monitores e treinadores de Voleibol, cuja frequência teve como principal 

objetivo a reciclagem de conhecimentos sobre o ensino-aprendizagem dessa 

modalidade. 

A participação nestas ações de formação contribuíram positivamente para o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal quer pelos conhecimentos adquiridos, quer pela 

partilha e convívio que proporcionaram. Para além disso, também a pesquisa e a 

inovação contribuíram para o meu desenvolvimento enquanto docente. Embora 

diferentes, estas três formas de aquisição de saber apelaram à minha reflexão. E ao 

refletir sobre as várias temáticas do conhecimento docente, estava também a rever e a 

mudar a minha prática e, consequentemente a gerar mudança e inovação determinantes 

para a melhoria do ensino-aprendizagem.  

 

6. Reflexão Final 

 

Ao refletir sobre o que foi referido ao longo deste relatório, relativamente à minha 

prática profissional docente, de 2009 a 2013, das várias experiências desenvolvidas, 

pretendo destacar aquelas que mais contribuíram para a construção do meu perfil 

profissional e pessoal, bem como revelar algumas dificuldades sentidas.  

Hoje, quando reflito sobre as razões que me levaram a optar por fazer o curso de 

Educação Física recordo uma constatação, do professor João Barreiros, que me ficou na 

memória desde a faculdade, a propósito do motivo das escolhas dos estudantes pelo 

curso de Educação Física, na qual considerou que a principal razão para essa escolha 

era o gosto pela prática de desporto. Concordei com ela de imediato, pois, foi esse o 

principal motivo para a minha opção profissional, o gosto e o querer manter-me vinculada 

a esse modo de vida. Atualmente, tenho a certeza de que a segunda razão se deve ao 

gosto pelo ensino de uma disciplina que a mim, enquanto aluna, me fazia sentir muito 

feliz e que através dela procuro que os meus alunos cresçam de forma harmoniosa e 

com valores, mas também, que mantenham o gosto pela prática de exercício físico ao 

longo das suas vidas, pois estou convicta que é uma mais-valia. Através desta disciplina, 

os alunos têm, entre muitas outras, a oportunidade de exercitar o corpo contrariando a 

grande tendência dos dias correntes – o sedentarismo, e, assim, atenuar e retardar os 

seus malefícios na saúde bem como experimentar a socialização, proporcionando-lhes 
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desenvolver espírito de grupo, cooperação e solidariedade, no fundo, adquirir 

ferramentas para integrar uma sociedade de forma plena e saudável. 

Foi precisamente no ano de 2014, que fez dez anos que concluí o curso e, foi 

precisamente no período a que se refere este relatório que surgiram mais oportunidades 

para desempenhar as funções para as quais me preparei no estágio profissional, último 

ano da licenciatura. Experiências essas que me “souberam a pouco”, porque resultaram 

de horários incompletos o que, de certa forma, impediu uma maior envolvência nas 

escolas, no que se refere a projetos, mas às quais estou muito grata por terem existido.  

No entanto, essas oportunidades restringiram-se somente a esse período. Hoje 

em dia, não estou colocada em nenhuma escola, ainda assim, destaco como aspeto 

positivo o facto de ter adquirido essas experiências em escolas diferentes o que me 

permitiu contactar com realidades distintas contribuindo para a minha capacidade de 

adaptação àquilo que é novo. Hoje, sou uma pessoa mais resiliente às adversidades da 

vida profissional e pessoal tendo contribuído para tal as experiências pelas quais fui 

passando ao longo destes dez anos.  

Com as oportunidades de colocação a tardar em surgir, desde cedo, procurei 

agarrar outros projetos, os quais tenho mantido ao longo destes anos, também eles 

ligados à atividade física. Destaco de entre os vários projetos, a docência da natação e 

da atividade física e desportiva no âmbito das AECS, por serem aquelas que exerço 

desde os anos de 2005 e 2006 sem interrupção e também a docência da disciplina em 

cursos, CEF e profissionais. Embora estas últimas tenham sido desenvolvidas 

pontualmente, ainda assim permitiram-me contribuir, com o mesmo empenho, para o 

desenvolvimento de crianças e jovens através da prática de exercício físico. As 

experiências no ensino da atividade física e desportiva nas AECS, onde o público-alvo 

são crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos, e, portanto, com 

necessidades educativas diferentes dos alunos do 3º ciclo e secundário e os cursos CEF 

e profissionais, com uma organização muito específica e com alunos com perspetivas de 

vida muito peculiares, revelaram-se, ao início, particularmente difíceis para mim por três 

motivos, a inexperiência no âmbito do ensino, o facto de não ter recebido formação 

específica para tal e porque, em ambos, o trabalho desenvolvido foi bastante isolado. 

Embora tenha tido uma experiência fugaz no ensino na escola pública, posso dizer que 

procurei desempenhar as minhas funções da melhor forma possível ou da melhor forma 

que sabia e podia. 
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Relativamente à minha passagem pela ESCV e ESDMI posso afirmar que, apesar 

das diferenças entre as duas escolas, ambas foram bastante importantes para o meu 

crescimento pessoal e profissional. 

 Por um lado, a ESCV localizada num meio mais rural, mais pequena, onde todos 

se conhecem e, por isso se estabelece uma relação mais intensa e constante. Possuía 

uma organização e funcionamento menos rígidos, na qual, de um modo geral, tanto 

professores como funcionários demonstravam disponibilidade e competência no 

desempenho das suas funções, apesar do seu grupo disciplinar de Educação Física 

possuir poucos hábitos de trabalho em grupo. Contudo, era um grupo que dispunha de 

todos os documentos necessários, bastante bem organizados e atualizados.  

Nesta escola tive a oportunidade de lecionar a disciplina de Educação Física, pela 

primeira vez, apenas a turmas do ensino regular. Experiência que considerei muito 

gratificante quer ao nível das relações estabelecidas entre professor-aluno quer ao nível 

das evoluções positivas nas aprendizagens dos alunos. Para além disso, foi também 

nesta escola, a primeira vez após o estágio profissional, que avaliei os conteúdos e 

matérias da disciplina de acordo com as orientações do PNEF em vigor, o que constituiu 

um novo estímulo para o meu desempenho docente. Ainda nesta escola, pela primeira 

vez, pude desempenhar a função de tutora. Desta experiência, ficou comigo até aos dias 

de hoje a ideia e o sentimento que existem determinadas medidas que poderão, em 

certos casos, fazer a diferença no sucesso escolar de um aluno, mas simultaneamente a 

perceção clara acerca da influência que o modo de organização e funcionamento das 

escolas têm sobre as experiências e aprendizagens dos alunos. 

Perante a forma como fui recebida pelos colegas de grupo, com alguma 

indiferença, procurei ser persistente e ter iniciativa nas abordagens aos colegas de grupo 

para o estabelecimento de uma relação que me permitisse, não só, discutir alguns 

assuntos pertinentes como também trocar opiniões e esclarecer dúvidas. Embora não 

tenha conseguido mudar a sua forma de relacionamento como grupo, considero que fui 

bem-sucedida relativamente ao meu objetivo.  

Com os restantes colegas da escola, mas também com os funcionários, considero 

que mantive, desde o início, uma relação bastante positiva, baseada no respeito e 

entreajuda, imprescindíveis para o desenvolvimento das minhas funções.   

Por outro lado, a ESDMI localizada numa zona mais urbana e que envolvia um 

maior número de recursos humanos, apresentava uma organização e funcionamento 

mais rigorosos. Nesta escola as relações que estabeleci quer com colegas quer com 

funcionários basearam-se, sobretudo, na cordialidade e respeito mútuos. Foi no meu 
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grupo disciplinar, que encontrei o maior apoio para o desenvolvimento do meu trabalho. A 

disponibilidade, a entreajuda e a cooperação existentes no grupo facilitaram a minha 

integração na escola e, sobretudo no grupo disciplinar. Neste grupo de trabalho encontrei 

condições humanas excecionais para a realização de um trabalho cooperativo 

determinante para o sucesso de um objetivo, neste caso, o sucesso educativo.   

Da experiência adquirida nesta escola destaco o cargo de diretora de turma, por 

tê-lo desempenhado aí pela primeira vez. Como diretora de turma tive a oportunidade de 

desenvolver diferentes capacidades, tais como: as de anfitriã na receção e integração na 

escola de alunos, pais e professores da turma; as de organização, na preparação das 

reuniões, mas também dos dossiês da turma e, restantes burocracias associadas a essa 

função; as de liderança, ao presidir as reuniões de conselho de turma; mas também de 

tolerância, compreensão e bom senso quer na tomada de decisões quer na resolução de 

problemas. As reuniões regulares de diretores de turma, ao servirem de modelo para as 

minhas reuniões, foram uma ajuda preciosa para o desempenho desta função. 

Por desempenhar mais funções mas também por me terem sido atribuídas, 

embora a meio do ano letivo, mais horas, foi com naturalidade que me envolvi em mais 

projetos da escola, nomeadamente: o desporto escolar e o clube de proteção civil através 

das quais pude enriquecer a minha experiência profissional. 

As experiências adquiridas nestas duas escolas – ESCV e ESDMI – permitem-me 

afirmar que, realmente, nenhuma escola é igual a outra, cada uma tem as suas 

potencialidades e fragilidades, possibilidades e limitações. Cabe a nós, professores, 

captar a essência de cada uma e contribuir da melhor forma possível através do 

conhecimento, disponibilidade, empenho e cooperação. 

Aos professores, hoje em dia, é-lhes exigido a aquisição e desenvolvimento de 

várias competências pelo que é de extrema importância que os mesmos, através da 

pesquisa e formação procurem ser inovadores na sua forma de atuar e, através da 

inclusão, proporcionem a todos sucesso educativo contribuindo para as missões de cada 

escola. Foi com o objetivo de corresponder positivamente a essas exigências que 

procurei através da pesquisa, da formação e da inovação, melhorar o meu trabalho 

individual mas também o trabalho em grupo, quer no âmbito da disciplina de Educação 

Física quer no âmbito da escola. Foi ainda num contexto de desafio à minha capacidade 

de aprendizagem e formação contínua que encarei os processos de avaliação, em dois 

dos quais solicitei observação de aulas, disponibilizando-me para evoluir com as críticas 

construtivas apontadas ao meu trabalho pelos avaliadores.  
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Resta-me dizer que não me arrependo em momento algum de ter frequentado o 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. A sua 

realização foi como uma atualização de conhecimentos que considero terem sido 

bastante úteis, quer na minha vida profissional porque me levou a rever matéria, quer na 

minha vida pessoal pois foi mais um objetivo alcançado. Para além disso, deu-me 

motivação para continuar a lidar com todas estas medidas drásticas para o sistema de 

ensino e toda a comunidade escolar, em especial professores e alunos.  
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Anexos 

 

ANEXO Nº 1 - Normas de referência para o sucesso em Educação Física da ESCV 

 
Seleção das 
seis melhores 
matérias/ano 

3º Ciclo de Ensino Básico Ensino Secundário 

Atividades 

Físicas 

Desportivas 

N
ív

e
is

 7º Ano Escolaridade 8º Ano Escolaridade 9º Ano Escolaridade 

N
ív

e
is

 10º Ano Escolaridade 11º Ano Escolaridade 12º Ano Escolaridade 

NO NI NE NA NO NI NE NA NO NI NE NA NO NI NE NA NO NI NE NA NO NI NE NA 

1 5 1 - - 4 2 - - 3- 3 - - 0/5 4 2 - - 3 3 - - 2 4 - - 

2 4 2 - - 3 3 - - 2 4 - - 6/9 2 3 1 - 1 3 2 - 1 2 3 - 

3 
- 4 2 - - 4 2 - - 4 2 - 

10/

13 

- 5 1 - - 4 2 - - 3 3 - 

4 
- 5 - 1 - 3 2 1 - 2 3 1 

14/

17 

- 4 2 - - 3 3 - - 3 2 1 

5 
- 3 2 1 - 2 2 2 - 2 2 2 

18/

20 

- 3 2 1 - 1 3 2 - - 3 3 

Aptidão 

Física 

Aptidão física – o aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física pelo 
menos em quatro dos seis testes aplicados (Fitnessgram) 

Aptidão física – o aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física pelo 
menos em quatro dos seis testes aplicados (Fitnessgram) 

Conhecimentos 

O aluno revela os conhecimentos essenciais, relativos aos processos de elevação 

e manutenção da Aptidão Física e à interpretação e participação nas estruturas e 

fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas (objetivos 

definidos pelo Grupo de Educação Física para cada um dos anos de 

escolaridade). 

O aluno revela os conhecimentos essenciais, relativos aos processos de elevação 

e manutenção da Aptidão Física e à interpretação e participação nas estruturas e 

fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas (objetivos 

definidos pelo Grupo de Educação Física para cada um dos anos de 

escolaridade). 
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ANEXO Nº 2 - Planificação Plurianual da ESCV 

 
 

PLANIFICAÇÃO PLURIANUAL 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matéria a Abordar Aulas Matéria a Abordar Aulas Matéria a Abordar Aulas 

Andebol 
10 

Basquetebol 
10 

JDC (revisão 8º ano) 
20 

Futsal 
10 

Voleibol 
15 

Teóricas 
8 

Basebol 
5 

JDC (revisão 7º ano) 
5 

Corfebol 
4 

Ginástica Desportiva 
15 

Ginástica Desportiva 
18 

Ginástica Desportiva 
15 

Solo,  Aparelhos Solo, Aparelhos  
Trampolins, Acrobática e 

Revisão GD 

Atletismo  
12 

Atletismo  
8 

Atletismo 
9 

Corridas Saltos Lançamentos 

Dança 
3 

Dança 
3 

Dança 
3 

Desportos de Raqueta 
6 

Desportos de Raqueta  
6 

Desportos de Raqueta  
9 

(Ténis e Badmington) (Ténis e Badmington) (Ténis e Badmington) 

Natação 
10 

Natação 
10 

Natação 
10 

Matérias alternativas 
14 

Matérias alternativas 
10 

Matérias alternativas 
7 

Condição Física  15 Condição Física  15 Condição Física 15 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Matéria a Abordar Aulas Matéria a Abordar Aulas Matéria a Abordar Aulas 

Andebol 
20 

Basquetebol 
20 

JDC (revisão 11º ano) 
24 

Futsal 
20 

Voleibol 
20 

Corfebol 
12 

  
  

JDC (revisão 10º ano) 
8 

  
  

Ginástica Desportiva 
12 

Ginástica Desportiva 
12 

Ginástica Desportiva 
12 

Solo, Aparelhos e 
Trampolins 

Solo, Aparelhos e 
Trampolins Solo, Aparelhos e Trampolins 

Atletismo  
20 

Atletismo  
20 

Atletismo 
20 

Corridas, Saltos e 

Lançamentos 

Corridas, Saltos e 

Lançamentos Corridas, Saltos e Lançamentos 

Dança 
6 

Dança 
6 

Dança 
6 

Desportos de Raqueta 
12 

Desportos de Raqueta  
12 

Desportos de Raqueta  
16 

(Ténis e Badmington) (Ténis e Badmington) (Ténis e Badmington) 
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Matérias alternativas 
16 

Matérias alternativas 
8 

Matérias alternativas 
16 

Condição Física  12 Condição Física  12 Condição Física  12 

Teóricas 12 Teóricas 12 Teóricas 12 

 
 

 
 

 
Secundário 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Jogo Desportivo Coletivo I Jogo Desportivo Coletivo II Jogo Desportivo Coletivo III 

Ginástica I 
(Ginástica de solo e um aparelho de 

ginástica de aparelhos) 

Ginástica II 
(Ginástica de solo e um aparelho de 

ginástica de aparelhos) 

Ginástica III 
(Ginástica Acrobática) 

Atletismo ou  Raquetes ou 

Patinagem I 

Atletismo ou  Raquetes ou 

Patinagem II 

Atividades de Exploração da Natureza 

(Orientação, natação...) 

Danças I Danças II Danças III 

Aptidão Física Aptidão Física Aptidão Física 

At. FIS/ Contextos e Saúde I At. FIS/ Contextos e Saúde II 
At. FIS/ Contextos e Saúde III 
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ANEXO Nº3 - Protocolo da AI da ESCV 

Um exemplo…  

 
 

AVALIAÇÃO INICIAL DE FUTEBOL 
 

Situação A 

 

 
 
 
 
 
 

O aluno em situação de exercício critério de dominante técnica executa: 1. Passe; 2. Receção; 3. 
Controlo da bola; 4. Remate; 5. Condução de bola; 6. Drible/finta. 

Condições de Realização Critérios de Avaliação 

Dois alunos, um a ser avaliado 
e outro na ajuda da devolução 
da bola. 

Realiza, sem dificuldades significativas, os padrões globais das 
ações técnicas: passe, receção, controlo, condução e remate.  
Conduz a bola sem perder o controlo desta; Passa e recebe em 
progressão sem perder a bola; Remata colocando a bola por cima 
do “elástico”. 

Situação B 

 
Jogo 
REDUZI
DO 
(3x3/4x4
) 
Jogo 
FORMA
L (5x5) 
 

 
 
 

Condições de Realização Critérios de Avaliação 

Número de alunos suficientes 
para composição de um jogo 
reduzido 3x3 ou 4x4 
(aconselhável no Ensino 
Básico) ou de um jogo formal 
(aconselhável no Ensino 
Secundário). 
Utilizar como recurso espacial, 
sempre que possível, em 
campo inteiro. 

Executa com adequação e oportunidade as diferentes ações de 
jogo. 
Enquadramento ofensivo: 1. desmarca-se abrindo linhas passe, 2. 
opta por passe a um companheiro em posição mais ofensiva, 3. 
opta por criar superioridade numérica no ataque (tabelinha) ou 4. 
dribla em direção à baliza.  
Enquadramento defensivo: 5. marca o seu adversário direto, 6. 
fecha linhas de passe de forma a evitar situações de finalização. 7. 
Como GR procura enquadrar-se sempre com a bola, sem perder a 
noção posicional relativamente à baliza, procurando impedir o golo. 
Quando se apodera da bola passa a um colega desmarcado e em 
condições ótimas de receção. 
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O aluno Diagnóstico 

Não cumpre nenhum dos critérios da situação A e B 

Cumpre os critérios 1 e 2 da situação A 

Cumpre os critérios 1, 2, 3, 4 e 5 da situação A e 1, 2, 4 e 5 
da situação B 

Cumpre todos os critérios da situação A e B 

Nível Omisso – Não atinge NI 

Nível Introdução (NI) 

Nível Elementar (NE) 

Nível Avançado (NA) 

 
 

Ficha de Observação - Futebol 
 

Ano:  

Turma: 
Data: 

Situação A 
Situação B 

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 

1
. 
P

a
s
s
e

 

2
.R

e
c
e
p
. 

3
.C

o
n
tr

.o
lo

 d
a

 b
o
la

 

4
. 
R

e
m

a
te

 

5
.C

o
n
d

u
ç
ã

o
 d

a
  

b
o
la

 

6
.D

ri
b
le

/F
in

ta
 

Enquadramento  

Ofensivo 

Enquadramento  

Defensivo 
GR 

N
º 

N
o
m

e
 

1. Abre 
linhas 
passe 

2. Passe 
posição 
ofensiva 

3. 
Tabe- 
linha 

4. 
Drible 

5. 
Marca 
Indiv. 

6. 

Fecha 
linhas 
passe 

7.  

Enquadr
ament 
c/bola 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

1
0 

               

1
1 

               

1
2 

               

 

 

Situação A Situação B 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

O aluno Diagnóstico 

Não cumpre nenhum dos critérios da situação A e B 

Cumpre os critérios 1 e 2 da situação A 

Cumpre os critérios 1, 2, 3, 4 e 5 da situação A e 1, 2, 4 e 5 da 
situação B 

Cumpre todos os critérios da situação A e B 

Nível Omisso – Não atinge NI 

Nível Introdução (NI) 

Nível Elementar (NE) 

Nível Avançado (NA) 
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ANEXO Nº 4 - Níveis dos alunos da turma do 11º A da ESCV: nas matérias das Atividades Físicas; Aptidão Física; e Conhecimentos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Nome Basquetebol Voleibol Atletismo Atividades Gímnicas Badmínton Natação 

AI 2ºP 3ºP AI 2ºP 3ºP AI 2ºP 3ºP AI 2ºP 3ºP AI 2ºP 3ºP AI 2ºP 

1 André Tomé 
NI NI NI/NE NI 

NI/NE NE 
NI 

NI NI/E 
NI NE NE NE 

NE NE/A NR TRAB 

2 Bernardo Barão 
NE NE/A NA NA NA NA NE 

NE NE/A 
NE NA NA NE 

NE/A NE/A NE/A NA 

4 Bruno Costa 
NE NE NE/A NI/E 

NE NE 
NI 

NI/E NE 
NI NE NE NE 

NE NE/A NO NI 

5 Bruno Guerreiro 
NE NE NE NI/E 

NI/E NE 
NE 

NE NE 
NI NE NE NE 

NE NE/A NA NA 

6 Daniel Nazário 
NE NE NE NI/E 

NE NE 
NI/E 

NE NE 
NI NE NE NI/E 

NE NE NI/E NE 

7 David Pereira 
NE NE NE/A NE 

NE NE/A 
NI/E 

NE NE 
NI NE NE NE 

NE/A NA NE/A NA 

8 Inês Caracinha 
NI NI/E NE NE 

NI/E NE 
NI 

NI NI/NE 
NI NE NE NI 

NI/E NI/E NR TRAB 

9 Inês Fragoso 
NI/E NI/E NE NE 

NE NE 
NI 

NI NI/E 
NI NE NE NE 

NE NE/A NE/A NA 

10 Jessica Correia 
NI NI NI/E NI/E 

NI/NE NE 
NI 

NI NI/E 
NI NE NE NI 

NI NI/E NE NE/A 

11 Jessica Jesus 
NI NI NI/E NI/E 

NI/NE NE 
NI 

NI NI 
NI NE NE NI 

NI/E NE NI NI 

12 João Costa 
NE NE NE NI/E 

NE NE 
NI 

NI/E NI/E 
NI NE NE NI/E 

NE NE NO NI 

13 Jorge Caeiro 
NE/A NA NA NA NA NA NE/A 

NA NA 
NE NA NA NE 

NE/A NA NA NA 

14 Leandro Rosa 
NE NE NE NE 

NE NE 
NI 

NE NE 
NI NE NE NE 

NE NE NI/E NE 

15 Luis Martins 
NE NE NE/A NE 

NE NE/A 
NE 

NE NE/A 
NE NA NA NE 

NE NE/A NE NE/A 

16 Patrícia Vaz 
NE NE NE NI/E 

NE NE 
NA 

NA NA 
NI NE NE NI/E 

NE NE NI/E NE 

17 Pedro Contente 
NE NE NE NI/E 

NE NE 
NI 

NI/E NE 
NI NE NE NI/E 

NE NE NO NI 

18 Pedro Louro 
NE NE NE/A NE 

NE NE 
NE 

NE NE 
NI NE NE NE 

NE NE/A NO NI 

19 Raquel Carrilho 
NE NE NE NE 

NE NE 
NI 

NI/E NE 
NI NE NE NE 

NE NE/A NI/E NE 

20 Sara Faustino 
NE NE NE NI/E 

NI/E NE 
NI 

NI NI/E 
NI NE NE NI/E 

NE NE NI NI/E 

21 Teresa Lourenço 
NE NE NE NE 

NE NE/A 
NI/E 

NE NE 
NI NE NE NE 

NE NE/A NI NI/E 

22 Vanessa  
NI NI NI NI/E 

NI/E NE 
NI 

NI NI 
NI NE NE NI/E 

NI/E NE NI NI/E 

23 Victor Mota 
NI NI NI/E NE 

NE NE 
NI 

NI NI/E 
NI NE NE NE 

NE/A NE/A NE NE/A 
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Nº Nome Diagnóstico AF 

AI 

Diagnóstico AF 

2ºP 

Diagnóstico AF 

3ºP 

Diagnóstico Conhecimentos 

3ºP 

1 André Tomé NA A A NA (trabalho) 
2 Bernardo Barão A A A NA (trabalho) 
4 Bruno Costa A A A A 
5 Bruno Guerreiro A A A A 
6 Daniel Nazário A A A A 
7 David Pereira NA NA A NA (trabalho) 
8 Inês Caracinha NA NA A A 
9 Inês Fragoso A A A A 
10 Jessica Correia A A A A 
11 Jessica Jesus A A A NA (trabalho) 
12 João Costa A A A A 
13 Jorge Caeiro A A A A 
14 Leandro Rosa A A A NA (trabalho) 
15 Luis Martins A A A NA (trabalho) 
16 Patrícia Vaz A A A A 
17 Pedro Contente A A A A 
18 Pedro Louro A A A NA (trabalho) 
19 Raquel Carrilho A A A A 
20 Sara Faustino A A A A 
21 Teresa Lourenço A A A A 
22 Vanessa  A A A A 
23 Victor Mota A A A A 
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ANEXO Nº 5 – Plano Anual de turma do 11º A da ESCV 

 

 SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Período 1º Período - 20 de Setembro a 17 de Dezembro 2º Período – 3 de Janeiro a 8 de Abril 3º Período – 26 de Abril a 9 de Junho 

 
Etapa 

1ª ETAPA – Avaliação 
Inicial 

 

23/09 a 28/10 

2ª ETAPA – Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 

04/11 a 16/12 

3ª ETAPA – Aprendizagem e Desenvolvimento 
 

 

03/01 a 07/04 

4ª ETAPA – 
Desenvolvimento e 

Consolidação 19/04 a 

28/05 

5ª ETAPA – 
Consolidaçã

o e 

Antecipação 
31/05 a 
25/06 

Unidade 
Didática 

Data 

1ª U.D 
 

 

22/09 a 28/10 

1ª U.D 
 

 

04/11 a 15/11 

2ª U.D 
 

 

17/11 a 
16/12 

 
 

N 

1ª U.D 
 
03/01 a 03/02 

 

 
 
C 

2ª U.D 
 

10/02 a 

17/03 

3ª U.D 
 
21/03 a 07/04 

 
 

P 

1ª U.D 
28/04 a 
12/05 

2ª U.D 
16/05 a 
30/05 

1ª U.D 
 
1/06 a 09/06 

 

Nº de Aulas por 

Etapa 

 

15 

 

13 

 

25 

 

10 

 

3 

Atividades 

Físicas 

Nº Total de Aulas: 13 

Aplicação do Protocolo de 
Avaliação Inicial 
Basquetebol 

Voleibol 
Ginástica Desportiva (solo, 
aparelhos e trampolins) 

Atletismo (corridas, saltos e 
lançamentos) 
Danças sociais 
Desportos de raquete (ténis 

e badminton) 
Outras modalidades 
(Râguebi e Natação) 

Futebol e Andebol (revisão) 
 

Nº Total de 

Aulas: 8 
 
Basquetebol 

At. Gímnicas 
Atletismo 

Nº Total 

de Aulas: 
5 
 

Basqueteb
ol 
Voleibol 

Badmínton 
Avaliação 
sumativa 

 

 
 
 

 
 
N 

Nº Total de 

Aulas: 10 
 
Basquetebol 

Voleibol 
At. Gímnicas 
 

 

 
 
 

 
 
C 

Nº Total de 

Aulas:9 
 
Râguebi 

Dança 
Atletismo 
Badmínton 

 
 

Nº Total de 

Aulas:6 
 

Atletismo 

Dança 
Avaliação 
sumativa 

 

 
 
 

 
 
P 

 

Nº Total 

de 
Aulas:5 
 

Atletism
o 
Natação 

Nº Total 

de 
Aulas:5 

 

Râguebi 
At.Gímnic
as 

Badmínton 
 

Nº Total de 

Aulas:3 
 
 

Basquetebol 
Voleibol 
 

Avaliação 
sumativa 

Aptidão Física Fitnessgram Condição Física N Condição 
Física 

C Fitnessgram P Fitnessgram Condição 
Física 

Conhecimentos Conhecimentos Conhecimentos N Conhecimentos C Conhecimentos P Teste de Avaliação Conheciment
os 
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ANEXO Nº 6 – Critérios de Avaliação 10º/11º/12º ano dos cursos profissionais da ESDMI  

 
 

 DOMÍNIO PSICO – MOTOR – 60% 
 
 

  Prática. 
 

          Testes práticos (executados no início e fim do ciclo de atividades - mas apenas 
de algumas modalidades). 
 
 
 
 DOMÍNIO COGNITIVO – 10%  
 
 

              Conhecimentos teóricos. 
 

  Testes escritos (elaborados em casa/escola – 1º e 2º Períodos) / Fichas de 
trabalho. 
 

  Trabalho de grupo, sobre temas a definir. 
  
 
 
 DOMÍNIO SÓCIO – AFECTIVO – 30% 
  
 

 Registo de atitudes/comportamentos, em ficha própria. 
 
 
* Com adaptação dos critérios de avaliação em função da avaliação diagnostica. 

 
 

Instrumentos de Avaliação  

   
 DOMÍNIO PSICO – MOTOR – 60% 
 

- Fichas de Registo de testes práticos das modalidades nucleares a 
avaliar (avaliação diagnóstico, avaliação formativa e avaliação sumativa). 
- Fichas de registo da prática de modalidades abordadas nas aulas 
(avaliação formativa). 
- Observação Direta. 
 

 DOMÍNIO COGNITIVO – 10% 
 

- Testes escritos. 
- Trabalhos de grupo. 
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- Fichas de trabalho. 
Os testes escritos e fichas de trabalho incidem na matéria que está a ser 
abordada nas aulas práticas. 
Os trabalhos de grupo incidem em temas da Cultura Desportiva. 
 
 

 DOMÍNIO SOCIO – AFECTIVO - 30% 
 

- Ficha de Registo de Atitudes e Comportamentos com os seguintes 
parâmetros: 
. Assiduidade / Pontualidade – 10% 
. Atitudes/ Comportamento / Cooperação – 10% 
. Empenho – 10% 

 
 
ANEXO Nº 7 – Grelha de registo das avaliações para cada matéria da ESDMI 

 
Um exemplo… 

 
 
 

 
 

 Educação Física 

  2011/2012 

 Avaliações de 
Futebol/Futsal 

____/____/_____
__ 

   ____ºPeríodo 

           

Ano Turma N
º 

Nome Passe Drible Remat
e 

Jogo 

N
o

ta
 F

in
a
l 

Obs. 

      Guard
a-
redes 

Defes
a 

Ataqu
e 

20% 20% 20% 5% 15% 20% 

  1               0,
0 

  

2               0,
0 

  

3               0,
0 

  

4               0,
0 

  

5               0,
0 

  

6               0,
0 

  

7               0,
0 

  

8               0,
0 

  

9               0,
0 

  

1
0 

              0,
0 

  

1
1 

              0,
0 

  

1
2 

              0,
0 
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ANEXO Nº 8 – Plano anual de turma do 10º H da ESDMI 

 

 
 

Escola Secundária c/ 3º Ciclo D. Manuel I  
    

Planeamento Anual de Educação Física 

 
Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde 

   

 
Ano Letivo de 2011/2012 

     

Prof. Maria João Velhinho 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio Junho 

21 5 2 7 4 1 7 4 2 6 

Apresentação FERIADO 
Avaliação 

Diagnóstica Ginástica Técnico-tática Lançamentos Ginástica no solo PASCOA Técnico-tática Av. Teórica dos Mód 1, 2, 3 e 4 

AF/CS   Atletismo 
Av. 

Diagnóstica Basquetebol Atletismo     Futsal 
Entrega e correcção do teste 

Mód 5 

28 12 9 14 11 8 14 11 9 13 

Aptidão Física 
Avaliação 

Diagnóstica Corridas 
Ginástica no 

solo Técnico-tática 
Corridas, saltos e 

lançamentos Ginástica no solo Av. Diagnóstica Futsal Autoavaliação 

  Basquetebol Atletismo   Basquetebol Atletismo   Futsal Av. Prática 
Entrega e correcção do teste 

Mód 1,2,3 e 4 

  19 16 21 18 15 21 18 16 
 

  Técnica Fitnessgram NATAL Técnico-tática Atletismo Ginástica no solo Técnica AF/CS 
 

  Basquetebol 1ª Avaliação   Basquetebol Av. Prática Av. Prática Futsal Av. Teórica 
 

  26 23 28 25 22 28 25 23 
 

  Técnica Fitnessgram NATAL Basquetebol CARNAVAL PASCOA FERIADO 
2ª Av. 

Fitnessgram 
 

  Basquetebol 1ª Avaliação   Av. Prática         
 

 
  30     29 

  
30 

 

 
  Saltos     AF/CS 

  

2ª Av. 
Fitnessgram 

 

 
  Atletismo       

  
  

 

          

 

Dias Úteis Aulas Horas Elenco Modular 

1º P 61 24 18 Nº Mód.  Designação do Módulo Nível Nº Horas Nº Aulas 

2ºP 51 22 16,5 1 DCI - Basquetebol e Futsal Introd 19,5 26 

3ºP 49 18 13,5 2 Ginástica Introd 7,5 10 

Totais 161 64 48 

3 Outras At. Físicas e Desp. I - Atletismo Introd 9 12 

4 Aptidão Física Fitnessgram 7,5 10 

5 At. Físicas/Contex. e Saúde II Obj.  1, 2 e 3 4,5 6 
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ANEXO Nº 9 – Rotação mensal pelos espaços da ESDMI 

 

 

MAPA DE INSTALAÇÕES - ROTAÇÃO MENSAL - 2011 / 2012 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

   

8.15/9

.00 

  8º

A 

10

ºD 

7

º

B 

              12

ºD 

    12

ºD 

  9

º

B 

8º

A 

10

ºD 

                7º

A 

  C

E

I 

7º

A 

    8º

B 

12

ºB 

    11

ºD 

    

   

9.00/9

.45 

    10

ºD 

7

º

B 

              12

ºD 

    12

ºD 

    8º

A 

10

ºD 

7º

B 

  A

L 

            8º

C 

C

E

I 

      8º

B 

12

ºB 

    11

ºD 

    

10.00/

10.45 

  11

ºA 

  7

º

A 

12

ºG 

C

E

I 

8 

7º

A 

      12

ºA 

  12

ªA 

      9

º

A 

    C

EI 

2  

  A

L 

1

0º

J 

10

H 

12

ºC 

  10

ºC 

      10

ºG 

  9º

B 

10

ºE 

12

ºA 

C

EI

2 

12

ºA 

      

10.45/

11.30 

  11

ºA 

  7

º

A 

12

ºG 

C

E

I 

8 

7º

A 

      12

ºA 

  12

ºA 

      9

º

A 

    C

EI

2 

  A

L 

1

0º

J 

10

ºH 

12

ºC 

  10

ºC 

      10

ºG 

  9º

B 

10

ºE 

12

ºA 

C

EI

2 

12

ºA 

      

11.45/

12.30 

        11

ºB 

      12

ºC 

10

ºA 

10

ºC 

    C

EI 

      10

ºE 

12

ºB 

        12

ºI 

      12

ªD 

11

ºC 

  12

ºD 

  10

ºB 

10

ºA 

    12

ºE 

C

EI 

4 

1

0º

F 

  

12.30/

13.15 

9

º

A 

8º

B 

    11

ºB 

      12

ºC 

10

ºA 

10

ºC 

    C

EI 

      10

ºE 

12

ºB 

        12

ºI 

      12

ºD 

11

ºC 

C

E

I 

12

ºD 

  10

ºB 

10

ºA 

    12

ºE 

C

EI 

2 

1

0º

F 

  

Espaço 1 Polidesportivo Coberto TOTAIS 48,0 64 

Espaço 2 Polidesportivo + C. Saltos + Campo Ténis 

      Espaço 3 Campo de Futsal/Andebol + Sala Polivalente 
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13.30/

14.15 

                                                                                

14.30/

15.15 

                                                          A

L 

                    

15.15/

16.00 

      C

E

I 

11

ºC 

C

E

I 

              11

ºD 

10

ºF 

                          11

ºB 

A

L 

        10

ºI 

          

16.15/

17.00 

      C

E

I 

11

ºC 

  1

1º

F 

  10

ºB 

    8º

C 

  11

ºD 

10

ºF 

                    11

ºA 

    11

ºB 

A

L 

11

ºE 

      10

ºI 

          

17.00/

17.45 

            1

1º

F 

  10

ºB 

    8º

C 

                          11

ºA 

        11

ºE 

                  

                                          PROFESSORES      ESPAÇOS  ROTAÇÕES 

 1 - José António Baptista      0 - Espaço total                                                         4 - Outubro / Fevereiro 

 2 - Mª Noémia Jorge      1 - Campo de Jogos coberto  3 - Outubro / Janeiro / Abril                 Novembro / Março 

 3 - Fernando Damásio      2 - Polidesportivo/C. Saltos/Ténis       Novembro / Fevereiro / Maio          Dezembro / Abril 

 4 - Susana Lemos      3 - Campo Andebol/Sala Polivalente       Dezembro / Março / Junho              Janeiro / Maio 

 5 - Gilberto Pato                               

 6 - Jorge Palma                  2 - Setembro / Novembro / Janeiro / Março / Maio 

 7 - Bráulio Silva                       Outubro / Dezembro / Fevereiro / Abril / Junho 

 8 - Mª João Velhinho                                  
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ANEXO Nº 10 – Elenco modular da disciplina para a turma do 10º H na ESDMI 

PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE            ANO:  10º          TURMA: H 

 

DISCIPLINA: Educação Física 

 

PROFESSOR(A):  Maria João Velhinho 
 

 

Nº do 
Módulo 

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO 
 

Nº 
Horas 

Nº 
Aulas 

Período de 
Realização 

 
 
 
1(um) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desportos Coletivos I 
Basquetebol 
- Origem e evolução histórica do jogo; 

- Identificação e regras do jogo. 

- Fundamentação técnica: 

* Passe/receção-enquadramento; 

* Drible/fintas de arranque em drible;  

* Fintas e mudanças de direção; 

* Posições: PBO e PBD 

* Deslocamentos e paragens a 1 e 2 tempos; 

Rotação sobre um pé eixo. 

* Lançamentos e ressalto; 

* Deslizamento e sobremarcação. 

- Fundamentação tática: 

* Marcação e desmarcação; 

* Defesa individual (HxH) e à zona; 

* Corte para o cesto e para a bola; 

* Passa e vai”; 

* Transição defesa/ataque; 

* Contra-ataque e ataque organizado 

Futsal 

- Origem e evolução histórica do jogo; 

- Identificação do jogo e suas regras; 

- Fundamentação técnica: 

* Passe/receção; drible de bola 

* Finalização  

* Fintas e mudanças de direção; 

* Posição básica defensiva; 

* Interceção e desarme  

- Fundamentação tática: 

* Marcação e desmarcação; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Início a 
12/10/2011 
 
Conclusão a 
09/05/2012 
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2 (dois) 

Ginástica 

O aluno combina os elementos gímnicos em 

sequência realizando: 

- Rolamento à frente no colchão, terminando a pés 

juntos, mantendo a mesma direção durante o 

enrolamento; 

- Rolamento à retaguarda com repulsão dos braços na 

parte final e saída com as pernas afastadas e em 

extensão; 

- Rolamento à retaguarda com repulsão dos braços na 

parte final e saída com os pés juntos na direção do 

ponto de partida 

- Passagem por pino partindo da posição de deitado 

ventral no plinto, deslizando para apoio das mãos no 

colchão (sem avanço dos ombros) e elevando as 

pernas para passar por pino, seguido de cambalhota à 

frente; 

- Subida para pino apoiando as mãos no colchão e os 

pés num plano vertical, recuando as mãos e subindo 

gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da 

vertical (mantendo o olhar dirigido para as mãos), 

terminando em cambalhota à frente; 

- Roda, com o apoio alternado das mãos na cabeça 

do plinto (transversal), passando as pernas o mais alto 

possível, com receção do outro lado em apoio 

alternado dos pés; 

- Posições de flexibilidade variadas (afastamento 

lateral e frontal das pernas em pé e no chão, com 

máxima inclinação do tronco; mata-borrão, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
Início a 
07/12/2011 
 
Conclusão a 
21/03/2012 

3 (três) Outras At. Físicas e Desp. I – Atletismo 

- Origem e evolução histórica atletismo; 

- Identificação das regras; 

- Identificação das diferentes disciplinas; 

- Fundamentação técnica  

* Corridas de velocidade (40m, 60m); 

* Salto em Comprimento; 

* Lançamento do Peso. 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
12 

 
 
Início a 
16/11/2011 
 
Conclusão a 
15/02/2012 
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4 
(quatro) 

Aptidão Física 
Condição Física Geral: 

- Resistência 

- Velocidade 

- Força 

- Flexibilidade 

- Destreza 

 

 
 
 
 
7.5 

 
 
 
 
10 

 
 
Início a 
28/09/2011 
 
Conclusão a 
30/05/2012 

 
 
5 (cinco) 

Atividade Física/Contextos de Saúde I 

 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os 

fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades 

motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do 

meio ambiente. 

- Conhece e interpreta fatores de saúde e risco 

associados à prática das atividades físicas, tais como 

doenças, lesões, substâncias dopantes e condições 

materiais, de equipamentos e de orientação do treino, 

utilizando esse conhecimento de modo a garantir a 

realização de atividade física em segurança. 

- Identifica fenómenos associados a limitações das 

possibilidades de prática das Atividades Físicas, da 

Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das 

populações, tais como o sedentarismo e a evolução 

tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 

industrialização, relacionando-os com a evolução das 

sociedades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Início a 
21/09/2011 
 
Conclusão a 
16/05/2012 
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ANEXO Nº 11 – Plano de aula  

 

Um exemplo… 

 

Plano de Aula nº58                            Ano/turma:  11º A                                                                    Escola Secundária de Castro Verde - Ano Letivo de 2010/2011 

 
Local: Pavilhão da Escola/Municipal                                                                                    Data: 23/05/2011                                                                                     Hora: 11h45m                                                                       Unidade 

Temática: Ginástica no solo e aparelhos.            

Sumário: Aperfeiçoamento Técnico dos elementos gímnicos de solo: rolamento à frente e trás, roda, apoio facial invertido e Aparelhos: plinto: salto de coelho, apoio facial invertido com rolamento à frente; mini trampolim - salto em 

extensão, salto com ½ e pirueta completa; salto engrupado e encarpado; bock -  salto ao eixo e entre mãos.               
Objetivos: Ginástica no solo: O aluno elabora uma pequena sequência de exercícios no solo: rolamento à frente, ½ pirueta, rolamento atrás; O aluno em situação de exercício critério, realiza: ginástica no solo: roda e apoio facial invertido; 

plinto: salto de coelho, apoio facial invertido com rolamento à frente; bock: salto ao eixo e entre mãos; mini trampolim: salto em extensão, salto com ½ e pirueta completa, salto engrupado e encarpado. 

 
 

 

Tarefas Organização Material 
 

Parcial 
 

Total 

Comportamento do Aluno Comportamento 

do professor 

1
.P

a
rt

e
 I

ni
ci
a
l 

Pr
e
le
çã

o 
I
ni
ci
a
l 

- Montagem dos aparelhos e materiais. 

-Transmissão dos objetivos propostos para a aula. 

 

De pé. 

 

 

- 

 

 

12’ 

 

 

12’ 

Os alunos estão com 

atenção à instrução do 

professor, intervêm 

quando solicitado; Os 

alunos, com a ajuda do 

professor, dispõem o 

material no espaço. 

Deve falar claro 

e percetível 

2
.P

a
rt

e
 P

re
pa

ra
tó

ri
a
 

A
qu

e
ci
m
e
nt

o
 

Articular (dado  por um aluno) 

- Mobilização articular. 

Geral  

- Corrida contínua à volta do espaço; exercícios de rotação 

de braços, pernas e deslocamentos; intercalar com 

exercícios de força abdominal. 

Específico (dado pelo prof.) 

- deslocamentos: salto ao eixo; transporte em carrinhos de 

mãos; cavalitas. 

 

-Exercícios de Flexibilidade. 

-Espalhados com alguma distância 

de segurança e de frente para o 

colega eleito para administrar o 

aquecimento. 

-Deslocam-se em círculo em torno 

dos materiais da ginástica. 

-Os alunos encontram-se junto de 

uma linha lateral do campo de 

andebol e realizam o exercício até à 

outra e vice-versa. 

-Sentados em círculo (no espaço 

interior ao esquema da ginástica) 

Estilo de ensino comando. 

 

 

          - 

 

2’ 

 

6’ 

 

 

 

6’ 

 

 

4’ 

 

 

 

 

 

 

30’ 

O aluno está em atividade 

motora, realizando as 

ações de acordo com as 

ordens do professor e 

colega. 

O professor dá 

instruções 

sobre a 

realização dos 

exercícios; dá 

feedback aos 

alunos. 



Relatório Final de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 

79 
Maria João Carraça Velhinho 

3
.P

a
rt

e
 P

ri
nc

ip
a
l 

 

Ginástica  

1-2 a 2, realizam a ponte, o avião e apoio facial invertido. 

2- Mini trampolim: os alunos realizam salto em extensão, 

salto com ½ pirueta e pirueta completa; salto engrupado e 

encarpado. 

Estações: 

1. Progressão para o Apoio facial invertido de braços: os 

alunos realizam o apoio facial invertido seguido de queda 

para o colchão de queda. 

2. Bock: salto ao eixo/salto entre mãos; 

3. Plinto: salto de coelho seguido de apoio facial invertido 

com rolamento à frente; 

4. Tapete: rolamento à frente, ½ pirueta, rolamento atrás e 

roda. 

 

- Espalhados no espaço (no espaço 

interior ao esquema da ginástica). 

- Em fila, realizam os vários saltos 

no mini trampolim; 

 

 

- Antes de iniciar a parte principal 

da aula, é explicado e demonstrado 

(por um aluno, escolhido pelo 

professor) aos alunos os exercícios 

que terão de executar, bem como 

irá funcionar a rotação pelas várias 

estações da ginástica. 

-De seguida os alunos descalçam os 

sapatos e distribuir-se-ão pelas 

várias estações de uma forma 

aleatória. 

-Rodam no sentido contrário aos 

ponteiros do relógio e ao apito da 

professora 

 

 

 

 

-1 Mini 

trampolim e 2 

colchões de 

queda; 

 

 

 

-1 bock, 1 

reuther, 1 

colchão; 

- Plinto, 1 

reuther e 1 

colchão 

-tapete 

 

6’ 

 

 

10´ 

 

 

5’ 

 

 

 

5’ 

 

5’ 

 

 

6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67’ 

Durante a explicação e 

demonstração dos 

exercícios, os alunos estão 

sentados. 

 

 

 

Os alunos estão em 

atividade motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanha os 

alunos, de 

estação em 

estação, 

fornecendo-

lhes feedbaks 

em relação às 

suas 

prestações. 
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Retorno à calma, dado pelo colega que deu o aquecimento 

articular. 

 

Os alunos arrumam material, cada grupo arruma depois de 

calçados uma estação. 

Organizados tipo espelho; 

-Depois de se calçarem os alunos 

arrumam o material; cada grupo 

arrumará uma estação e, poderá 

ajudar na arrumação de outras. 

 

 

 

- 

3’ 

 

 

5’ 

 

 

75’ 

Os alunos realizam os 

exercícios de retorno à 

calma e, em simultâneo, 

ouvem o professor. 

O professor dá 

instruções. 

 

 

Observação:  
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ANEXO Nº 12 – Critérios de Avaliação para alunos com atestado médico. 

 
Na ESCV… 

 

A todos os alunos que, por motivo de doença comprovada por atestado médico (Ex: 

obesidade, doenças respiratórias), não consigam cumprir o teste do “vai-vém” (teste de 

resistência aeróbia), ser-lhes-á dada a possibilidade, em alternativa, de realizarem um 

dos dois testes seguintes: o teste da milha em corrida ou o teste da milha em marcha. O 

segundo só será realizado na completa impossibilidade de cumprir o primeiro. O 

resultado obtido terá de situar-se na Zona Saudável de Aptidão Física segundo as 

tabelas do Fitnessgram (dever-se-á realizar um teste diagnóstico Inicial). 

A todos estes alunos que, pela sua composição corporal, evidenciem a 

impossibilidade de atingir as competências definidas no plano de turma, o professor 

deverá elaborar um Plano Educativo Individual, tendo por base os seguintes 

pressupostos: 

- Definir metas intermédias com objetivos menos exigentes; 

- Estabelecer objetivos terminais com menor grau de exigência; 

- Adaptar a exigência das matérias à situação e características de cada aluno; 

- Premiar a evolução evidenciada ao longo do ano letivo; 

- Deverá dar conhecimento, ao conselho de turma e aos encarregados de 

educação, do plano a implementar nestes casos. 

Nos casos de carácter excecional dos alunos que, comprovadamente (através de 

atestado médico), não possam realizar qualquer tipo de exercício físico, a sua 

classificação final será resultante de: 

- Realização de pelo menos dois testes por período. 

- Realização de um trabalho individual por período e de um trabalho de grupo 

quando tal for solicitado a toda a turma. 

Durante as aulas, estes alunos deverão cumprir ainda as seguintes situações: 

a) Elaborar relatórios das aulas, seguindo uma minuta para o efeito. 

b) Evidenciar competências nas situações de arbitragem, aplicando na prática o 

conhecimento das regras das diferentes modalidades ensinadas na turma. 

c) Evidenciar conhecimento das regras de segurança inerentes às várias 

matérias. 

d) Se tal for possível, conhecer e aplicar as “ajudas” nas diversas matérias. 
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e) Colaborar na arrumação do material, demonstrando conhecimentos que o 

permitam fazê-lo de forma autónoma. 

Os alunos têm obrigatoriamente que estar presentes nas aulas, munidos do 

equipamento desportivo adequado e material de escrita (para retirar apontamentos 

sempre que necessário). Para a avaliação periódica, os alunos nestas circunstâncias, 

terão obrigatoriamente que apresentar um trabalho escrito sobre um tema a definir pelo 

professor. Além deste trabalho os alunos terão que entregar ao professor, caso este 

solicite os relatórios das aulas assistidas e/ou realizar um teste escrito sobre a matéria 

lecionada.  

Exemplo de funções que o aluno pode desempenhar na aula: 

- Organização e dirigismo; 

- Arbitragem; 

- Ajudas técnicas na execução de elementos gímnicos; 

- Emitir opiniões críticas face à execução dos colegas;  

- Colaborar na montagem e arrumação de material; 

- Conhecer e cumprir as regras dos jogos desportivos. 

Estes alunos serão classificados de um a vinte valores, tal como os restantes, mas 

as ponderações a atribuir para o cálculo da classificação final são as seguintes: 

 

Testes 40% 

Trabalhos 30% 

Relatórios e T.P.Cs. 15% 

Atitude, participação, empenhamento e comportamento 15%     

 
 

Na ESDMI… 

 
 DOMÍNIO COGNITIVO – 50%  

 
 

              Conhecimentos teóricos. 
 

  Testes escritos (elaborados em casa/escola – 1º e 2º Períodos) / Fichas de 
trabalho. 
 

  Trabalho de grupo, sobre temas a definir. 
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  Um teste escrito 

Obrigatório 

     Um trabalho individual (C/ apresentação e discussão) 

  
 
 
 DOMÍNIO SÓCIO – AFECTIVO – 50% 

  
 

 Registo de atitudes/comportamentos, em ficha própria. 

 
. Assiduidade / Pontualidade – 10% 
. Atitudes/ Comportamento / Cooperação – 20% 
. Empenho / Interesse / Apoio à aula  – 20% 

 

 


