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Introdução 

 O estudo refere-se a uma investigação que se irá realizar no campo da 

lecionação da Expressão Físico Motora (EFM) no 1º ciclo do ensino básico. Esta 

investigação é caraterizada por um problema presente na comunidade escolar do 

agrupamento de escolas de Alfornelos. O problema identificado verifica-se também por 

todo o país. Segundo o parecer de 2008 da Sociedade Portuguesa de Educação 

Física (SPEF) e do Conselho Nacional das Associações de Professores e 

Profissionais de Educação Física (CNAPEF), os resultados da lecionação da EFM são 

bastante negativos pois em todas as regiões do país, na maioria das escolas, a EFM 

não é lecionada. Desta forma, na nossa opinião, este problema necessita de ser 

resolvido urgentemente, uma vez que, não se pode negligenciar o cumprimento legal 

do currículo escolar do 1º ciclo. 

 Um ponto fundamental que necessita de ser assumido na conceção dos 

professores titulares de turma (PTT) em relação à EFM, é a concretização de uma 

ponte entre os objetivos a atingir na escola no 1º ciclo e o que se faz na prática nesta 

área. Numa sociedade onde os problemas relacionados com o excesso de peso têm 

vindo a ganhar forma e o incitamento aos hábitos de vida saudáveis são um objetivo a 

alcançar, acreditamos que não é tolerável que na realidade escolar diária se mantenha 

os alunos numa atividade sedentária sem a vivência real do que é ser um cidadão 

ativo fisicamente.  

 Com o intuito de fazer cumprir este propósito e chamar à razão os PTT, 

procedemos à elaboração deste trabalho de investigação, na área 2 do estágio 

pedagógico no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, no sentido de perceber o que tem vindo a ser feito pelos professores para 

colmatar esta lacuna. 

 A coadjuvação entre os PTT e um professor especialista na área é uma forma 

de lecionar EFM com maior eficácia. Com este trabalho temos o propósito de saber se, 

no agrupamento de escolas de Alfornelos, esta é uma abordagem utilizada, ou seja, se 

existe uma supervisão da EFM, um auxílio de um professor especialista na área aos 

PTT, ou se os PTT se consideram os mais aptos e capazes para a lecionação e ainda 

se se sentem capazes de responder da melhor forma às necessidades dos alunos. 

Será também importante perceber se a ajuda de um professor especialista seria bem-

vinda, caso esta não esteja implementada. 

 A investigação iniciar-se-á com uma contextualização do meio envolvente, 

seguido de uma revisão de literatura, onde pretendemos fazer o ponto de situação do 

que foi feito por outros autores dentro desta área. Posteriormente apresentaremos a 
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abordagem que decidimos optar para tratar o problema, através da problemática, onde 

se desenvolve o quadro teórico, após o qual se confirmou a pertinência da pergunta de 

partida, apresentada no seguimento do mesmo. 

 De seguida definir-se-á o modelo de estudo, onde serão contempladas as 

variáveis de estudo, hipóteses a serem testadas e os objetivos. Posteriormente 

indicaremos a metodologia adotada através da apresentação da amostra, dos 

instrumentos utilizados e as ferramentas para o tratamento dos dados. Por último, 

serão apresentadas os resultados e sua discussão, as conclusões e recomendações. 

Contextualização 

 O agrupamento de escolas de Alfornelos reúne escolas básicas de 1º ciclo 

Santos Mattos, Maria Irene Lopes Azevedo, Alice Leite e Orlando Gonçalves. Estas 

escolas agrupam 24 PTT e 22 turmas. A escola sede é a escola básica 2,3 de 

Alfornelos. 

 Esta temática surgiu com base na preocupação manifestada pelo diretor do 

agrupamento na lecionação da EFM, uma vez que professores das turmas de 5º ano 

observam dificuldades na Educação Física por parte dos alunos.  

 Um outro fator que suscitou o nosso interesse pela problemática desenvolvida 

foi o reduzido nível de níveis de excelência no 5º ano, sendo este considerado por nós 

como um claro indicador de uma lacuna no processo de formação dos alunos no 

ensino básico, onde a “falta de atividade apropriada traduz-se em carências 

frequentemente irremediáveis” (Departamento da Educação Básica, 2004) 

 Neste momento não existe uma articulação vertical na EFM e Educação Física 

(EF) no agrupamento, o que no nosso entender impede um bom processo de 

aquisição de competências nas suas diversas áreas, que se encontram presentes ao 

longo de todo o currículo. 

 Obtivemos também o depoimento dos professores das turmas do 5º ano. 

Nestas entrevistas, os vários professores referem a existência de lacunas nas áreas 

de organização e de algumas competências definidas nos programas de 1ºciclo, tais 

como, tipos e formas de deslocamentos e manipulações. Estas lacunas são definidas 

pelos professores como constrangimentos à lecionação da EF no 5º ano, limitando a 

quantidade e qualidade das novas aquisições estabelecidas para este nível de ensino. 

 Procurámos também obter informações acerca do registo da EFM nos livros de 

ponto das turmas nas escolas de 1º ciclo junto do diretor, onde o mesmo afirmou que 

nos livros de ponto, não estão presentes registos contínuos da lecionação da EFM. 
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 Consideramos esta investigação pertinente pois não se pode descurar a 

importância da aquisição de competências físico-motoras no desenvolvimento 

harmonioso da criança, a importância da aquisição dos valores inerentes ao trabalho 

de grupo (cooperação, entreajuda, etc.), bem como a proficiência de resolver a falta de 

preparação dos alunos na EF aquando da entrada no 2º ciclo. 

Revisão da literatura 

 A conceção da EFM é para os diversos autores da bibliografia consultada, um 

fator que irá influenciar a forma como esta é lecionada. A EFM surge como parte 

integrante do currículo e a sua importância deverá ser reconhecida por todos os 

professores. Segundo Neto (1987)1, na infância existem períodos críticos ou fases 

sensíveis para a aprendizagem de habilidades motoras. As situações de atividade livre 

em contextos organizados são viáveis para a aprendizagem das habilidades motoras; 

por outro lado, ao criar oportunidades de prática motora ativa através da formação de 

um envolvimento rico em estimulação pela intervenção guiada do professor ou pela 

utilização de materiais apropriados, possibilitam a criação de condições favoráveis de 

aprendizagem.  

 De acordo com Beurden, Barnett, Zask, Dietrich, Brooks & Beard (2003), a 

insuficiente prática de atividade física está a tornar-se um grave problema de saúde 

pública. Pate et al. (1996) 2 afirma que as crianças ativas a partir dos 3, 4 anos de 

idade, vão ser adultos ativos. Assim, a promoção de um bom nível de atividades 

físicas no ensino básico pode ser compreendido como uma base à formação de 

cidadãos saudáveis, tendo em conta que atividade física melhora a saúde mental e 

estimula o desenvolvimento do sistema imunitário durante a infância (Beurden et al., 

2003). 

 A EFM deve ser então visualizada como parte integrante do currículo de todos 

os alunos do 1º ciclo, com o objetivo do desenvolvimento tanto a nível físico dos 

alunos, bem como a introdução de estilos de vida saudável (Bayo & Diniz, 2004). 

No que toca à efetividade da lecionação ou não da EFM, a bibliografia 

consultada apresenta resultados consensuais. Morgan & Hansen (2007) afirmam que 

a maioria dos PTT embora reconheçam que a EFM é uma parte importante do 

currículo, a mesma maioria refere que esta não é uma prioridade dado que precisam 

de se dedicar mais à matemática e à língua materna. Num estudo no concelho da 

                                                
1
 Citado por Figueiredo (1998:59) 

2
 Citado por Pangrazi (2000:283) 
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Amadora no qual foram inquiridos PTT, apenas 21% destes admitiu lecionar esta área 

do currículo (Bayo & Diniz, 2010).  

 Figueiredo (1998) afirma que a maioria dos professores do 1º ciclo consideram 

ter sempre abordado a EFM nas suas turmas, no entanto a frequência semanal 

referida de lecionação é menor que a abordagem semanal defendida na valorização 

conceptual. 

 Podemos então atribuir a responsabilidade da lecionação da EFM aos PTT 

(Petrica, 2007). 

 Frequentemente os professores exibem razões explicativas da sua atitude 

profissional no que toca à não lecionação da EFM, que evidenciaremos de seguida. 

Relativamente aos recursos, os maiores impedimentos apresentados são o 

equipamento insuficiente (Morgan e Hansen, 2007), uma vez que as escolas deveriam 

ser compostas por um ginásio, um polivalente coberto e um espaço aventura 

(Monteiro, 1996). 

 Relativamente aos professores as maiores barreiras são a baixa confiança, 

pouca qualificação (Faucette & Patterson, 1989)3, a perceção da EFM como um fardo 

para o currículo, a fraca relação entre os PTT, entre diretores de escola e entre 

especialistas em EF, a falta de conhecimento do programa de EFM (Rainer, Cropley, 

Jarvis & Griffiths, 2011), a falta de formação em EF, e a desresponsabilização devido 

ao facto dos alunos frequentarem as atividades físicas desportivas de enriquecimento 

curricular com um professor especialista (Bayo & Diniz, 2010).  

 De acordo com um estudo efetuado por Figueiredo (1998), verificou-se que 

51% dos professores têm tendência para a desresponsabilização completa, enquanto 

apenas 8% se responsabilizam autonomamente pela lecionação da EFM de 

importância curricular e obrigatória. Essa desresponsabilização dos professores pode 

ter origem em 2 fontes: ou não sentem que têm competências para lecionar a EFM 

(uma vez que esta é de grande importância curricular e de elevado grau de 

sistematicidade), ou não sentem necessidade de dominar tão bem esta área como as 

áreas tradicionais essenciais para o “sucesso escolar” dos alunos (as que são mais 

avaliadas formalmente: leitura, escrita e cálculo). 

 Relativamente ao currículo, as maiores lacunas são restrições ao nível do 

tempo (Curtner-Smith, 1999; Morgan & Bourke, 2005; Tinning & Hawkins, 1988; 

Webster, 2002)4, reduzida carga horária disponibilizada para área das expressões 

(Bayo & Diniz, 2010) e a inexistência de uma política formal de lecionação da EFM o 

                                                
3
 Citado por Morgan e Hansen (2007:99) 

4
 Citado por Morgan e Hansen (2007:99) 
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que gera uma lotação do currículo derivado da má gestão do tempo (Morgan & 

Hansen, 2007). 

 Face ao vasto leque de razões elucidativas da não lecionação da EFM, é 

possível constatar que quando é facultada aos professores a opção de lecionar ou não 

esta área, bem como a opção de a avaliar ou não, normalmente a consequência é os 

alunos terminarem o 1º ciclo com insucesso a EFM (Morgan & Hansen, 2007). 

 Relativamente à lecionação da EFM, é importante compreender o que de facto 

se pretende transmitir às crianças nesta área e o que estas deverão experienciar para 

que tenha sentido falar-se de uma lecionação de qualidade. 

 Assim, as aulas de EFM devem proporcionar às crianças experiências 

agradáveis e motivadoras, de forma regular e sistemática, satisfazendo as 

necessidades de desenvolvimento físico e motor que só esta área lhes pode 

proporcionar (Neves, 2007), para que as mesmas desenvolvam uma atitude positiva 

em relação à atividade física (Pangrazi, 2000). É necessário também saber lecionar as 

atividades físicas de forma organizada e sequencial, tendo em vista uma educação 

motora multifacetada da criança (Petrica, 2007). 

 Desta forma, é crucial que o professor domine a área em questão. De acordo 

com este propósito, Petrica (2007) verificou que o comportamento dos alunos varia 

consoante o professor que está a lecionar as aulas de EFM. Concluiu-se que os 

alunos dão mais atenção à informação quando é lecionada pelo PTT, no entanto os 

alunos têm mais atividade motora quando esta é lecionada por um professor 

especialista em EF. Posto isto, e como o objetivo da EFM é a promoção da atividade 

física, é conveniente que seja o professor especialista a lecionar a EFM (Petrica, 

2007). Aliado a este facto sabe-se que o conhecimento não é o único elemento para 

uma boa prática, é preciso também uma boa experiência no ensino, orientada e 

supervisionada, para que o professor possa aplicar os seus conhecimentos, possa 

experimentar e possa modificar os esquemas de ação (Petrica, 2007). 

 Auscultando agora a realidade, confirma-se que os PTT não estão a planear, a 

implementar, nem a avaliar adequadamente os programas de EFM, nem têm o 

conhecimento ou a capacidade de o fazer (Faucette, Nugent, Sallis, & McKenzie, 

2002)5. Os professores consideram que a avaliação dos alunos nesta área consome 

muito tempo e que não tem valor, sendo uma dimensão que os mesmos referem que 

se esquecem de fazer ou que não têm tempo de a realizar, dizendo que requer prática 

e treino. É importante também saber se os PTT conhecem o programa curricular de 1º 

                                                
5
 Citado por Morgan e Hansen (2007:99) 
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ciclo e se estão aptos a avaliar os alunos segundo as metas a atingir (Morgan & 

Hansen, 2007). 

 Tomando o exemplo do País de Gales, onde foi aplicado um modelo de 

sistema de agrupamentos com o objetivo de monitorizar e padronizar a qualidade da 

EF que é dada nas escolas, através da construção/manutenção dos espaços para a 

realização desta, e da elaboração e aplicação de um programa de EF e Desporto 

Escolar, podendo ser esta uma solução (Rainer et al, 2011). 

 No que concerne à relação entre o tipo de professores e a qualidade de 

aprendizagem dos alunos, a literatura sugere que no 1º ciclo quando a EFM é 

lecionada por professores especialistas, as crianças atingem elevados níveis de 

desempenho motor, êxito académico, saúde e níveis de atividade física, que os PTT 

não atingem (Sallis et al., 1997)6. Os professores especialistas também exibem 

elevados níveis de satisfação, confiança e conhecimento nos alunos que os PTT não 

demonstram (DeCorby et al., 2005)7. 

 Contudo, a filosofia subjacente ao PTT é a de que é preferível haver apenas 

um professor a lecionar EFM no 1º ciclo por questões psicológicas tais como a 

segurança, a profundidade da comunicação e para que o professor possa perceber as 

necessidades individuais da criança (Youngman, 1979)8. 

 Alguns investigadores verificaram que os PTT melhoraram a qualidade das 

suas aulas de EFM através da frequência em treinos regulares e assistência de aulas 

dos professores especialistas (McKenzie et al., 1993; McKenzie et al., 1997)9. Morgan 

& Hansen (2007) afirmam que os PTT estão a favor da lecionação da EFM pelos 

professores especialistas, sendo estes os que têm maior gosto e confiança no ensino 

da mesma. Os PTT sentem também que com os professores especialistas, as aulas 

são lecionadas com maior consistência e sequencialidade, de semana para semana, 

ao longo dos anos. No entanto existe outro tipo de ensino da EFM, a coadjuvação 

entre o PTT e um professor especialista. Este tipo de ensino é encarado pelos PTT, de 

diferentes perspetivas: alguns PTT encaram esta situação como uma ocasião para 

aprender novas capacidades e atividades, porém outros, utilizam esta presença como 

justificação para transferir a responsabilidade para o professor especialista.  

 Faucette et al. (2002) mencionam no seu estudo que a capacitação contínua de 

apoio atende às necessidades dos PTT, e estes podem melhorar substancialmente a 

lecionação dos programas de EFM (McKenzie et al., 1993)10. Os autores defendem 

                                                
6
 Citado por Morgan e Hansen (2007:100) 

7
 Citado por Morgan e Hansen (2007:100) 

8
 Citado por Morgan e Hansen (2007:100) 

9
 Citado por Morgan e Hansen (2007:100) 

10
 Citado por Faucette, Nugent, Sallis e McKenzie (2002:306) 
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que programas de desenvolvimento profissional como o que foi por eles estudado têm 

um bom impacto sobre os educadores que estão a ensinar fora da sua área de 

conforto. Contudo é de grande importância proceder à aplicação de estudos de 

acompanhamento no intuito de se determinar se os PTT continuam a lecionar com 

grande qualidade quando não possuem apoios contínuos. Estes novos estudos podem 

fornecer indicações sobre a disposição dos professores de se adaptarem e 

atualizarem, melhorando as suas práticas. 

 Rosa (2008), refere que alguns conteúdos programáticos da EFM e das 

atividades físicas desportivas (AFD) de enriquecimento curricular podem tornar-se 

repetitivos sendo de notar que os docentes das AFD, em vez de estarem a lecionar 

uma atividade descontextualizada daquilo que deveria ser integrante do currículo dos 

alunos, poderiam, em estreita coadjuvação com os PTT, assumir o desenvolvimento 

curricular da EFM e da sua extensão nas atividades de enriquecimento curricular. Este 

facto não se verifica no nosso país, pois tendo em consideração o parecer do SPEF e 

do CNAPEF (2008), somente em 27% dos casos é que se verifica a lecionação da 

EFM no 1º Ciclo. As razões encontradas pelo estudo referido, prendem-se ao 

processo existente nalgumas escolas, nomeadamente da DREL, onde se verifica uma 

substituição da EFM pelas AFD´s e ainda devido à falta de iniciativa dos PTT na 

criação de condições para a lecionação da EFM. 

 Faucette et al. (2002) referiram que os PTT consideram o desenvolvimento 

profissional na área da EFM importante, concluindo que o apoio prestado pelos 

professores especialistas tem sido um elemento muito benéfico, uma vez que 

obtiveram mais conhecimento, experiência, confiança e capacidades para melhorar na 

sua carreira profissional, ao mesmo tempo que proporcionaram experiências 

significativas para os alunos.  

 No que concerne à conceção da EFM por parte dos professores, Figueiredo 

(1998), refere que a totalidade dos professores inquiridos no seu estudo atribui uma 

elevada importância à EFM no desenvolvimento global da criança. Contudo, cerca de 

20% desses professores conferem à EFM no 1º ciclo uma relevância de complemento 

curricular e facultativa. Quanto aos restantes professores, atribuem à EFM um caráter 

obrigatório e não facultativo, demonstrando assim que a opinião dos professores sobre 

a EFM é extremamente favorável tanto a nível geral como a nível da sua frequência 

semanal. Desta forma é-nos apresentado que os PTT se apresentam conscientes do 

carácter não casual mas sim intencionalmente sistemático da EFM, sendo assim 

coerente com a importância curricular que lhe é atribuída. 

 Segundo Bayo & Diniz (2010), os PTT reconhecem a preferência de serem 

substituídos na lecionação da EFM, no entanto 5,5% dos PTT inquiridos no estudo, 
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admite que deveria ser ele próprio a lecionar EFM, podendo-se observar que existe 

uma grande desresponsabilização do cumprimento desta área do currículo.  

 Quanto à perceção dos professores sobre a importância que os encarregados 

de educação atribuem à EF, alguns professores não transmitem os resultados dos 

alunos na EFM aos pais porque consideram que estes não estão interessados em 

saber (Morgan & Hansen, 2007). Contudo, de acordo com o estudo efetuado por Bayo 

& Diniz (2010), a maioria dos PTT admite que os pais valorizam a EFM. Estes dados 

também são corroborados pelo estudo de Carvalho, Carreiro da Costa, Diniz & Sena 

Lino (2000), onde referem que a grande maioria dos pais dos alunos (num estudo 

realizado na região autónoma da Madeira), embora não tenha frequentado esta 

disciplina no 1º ciclo, tendem a valorizar a atividade física na formação dos seus filhos, 

considerando que esta deve ser de caráter obrigatório no currículo. Esta posição 

assumida em maior percentagem pelos encarregados de educação no meio urbano. 

Assim, os hábitos motores e desportivos devem ser promovidos nas primeiras idades, 

contribuindo para o enriquecimento da cultura motora das crianças. 

 Relativamente à qualidade na formação inicial e contínua dos professores, para 

o desenvolvimento completo das condutas motoras e do desenvolvimento cognitivo, 

psicológico, psicomotor e socio-afetivo é necessário formar profissionais sensibilizados 

para o assunto, que tenham capacidade de intervir e estejam motivados. (Petrica, 

2007). Para que isso aconteça é necessário o conhecimento do processo de 

desenvolvimento motor infantil, da psicomotricidade e procedimentos da aprendizagem 

motora. 

 Para Figueiredo (1993), no geral a formação superior é planeada e desenhada 

como um começo e não como um fim, isto é, constitui um ponto de partida que se 

espera que o diplomado utilize para desenvolver e criar, e não como um caminho 

completo de conhecimentos necessários à sua vida e profissão, esperando que o 

professor enquanto ser crítico-reflexivo encontre soluções para as suas dificuldades, 

tentando exercer na sua melhor prestação o exercício da profissão docente. 

 Segundo Bayo & Diniz (2010), mais de metade dos Professores do 1º ciclo do 

ensino básico (58,2%) no concelho da Amadora admite que o seu nível de preparação 

para o ensino da EFM poderia ter sido melhor, dado que 9,1% deles o classificam de 

“Muito fraco” e 49,1% de “Fraco”. Estes dados são corroborados pelo estudo de 

Fernandes (1998), onde 42% dos professores sentiam ter uma formação não 

suficiente para a abordagem ao novo programa. Desses 42% de professores, são 

apenas 38% os que escolheram o item referente a ações de aprofundamento do 

conhecimento do programa, o que demonstra uma atitude de pouco investimento em  

relação à formação. A profundidade da formação é maioritariamente negligente 
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(desprezando o planeamento e a avaliação) e, a motivação para a formação em áreas 

mais complexas não é muito notória. Pode-se então concluir que embora em termos 

gerais os professores valorizem a EFM curricular, a sua formação (inicial e contínua) 

não é suficiente para a abordagem à EFM conforme preconizada nos atuais 

programas (Fernandes, 1998; Petrica, 2007).  

 Petrica (2007) apresenta três soluções para o problema da não lecionação da 

EFM no 1º ciclo do ensino básico devido à falta de formação: os PTT terem uma 

formação inicial em que estão integradas as 4 áreas de expressões e onde lhes são 

transmitidas de uma forma bastante profunda os conhecimentos necessários à 

lecionação das áreas apenas por eles próprios; todos os envolvidos na lecionação da 

EFM (PTT e professor de EF), aprofundarem os seus conhecimentos através de uma 

especialização que os prepare para o desempenho das suas funções de uma forma 

específica e adequada; e por último, apostar numa formação de raiz de forma a dar 

resposta, sem ter que ser necessário recorrer a adaptações ou reorganizações no 

ensino, proporcionando assim verdadeiros especialistas nas matérias. 

 No que concerne à frequência nas ações de formação contínua, a maioria dos 

professores afirma ainda não ter frequentado nenhum curso de formação contínua 

sobre a EFM (Morgan & Hansen, 2007; Fernandes, 1998). Segundo Morgan & Hansen 

(2007), quase todos os professores afirmaram que não tinham procurado ativamente 

ofertas de cursos e, alguns referem que têm dificuldade em frequentar por causa dos 

custos, sendo que as escolas ficam muitas vezes relutantes em pagar o custo da 

substituição de um professor. Por outro lado, os professores sugerem que estes 

cursos também só trazem benefícios quando são interessantes e inspiradores, e 

quando adaptados às suas necessidades, em vez de serem apenas de instrução e 

pouca prática. Os professores afirmam preferir que os cursos tivessem uma turma real 

para demonstrar como ensinar EFM.  

 Outro motivo apontado como preponderante para a formação para a lecionação 

de EFM prende-se com a segurança que os professores sentem na formação que têm 

nesta área (Fernandes, 1998). Esta falta de segurança na formação dos professores 

nos programas atuais de EFM faz com que, apesar de valorizarem esta área, não a 

lecionem. 

Problemática 

 Após identificarmos o estado de arte nesta área, decidimos seguir uma 

abordagem mais direcionada para a iniciativa dos professores na melhoria das suas 

práticas reais na lecionação da EFM aquando do aparecimento de dificuldades. 
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 As palavras-chave do projeto são ensino básico, 1º ciclo, expressão físico-

motora, currículo, professor e dificuldades. 

 Deparamo-nos com uma realidade drástica ao nível da lecionação da EFM, 

uma vez que a literatura menciona que a maioria dos PTT não a leciona, não estando 

assim a cumprir o currículo nacional. As eventuais razões da não lecionação centram-

se nas limitações ao nível dos recursos materiais, espaciais ou temporais, na falta de 

formação e na existência das atividades físicas extracurriculares. 

 Contudo, de modo geral, a literatura mostra que os PTT consideram a EFM 

importante para o desenvolvimento global dos alunos e devia ter uma frequência 

sistemática e não esporádica. 

 A qualidade da lecionação é fraca, dado que é desprovida da existência de 

planeamento, avaliação e conhecimento dos programas nacionais. A literatura também 

sugere que o tipo de professores afeta significativamente a qualidade de 

aprendizagem dos alunos, quer estes sejam PTT, professores especialistas de EF, ou 

quer haja a coadjuvação do especialista ao PTT. 

 A perceção dos professores sobre a importância que os encarregados de 

educação atribuem à EFM é a de que os mesmos não se importam com esta área, o 

que não traduz a verdade. 

 Verificou-se que os PTT não frequentam nem procuram formação contínua, 

sendo ambas praticamente inexistentes. Os mesmos consideram que a qualidade da 

formação inicial e contínua é muitas vezes insuficiente e pouco adequada. 
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Quadro teórico 

Esquema 1. Quadro Teórico da Lecionação 

 

A lecionação e a não lecionação da EFM são derivadas de fatores que podem 

ser de natureza intrínseca (a azul) ou extrínseca (a amarelo) ao professor. No quadro 

que se segue, apresentamos um esquema onde expomos quais esses fatores e qual o 

seu peso na opção da lecionação. Começamos por basear a lecionação nas crenças 

dos professores na EFM. Estas são influenciadas pelas experiências vividas enquanto 

alunos, pela formação inicial recebida e através dos hábitos de vida do professor. Esta 

influência é constante e variada sendo as crenças passiveis de sofrer alterações. 

Como já referimos, as crenças surgem como base à lecionação onde se podem 

determinar quais as limitações intrínsecas provocadas pelas crenças.  

Definimos então um círculo vicioso de base (a verde) para o sucesso no 

ensino, que começa com a lecionação, dificuldades sentidas e formação contínua. A 

lecionação surge como a prática efetiva da EFM. Aquando da lecionação, surgem 

dificuldades sentidas pelo professor. Após estas dificuldades, o docente deverá iniciar 

um processo de reflexão sobre as mesmas com vista à sua superação. Para tal, a 

busca da constante formação é indispensável à obtenção de um processo de ensino e 

aprendizagem mais eficaz, que por sua vez se manifestará numa melhor lecionação. 

Desta, irão emergir novas dificuldades caracterizando assim o processo ensino como 

uma aprendizagem em constante atualização. Tanto a formação inicial como a 
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experiencia do professor enquanto aluno de EF associado aos seus hábitos de vida 

podem causar diretamente dificuldades à lecionação. Para além deste processo 

conturbado, podem sobrepor-se as dificuldades extrínsecas. Relativamente a estas 

condicionantes, podemos definir duas causas: as estruturas organizativas (diretores da 

escola, currículo, entre outros) e os recursos materiais, espaciais e temporais. 

A nossa investigação tem como foco de estudo o círculo vicioso do processo 

de ensino aprendizagem. Assim, iremos analisar quais as dificuldades referenciadas 

pelos professores inquiridos e a sua proatividade na resolução das mesmas, surgindo 

como indicadores da sua atitude e profissionalismo. 

Pergunta de partida 

Face às conclusões obtidas anteriormente na revisão de literatura, decidimos 

preservar a nossa pergunta de partida uma vez que esta temática ainda não foi 

totalmente aprofundada e de alguma forma poder alertar a população escolar para 

este problema. A nossa investigação foca sobretudo a atitude/profissionalismo dos 

PTT em relação à EFM, sendo a pergunta de partida: “Qual a relação entre as 

dificuldades sentidas pelos professores de 1º ciclo na lecionação da educação e 

expressão físico-motora e a sua iniciativa/pró-atividade na resolução das mesmas?” 

Procurar-se-á garantir que a mesma cumpre com perfeição a sua função de fio 

condutor da investigação e qualidades de clareza, exequibilidade e pertinência. 

Modelo de Estudo 

Variáveis 

As variáveis independentes em estudo são a formação inicial dos PTT, a 

experiência enquanto alunos de EF, o estilo de vida, a carga horária da lecionação da 

EFM, a importância atribuída à EFM, programas de apoio a essa área, as dificuldades 

sentidas na área da EFM, o conhecimento do programa nacional de 1º ciclo, a 

formação na área das expressões, a idade, tempo de serviço, a qualidade das 

instalações e dos materiais. 

Como variável dependente surge a lecionação ou não da EFM. 

Hipóteses 

As hipóteses que a investigação pretende testar são: 

H1: A maioria dos professores não proporciona a prática de EFM aos seus 

alunos. 
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H2: Os professores que frequentam a formação contínua em EFM 

proporcionam mais frequentemente atividade física aos seus alunos. 

H3: Os professores com formação mais recente e mais novos implementam a 

EFM com mais frequência. 

H4: O estilo de vida do professor influencia a lecionação da EFM. 

Objetivos 

O objetivo geral da investigação passa por verificar o envolvimento do PTT em 

relação à EFM. 

Os objetivos específicos são: 

- Identificar com que frequência os PTT lecionam a EFM, sendo esta de caracter 

obrigatório e com uma carga horária de 75 minutos semanais na área de expressões. 

- Identificar com que frequência os PTT procuram solução para resolver os 

problemas derivados da lecionação da EFM; 

- Identificar a frequência da procura por novas formações na área; 

- Identificar o posicionamento do PTT no que concerne ao reconhecimento das 

necessidades motoras dos alunos, perceção das suas competências e normal 

desenvolvimento infantil, aliado à intenção de combater eventuais problemas nas 

crianças, demonstrando interesse pelo progresso das mesmas. 

Metodologia 

Amostra 

Pretendemos abranger a totalidade da população que integra todos os PTT do 

agrupamento de escolas de Alfornelos, constituído pelas 4 escolas do 1º ciclo do 

ensino básico, perfazendo um total de 24 professores inquiridos (2 professores de 

apoio).  

Instrumentos 

A recolha de informação teve por base métodos de observação indireta através 

de dois tipos de instrumentos. Assim sendo os instrumentos a utilizar na recolha de 

dados foram a inquirição através de questionários com recurso a perguntas abertas, 

fechadas, dicotómicas e escalas, e também entrevistas semiestruturadas.  

As entrevistas semiestruturadas seguiram a mesma lógica que os 

questionários11 procurando aprofundar as respostas dos entrevistados no que toca aos 

factos, atitudes, preferências, razões e valores. Estas foram registadas por escrito, em 

                                                
11

 Adaptado de Caetano (2007). 
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resultado de conversas informais com os professores da escola que lecionam as 

turmas de 5º ano e com o diretor do agrupamento. Estes forneceram-nos informações 

sobre o nível das habilidades motoras e quais as maiores lacunas e dificuldades 

demonstradas pelos alunos. Numa segunda fase aplicámos um questionário com 

perguntas abertas aos PTT no sentido de esclarecer dúvidas relativas ao primeiro 

questionário.  

Para uma melhor perceção da realidade das notas escolares a EF no 5º ano 

foram consultadas as pautas referentes às notas do 1º período. Estas foram 

fornecidas na secretaria sob a autorização do diretor do agrupamento. 

Tratamento de dados 

Para efetuarmos o tratamento dos dados recolhidos, utilizamos a ferramenta de 

análise estatística IBM SPSS Statistics 20.  

Desta forma comparámos as respostas dos professores que lecionam a EFM 

com aqueles que não lecionam com o objetivo de perceber o que distingue estes dois 

grupos. Neste sentido, realizámos a estatística descritiva, uma vez que a nossa 

amostra é constituída por toda a população envolvida. 

Utilizámos o teste Mann-Whitney para verificar a existência de relação entre as 

variáveis ordinais. Foi também utilizado o teste t de Student para comparar dois 

grupos, quando se pretendeu relacionar as dificuldades da lecionação com a procura 

de formação. Por último, procedemos ao constructo da variável dificuldade, uma vez 

que esta não é observável e possui vários itens.  

No que toca às dificuldades sentidas, quanto às matérias de lecionação e aos 

aspetos pedagógicos do ensino, as respostas dadas pelos professores foram 

consistentes entre si, ou seja, a margem de resposta não foi muito diferente, pelo que 

precedemos ao cálculo dos valores médios dos itens relativos à dificuldade 

pedagógica (α = 0.9) e dificuldade didática (α = 0.8). 

Resultados e discussão 

Os professores inquiridos têm idades compreendidas entre os 32 e os 61 anos, 

sendo que cerca de metade dos professores tem entre 30 e 39 anos. Grande parte 

dos professores já leciona há 11-15 anos, enquanto o resto da amostra encontra-se 

distribuída entre os 6 e os 35 anos de serviço. Metade da amostra fez a sua formação 

académica na Escola Superior de Educação, estando os restantes distribuídos entre o 

magistério primário, universidades e outros, tendo a maioria concluído o seu curso 

entre os anos 1990 e 1999.  
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Relativamente à preparação da formação inicial para a lecionação da EFM, 

38% dos PTT afirmam que a sua formação académica os preparou parcialmente, 

enquanto 28,6% sentiram-se preparados em grande parte.  

Quanto à sua experiência enquanto aluno de EF, praticamente todos os 

professores afirmaram ter frequentado a disciplina na escola preparatória e 

secundária. Praticamente todos os PTT consideram que esta experiência, enquanto 

aluno durante o seu percurso escolar, foi “importante” ou “muito importante” para as 

suas ideias e práticas relativas a esta disciplina. Atualmente, apenas 50% dos PTT 

praticam exercício físico com regularidade.  

Quanto à formação contínua, de entre os professores que lecionam, apenas 4 

responderam que já procuraram formação nesta área, enquanto os restantes 16 

referiram não procurar formação. No que concerne à formação já frequentada, a 

mesma relaciona-se com programas de apoio à EFM no 1º ciclo, didáticas da EFM no 

1º ciclo, percursos na natureza, dinamização interna da escola e PROGRAPEF – 

Pelouro da Educação na Câmara de Lisboa 95-99.   

Os professores demonstram interesse em frequentar ações de formação 

futuras preferencialmente no que toca ao aprofundamento das matérias (80,6%), em 

seguida surge a formação de planeamento (42,9%), em terceira opção surge a 

formação em controlo e gestão da organização da aula (38,1%), e por último a 

avaliação (23,8%). 

 

Gráfico 1. Áreas de formação contínua 

No que toca ao conhecimento do programa do 1º ciclo, cerca de 90,5% dos 

professores afirma conhecê-lo. Quando questionados sobre a sua preparação para a 

lecionação de EFM, metade dos PTT sentem-se bem preparados e a outra metade 

sente que tem uma fraca preparação. 
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Gráfico 2. Frequência semanal da lecionação da EFM 

Dos 21 inquiridos, 17 PTT (81%) referiram lecionar a EFM. Destes, 7 PTT 

fazem-no quase todas as semanas, outros 7 lecionam 1 vez por semana e 3 afirmam 

lecionar a EFM 2 vezes por semana. 

No que concerne à lecionação da EFM, 9 professores responderam que quem 

deveria lecionar esta área do currículo deveria ser um professor licenciado em EF, 1 

professor respondeu que deveria ser lecionada pelo professor da classe (PTT), 1 

professor afirmou que deveria ser um monitor da autarquia/junta de freguesia e 9 

responderam que deveria ser um professor do 1º ciclo especialista em EFM. 

Os professores não são unanimes em relação à qualidade dos espaços para a 

lecionação da EFM, variando as respostas entre “satisfatório”, “pouco satisfatório” e 

“insatisfatório”. A grande maioria dos PTT afirma estar satisfeito com os materiais que 

estão disponíveis para a EFM. 

Os PTT, quando questionados acerca dos conhecimentos que possuem 

relativamente às diferentes áreas relacionadas com a lecionação da EFM, 

apresentaram as respostas no gráfico seguidamente apresentado. 



 

17 

 

 

Gráfico 3. Conhecimento dos PTT 

Relativamente à dificuldade que os PTT sentem nas diferentes áreas 

relacionadas com a lecionação da EFM, os resultados estão abaixo ilustrados no 

gráfico. 

 

Gráfico 4. Dificuldades dos PTT 

Todos os professores atribuem importância a um programa de apoio à EFM, tal 

como se pode visualizar no gráfico seguidamente apresentado. 
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Gráfico 5. Importância atribuída a um programa de apoio 

Ao relacionar a variável da lecionação com as variáveis idade, tempo de 

serviço, formação académica, ano de conclusão da formação académica, grau de 

preparação para a lecionação, experiência enquanto alunos de EF, estilo de vida, a 

carga horária da lecionação da EFM, a importância atribuída à EFM e programas de 

apoio a essa área, as dificuldades sentidas na área da EFM, o conhecimento do 

programa nacional de 1º ciclo, a formação na área das expressões, a qualidade das 

instalações e dos materiais, verificámos que não existe diferenças significativas entre 

estas. Desta forma pode-se concluir que não existe influência de nenhuma destas 

variáveis no ato de lecionar a EFM por parte dos PTT. 

Por outro lado, ao proceder ao cálculo do valor médio da dificuldade 

pedagógica, constatou-se que o valor é 2,1± 0,3. Uma vez que os valores variam entre 

1 (muito fácil) e 4 (muito difícil) é possível verificar que estas componentes da 

lecionação também não se apresentam como uma dificuldade na mesma. De igual 

forma, a dificuldade didática assume o valor de 2,4 ± 0,4 manifestando que as 

matérias não são consideradas de tão difícil lecionação. 

Relativamente à procura de formação contínua relacionada com o ensino da 

EFM, 5 professores (23,8%) afirmaram que já frequentaram ações/cursos de 

formação, visando a melhoria da sua prática pedagógica. Por outro lado, 16 

professores (76%) referiram nunca o ter feito. Os professores que sentem mais 

dificuldades são também os que mais procuram formação, apresentando diferenças 

marginais entre estas variáveis (p = 0,051). 

Consideramos então prioritário por parte do agrupamento, desenvolver 

estratégias de incentivo para a formação contínua, isto pois, apesar de 90,5% dos 

inquiridos afirmarem conhecer o programa da EFM, 38% afirmam que a formação 

inicial apenas os preparou parcialmente para a lecionação desta área. Em 

concordância com estes dados, apenas metade dos PTT afirma sentir-se bem 

preparado para a lecionação da EFM, a outra metade sente que tem uma fraca 

preparação para a lecionação da mesma. 
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Quando às hipóteses em estudo, foi possível constatar que a primeira hipótese 

foi rejeitada, ou seja a maioria dos professores proporciona a prática de EFM aos seus 

alunos, contrariando as referências bibliográficas consultadas. Assim os dados obtidos 

revelam que os professores que lecionam já o fazem há 2-35 anos, e quem não o faz, 

atribui o motivo ao facto dos alunos já frequentarem as atividades de enriquecimento 

curricular – atividades físicas desportivas. Os professores que não lecionam, garantem 

que caso os seus alunos não tivessem estas atividades seriam os próprios a dinamiza-

las. Como não se coloca este caso, os professores preferem reforçar as outras áreas 

“nucleares”. Todavia, dos 4 professores que não lecionam, apenas 1 deles manifesta 

preocupação com a avaliação dos alunos em parceria com o professor especialista 

das atividades de enriquecimento curricular, mantendo permanentemente o contacto 

com estes professores. Dos restantes, apenas 1 professor referiu que simplesmente 

não procede à avaliação. Os outros 2 professores não responderam. 

A segunda hipótese também não foi comprovada, pelo que os resultados 

mostram que não existe influência da formação contínua na frequência da lecionação. 

Verificou-se que apenas 23,8% dos professores já frequentou ações de formação e no 

entanto, quase todos os professores afirmam lecionar a EFM com a mesma 

frequência.  

Igualmente à hipótese anterior, a terceira hipótese é rejeitada pois não é pelo 

facto dos professores terem formação mais recente ou serem mais novos que vão 

lecionar a EFM com maior frequência.  

Por último, a quarta hipótese foi rejeitada, uma vez que o estilo de vida do 

professor não influência a lecionação da EFM. 

Os professores demonstraram ter uma conceção formada sobre a EFM, tanto 

quanto à finalidade que melhor a explica, bem como, quanto à definição de um aluno 

com sucesso na mesma. Desta forma, os dados apresentam que em primeiro lugar 

surge a “promoção da saúde nos alunos” como a principal finalidade da EFM. De 

seguida os professores optaram por colocar a “capacidade de aprender a respeitar os 

outros e trabalhar em conjunto”. Em terceiro lugar surge a “aprendizagem das 

diferentes atividades físicas” e por último a finalidade de “libertar as energias dos 

alunos, proporcionando-lhes momentos de descontração e divertimento”. Esta 

conceção defendida pelos PTT está de acordo com a conceção biológica de Crum 

(1993), que refere que a EF é importante perante a ameaça de doenças dos dias de 

hoje, tais como a obesidade e doenças cardiovasculares, sendo por isso fundamental 

estimular os alunos para o treino das capacidades físicas, esperando que estes se 

mantenham cidadãos ativos no futuro e com boas qualidades físico-motoras.  
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De acordo com as respostas dos professores, para eles um aluno com sucesso 

a EFM é “um aluno que atinge com facilidade os conteúdos programáticos”, 

“desenvolvendo as competências delineadas para esse período”, é também um aluno 

“participativo, empenhado, cumpridor das regras e com boa aptidão física”, “com boa 

coordenação”, “com espírito de equipa e que tenta sempre superar as suas 

dificuldades”, é um aluno “com destreza, flexibilidade, disciplinado e cooperante”, 

“esforçado”, “ativo”, “que respeita os outros e trabalha em conjunto”, demonstrando um 

bom “desenvolvimento eclético (…) pessoal e social”. De acordo com estas definições 

consideramos que os professores atribuem grande importância à EFM apresentando 

um razoável nível de conhecimento sobre esta área das expressões. 

De acordo com a opinião dos PTT, verificamos que um programa de apoio é do 

agrado de todos os professores. As razões apontadas para a implementação do 

mesmo são a obtenção de conhecimento na área do planeamento das atividades e 

avaliação dos alunos, obter conhecimento nos blocos em que existe um menor 

domínio, no planeamento e na avaliação para além de apoiar e ajudar os professores 

a melhor controlar e disciplinar alguns alunos, promover a dinamização entre os 

professores envolvidos e a partilha de experiências, bem como “permitir partilhar, 

conhecer e experimentar um conjunto de ações que irão possibilitar um alargamento 

de conhecimentos e um dinamismo mais eficaz perante os alunos”. Esta informação 

vai ao encontro da literatura consultada, onde se evidencia que este tipo de apoio 

prestado por professores especialistas é benéfico, uma vez que os PTT obtêm mais 

conhecimento, experiência, confiança e capacidades para melhorar na sua carreira 

profissional, ao mesmo tempo que proporcionam experiências significativas aos alunos 

(Faucette et al., 2002). Em Alfornelos, os professores concordam que um programa de 

apoio lhes iria conferir mais capacidades tal como está comprovado na literatura por 

aqueles professores que já frequentaram esse tipo de formação. Para suportar esta 

ideia, Carreira da Costa et al. (1997), conclui que a melhoria do ensino é um objetivo 

atingível com a implementação de um programa de apoio, tal como o aplicado pelos 

mesmos autores na região autónoma dos Açores. 

Comparando os dados obtidos na bibliografia e os resultados da análise 

estatística encontrámos alguns pontos onde os resultados vão ao encontro da 

bibliografia e outros aspetos onde as respostas dos PTT não coincidem com os dados 

teóricos. 

 A lecionação desta área é, segundo os inquiridos, lecionada por 17 dos 21 

PTT, mas no entanto estes valores não estão em concordância com os dados do 

parecer da SPEF e do CNAPEF em 2008, onde somente em 27% dos casos é que se 
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verifica a lecionação da EFM no 1º ciclo. Através desta comparação podemos aferir 

que a lecionação desta área no agrupamento é realizada e superior à média nacional.  

Ao nível da formação inicial dos PTT, as respostas dadas pelos inquiridos não 

vão de encontro da bibliografia, pois como se pode verificar num estudo de Bayo & 

Diniz (2010), no mesmo conselho do nosso agrupamento “mais de metade dos 

professores do 1º ciclo do ensino básico (58,2%) no concelho da Amadora admite que 

o seu nível de preparação para o ensino da EFM poderia ter sido melhor, dado que 

9,1% deles o classificam de “Muito fraco” e 49,1% de “Fraco”.” No agrupamento de 

Alfornelos, 38% dos PTT afirmam que a sua formação académica os preparou 

“parcialmente”, enquanto 28,6% sentiram-se preparados “em grande parte”. 

No intuito de percebermos como os PTT superam as lacunas da sua formação 

inicial, tentámos compreender se existe algum tipo de busca por formação contínua. 

Neste tópico, a bibliografia está em concordância com os resultados obtidos, uma vez 

que segundo Morgan & Hansen (2007); Fernandes (1998), “a maioria dos professores 

afirma ainda não ter frequentado nenhum curso de formação contínua sobre a EFM” e 

dos 21 professores inquiridos apenas 4 afirmam procurar formação nesta área.  

Quando questionados sobre o seu conhecimento do programa do 1º ciclo da 

EFM, 90,5% dos PTT referem conhecê-lo, ao contrário do referido na bibliografia onde 

o conhecimento do programa de EFM é apontado como uma das maiores barreiras 

segundo Rainer et al. (2011). Por outro lado o estudo de Carreiro da Costa et al. 

(1997), refere que todos os PTT têm um conhecimento do programa entre o nível 

satisfatório e o bom, o que vai ao encontro da realizada de Alfornelos. 

No que toca aos recursos espaciais embora estes sejam apontados na 

bibliografia como fator limitante à lecionação da EFM, os PTT não são unânimes em 

relação à qualidade dos espaços para lecionar a EFM. Todavia, ao nível dos recursos 

materiais a grande maioria afirma estar satisfeito com os materiais que estão 

disponíveis para a EFM. 

Relativamente à conceção desta área do currículo os PTT partilham a mesma 

opinião encontrada na bibliografia, definindo-a como uma experiência “importante” ou 

“muito importante”. Em paralelo, Figueiredo (1998) refere que a totalidade dos 

professores inquiridos no seu estudo atribui uma elevada importância à EFM no 

desenvolvimento global da criança. 

Um dado importante a referir passa pela opção de lecionar esta área em 

coadjuvação com um professor especialista sendo esta a opção apoiada pela 

bibliografia e pelos PTT inquiridos. 

Uma lacuna apontada na bibliografia passa pela correta aplicação de um 

planeamento e avaliação desta área. Assim, segundo Faucette et al. (2002), os 
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professores não estão a planear, implementar ou avaliar adequadamente os 

programas. Esta lacuna não é evidenciada de modo claro pelos professores inquiridos 

referindo apenas 30% dos PTT que sentem dificuldades em planear e 40% dos PTT 

sentem dificuldades em avaliar. 

Conclusão 

Inicialmente era nosso objetivo realizar uma observação direta da forma como é 

conduzida a lecionação da EFM e verificar o enquadramento dos conteúdos nos 

programas previstos (quanto à duração, ao horário definido, ao planeamento, entre 

outros). Contudo, com o acumular de tarefas ao longo do período não conseguimos 

proceder a essa observação  

Uma outra lacuna deste estudo passou pela não realização das entrevistas aos 

alunos e PTT acerca das suas experiências na EFM. Os motivos para a sua não 

realização deveram-se ao acumular de tarefas obrigatórias noutras áreas do estágio e 

aos custos administrativos que eram necessários para realizar as entrevistas aos 

alunos e PTT. 

Uma vez que estes dois pontos não foram realizados, não foi possível confirmar 

os resultados obtidos, o que veio diminuir o nível de credibilidade nos resultados 

apresentados. Num estudo deste carater, acrescentando o facto de muitos aspetos 

serem observados, não podemos descurar a hipótese dos comportamentos dos 

professores inquiridos não serem congruentes com as suas atitudes, ou seja, nem 

sempre os inquiridos fazem aquilo que dizem. 

Através dos dados recolhidos nos questionários preenchidos pelos PTT, foi 

possível verificar que quatro professores (de um total de 21 inquiridos) não lecionam 

EFM, o que é um fator limitativo para desenvolvimento físico-motor dos alunos. A 

formação contínua é um fator importante e imprescindível na carreira de qualquer 

professor, no entanto, os dados recolhidos mostram que muitos professores não se 

atualizam no sentido de preencher esta lacuna. Consideramos então prioritário por 

parte do agrupamento, desenvolver estratégias de incentivo para a formação contínua, 

isto pois, apesar de 90,5% dos inquiridos afirmarem conhecer o programa da EFM, 

38% afirmam que a formação inicial apenas os preparou parcialmente para a 

lecionação desta área. Em concordância com estes dados, apenas metade dos PTT 

afirma sentir-se bem preparados para a lecionação da EFM, a outra metade sente que 

tem uma fraca preparação para a lecionação da mesma. 

No nosso entender deveria também ser envolvido todo o departamento de 

expressões, promovendo assim uma articulação vertical dentro do agrupamento em 
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que desta forma permitisse uma evolução controlada dos alunos em particular na EF. 

Esta situação permitiria que não houvesse uma atribuição constante de culpa para os 

professores anteriores, ou seja, todos os professores do agrupamento deveriam 

conferenciar entre si, com o objetivo de acompanhar frequentemente os alunos, e 

desta forma cada professor fazer o seu trabalho e não haver culpabilizações 

constantes. Para a concretização desta situação, cabe à direção desempenhar um 

papel de fiscalização, para que haja uma percentagem de 100% de PTT a lecionarem 

a EFM e ainda para que haja esta transmissão de informações dos alunos entre os 

diversos ciclos de ensino. 

Os espaços e os materiais não são considerados fatores limitativos à lecionação 

da EFM, uma vez que grande parte dos PTT afirma estar satisfeito com os recursos 

materiais e espaciais existentes.  

A literatura refere que a maioria dos PTT não frequenta cursos de formação 

relacionados com a EFM, à semelhança dos resultados obtidos no nosso estudo. 

Por outro lado, segundo a literatura, há uma desresponsabilização por parte dos 

PTT, delegando a responsabilidade da lecionação das competências desta área das 

expressões para as atividade de enriquecimento curricular – atividades físicas 

desportivas, que são lecionadas por professores especialistas, o que não se verifica 

neste estudo pois a maior parte afirma lecionar. Na nossa opinião, e segundo o 

currículo do 1º ciclo do ensino básico, estas competências devem ser desenvolvidas 

pelos PTT, uma vez que nem todos os alunos têm possibilidade de frequentar estas 

atividades extra curriculares facultativas. 

É ainda importante destacar o número de horas/semanais num horário de PTT, 

sendo o mesmo correspondente a 25h semanais. Contudo, o mesmo fica reduzido a 

um total de cerca de 22h30m devido ao tempo destinado a intervalos. Desta forma, e 

devido a uma grande quantidade de matérias a terem que ser lecionadas nas outras 

disciplinas, nomeadamente na Língua Portuguesa, na Matemática e no Estudo do 

Meio, leva a que os PTT atribuam maior importância a estas disciplinas deixando a 

área das expressões para segundo plano. Contudo, verificamos com este estudo que 

a grande maioria dos PTT lecionam a EFM o que é bastante positivo, no entanto fica 

por perceber o que entendem por lecionar EFM e ainda sobre a qualidade dessa 

mesma EFM praticada. Estas situações seriam bastante interessantes de observar 

através de uma monitorização do nível de aprendizagem do 5º ano, porém como já foi 

referido, com o curto espaço de tempo destinado à elaboração deste estudo não foi 

possível realizar esta situação. Ainda assim foi possível verificar tanto na bibliografia 

como nos professores do 5º ano, que existe uma grande dificuldade na organização 
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por parte dos alunos e um fraco conhecimento na categoria das estruturas 

organizativas por parte dos PTT (Carreiro da Costa et al., 1997). 

Após a análise dos dados estatísticos é possível verificar que a grande maioria 

dos professores inquiridos não sentem dificuldade na lecionação das diferentes 

matérias da EFM, bem como não sentem dificuldades de caráter pedagógico. 

Recomendações 

Após a conclusão deste estudo, e com vista a melhorar a lecionação da EFM, 

em especial no agrupamento de escolas de Alfornelos, passaremos a enunciar 

algumas propostas de solução. 

Para poder ter uma noção mais profunda do conhecimento que os PTT têm 

sobre o programa de EFM, seria necessário proceder a entrevistas pessoais. Neste 

estudo, as informações recolhidas acerca do conhecimento dos PTT sobre o programa 

da EFM proveem apenas das respostas dos questionários, o que por vezes não é 

suficiente.  

Seria importante dar continuidade a esta investigação, alargando o período de 

estudo, para conseguir proceder às entrevistas com os alunos e às observações das 

aulas dos PTT a fim de identificar possíveis dificuldades e necessidades de formação 

dos mesmos. A aplicação destes instrumentos de pesquisa (observações e 

entrevistas) é bastante morosa, uma vez que envolve bastante burocracia. A fim de 

facilitar este processo, seria útil proceder a um contacto com o Ministério Educação e 

da Ciência. Com a aprovação do Ministério da Educação e da Ciência, todo o 

processo burocrático e de implementação da investigação se tornaria mais simples, 

assim como a sua aceitação por parte das escolas. 

Para futuros estudos, recomendamos a utilização de mais fontes de informação 

no intuito de se perceber a percentagem exata de alunos que têm EFM, sugerimos 

também a aplicação deste estudo a outros agrupamento aumentando assim a 

dimensão dos resultados. 

A frequente fiscalização do diretor da escola, do coordenador de 1º ciclo e do 

diretor do agrupamento relativamente à lecionação da EFM seria importante para 

garantir o cumprimento do currículo nacional de 1º ciclo, ou até proceder ao 

diagnóstico e solução de possíveis problemas que advêm da própria lecionação. 

Seria igualmente útil fornecer instrumentos que facilitem a tarefa dos PTT para 

a preparação, lecionação e avaliação das sessões de EFM. Nestes instrumentos 

estariam presentes vários exercícios ilustrativos das diferentes áreas da EFM, assim 

como os critérios de êxito dos mesmos e fichas que permitissem realizar a avaliação 



 

25 

 

da atividade escolhida. Segundo Carreiro da Costa et al. (1997), os professores 

consideram que os documentos fornecidos no programa de apoio à EFM são fracos. 

Assim, julgamos ser pertinente a elaboração de mais documentos de qualidade nesta 

área tendo em vista a superação das eventuais dificuldades dos PTT. 

Ao integrar as escolas do 1º ciclo numa articulação vertical com as escolas de 

2º e 3º ciclo, seria interessante aproveitar os recursos pedagógicos e científicos que 

existem (bibliografia científica e os próprios professores do 2º e 3º ciclo), 

salvaguardando desta forma a qualidade das práticas oferecidas às crianças. Esta 

salvaguarda seria garantida, quer através de um diálogo direto entre os PTT e os 

professores de EF, quer por ações de formação interpares dadas pelos professores do 

mesmo agrupamento em áreas que os PTT revelassem dificuldades. Uma outra 

solução seria retomar a coadjuvação dos professores especialistas do agrupamento 

aos PTT na lecionação da EFM, como já aconteceu em anos transatos. Para que 

estas formações ou mesmo a situação de coadjuvação sejam possíveis, a direção da 

escola poderia atribuir um horário de componente não letiva aos professores que se 

disponibilizassem para o efeito.  

Por último, e de acordo com o novo processo de avaliação do 1º ciclo, 

propomos também a possibilidade de criar uma prova final para a área das 

expressões, visto que esta também está presente no currículo do 1º ciclo, como 

acontece no caso de Português e Matemática. 
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Anexos 

Anexo 1 – Questionário aos PTT 

Questionário 

Projeto de Investigação 

Núcleo de Estágio de Educação Física 2012/2013 

 

Por favor, leia com atenção antes de responder 

O núcleo de estagiários da Faculdade de Motricidade Humana (FMH), está a realizar 

um estudo sobre o desenvolvimento da Educação e Expressão Físico-Motora (EFM) 

no 1º Ciclo de escolaridade no agrupamento de escolas de Alfornelos, no qual a sua 

opinião é fundamental. Neste sentido, solicitamos a sua melhor colaboração através 

da resposta ao presente questionário. 

 

Instruções para o preenchimento 

O questionário é composto por perguntas que solicitam diferentes opções de resposta. 

Nas questões fechadas coloque uma cruz (X) e/ou algarismo no espaço 

correspondente ao seu caso. Nas questões abertas, onde existem linhas para 

responder, é importante que escreva as suas ideias sobre o assunto em análise.  

Pedimos-lhe que responda a todas as perguntas seguindo as indicações que são 

dadas e a ordem pela qual estão apresentadas.  

 

Por razões associadas à continuidade do estudo e pela eventual necessidade de 

posterior contacto, pedimos-lhe que se identifique, garantindo-lhe no entanto, que as 

respostas a este questionário serão estritamente do conhecimento dos autores do 

trabalho, sendo escrupulosamente garantida a sua confidencialidade.  

 

Nome:___________________________________________________ 

Tlm:__________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua disponibilidade! 



 

II 

 

 
1. Género: 

 Feminino 

 Masculino 

2. Idade: 

____ Anos 

 

 
3. Tempo total de serviço como 

professor do 1º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB): 

____ Anos 
 

4. Tempo total de serviço na escola 

atual: 

____ Anos 
 

 
5. Situação profissional atual: 

 Quadro Nomeação Definitiva 

 Quadro Zona Pedagógica 

 Contratado(a) 

 Outra 

 
6. Em que ano ou anos de escolaridade leciona? 

 1º ano de escolaridade 

 2º ano de escolaridade 

 3º ano de escolaridade 

 4º ano de escolaridade 

 
7. Formação académica: 

 Magistério Primário 

 Escola Superior de Educação  

 Universidade 

 CIFOP(s) 

 Outra:________________ 

 
8. Ano de conclusão de formação académica: 

_________ Ano 

 

9. Indique em que medida considera que a formação académica que recebeu o(a) 

preparou para o ensino adequado da EFM: 

 Nada 

 Parcialmente 

 Em grande parte 

 Totalmente 

 

10. Durante a sua formação escolar, em que níveis de escolaridade teve Educação 

Física? 

 Na escola primária 

 Na escola preparatória 

 Na escola secundária 

 Em nenhum 



 

III 

 

 
11. Considerando a importância da sua experiencia como aluno(a) de Educação Física, 

durante o seu percurso escolar, para as suas ideias e práticas relativas a esta 

disciplina, assinale o nível de importância que atribui a essa mesma experiência: 

 Nada importante 

 Pouco importante 

 Importante 

 Muito importante 

 Não frequentei 

 
12. Enquanto jovem praticou com regularidade alguma atividade física fora da escola, 

organizada e enquadrada por um formador (professor, treinador, etc.)? 

 Sim  Não 

 
13. Se respondeu sim à pergunta 12, refira o local: 

 

___________________________________________________________________ 

 
14. Se respondeu sim à pergunta 12, especifique com que frequência semanal: 

 Uma vez 

 Duas vezes 

 Três ou mais vezes 

 
15. Atualmente, pratica regularmente alguma atividade física (pelo menos uma vez por 

semana)? 

 Sim  Não 

 
16. Descreva o tipo de formação em serviço/contínua que tem desenvolvido e que pensa 

ser decisiva para o ensino da EFM: 

 Não respondo porque não frequentei nenhuma ação de formação. 

Denominação da Formação Ano Letivo 
Duração 

(horas) 
Entidade promotora 

    

    

    

    

    

 



 

IV 

 

 
17. Indique que temáticas gostaria de ver abordadas no âmbito da EFM em ações de 

formação futuras: 

 Aprofundamento dos conteúdos programáticos 

 Planeamento 

 Controlo e gestão da organização da aula 

 Avaliação 

 Outras:_______________________________________________________ 

 
18. Considera que o seu nível de preparação para o ensino da EFM: 

 Muito fraco  

 Fraco 

 Bom 

 Muito Bom 

 
19. Conhece o programa de EFM do 1º Ciclo em vigor? 

 Desconheço 
 Conheço pouco 

 

 Conheço superficialmente 
 Conheço totalmente 

20. Leciona EFM aos seus alunos? 

 Sim  Não 

 
21. Se leciona EFM, indique há quantos anos o faz: 

____ Anos 
 

22. Se leciona EFM, indique quantas vezes por semana o faz: 

 Quase todas as semanas 

 Uma vez por semana 

 Duas vezes por semana 

 Três ou mais vezes por semana 

 
23. Se não leciona EFM, indique 3 razões porque não o faz: 

_______________________________________________________________ 

 

24. Se não leciona EFM, indique quem o faz: 

_______________________________________________________________ 
 

25. Se não leciona EFM, como procede à avaliação nesta área? 

_______________________________________________________________ 



 

V 

 

 
26.  O que é para si um aluno com sucesso na EFM? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
27. Na sua opinião, quem deveria lecionar EFM no 1º ciclo de escolaridade? 

 O professor da classe 

 Um professor licenciado em EF 

 Um monitor da Autarquia/Junta de 

Freguesia 

 Um professor do 1º ciclo especialista em 

EF 

 Outra pessoa 

 
28. Concorda com o regime de monodocência no 1º ciclo de escolaridade? 

 Sim (se respondeu Sim, siga para 

a questão 28) 

 Não 

 
29. Se respondeu não à pergunta 26, assinale qual/quais as áreas do currículo do 1º 

ciclo que não deveriam estar abrangidas pelo regime de monodocência: 

 Estudo do meio 

 Expressão e Educação Musical 

 Matemática 

 Expressão Dramática / Teatro 

 Língua Portuguesa 

 Expressão e Educação Físico Motora 

 Expressão Plástica e Educação Visual 



 

VI 

 

30. Considere as afirmações abaixo indicadas. Assinale com 1 a finalidade da 

EFM mais importante, com 2 a segunda mais importante, até 4 para 

mencionar a menos importante: 

 Promover a saúde dos alunos 

 Libertar as energias dos alunos, proporcionar-lhes momentos de 

descontração e divertimento 

 Aprender a praticar as diferentes atividades físicas 

 Aprender a respeitar os outros e trabalhar em conjunto 

 
31. Considere as áreas do currículo do 1º ciclo abaixo indicadas. Assinale 

com 1 a mais importante para a formação dos alunos, com 2 a segunda 

mais importante, até 7 para mencionar o menos importante: 

 Estudo do meio 

 Expressão e Educação Musical 

 Matemática 

 Expressão Dramática / Teatro 

 Língua Portuguesa  

 Expressão e Educação Físico Motora 

 Expressão Plástica e Educação Visual 

 
32. Como classifica a qualidade dos espaços existentes na sua escola face às 

necessidades para o ensino aprendizagem da EFM 

 Insatisfatória 
 Pouco satisfatória 
 Satisfatória 
 Muito satisfatória 

 
33.  Como classifica a qualidade dos materiais existentes na sua escola face 

às necessidades para o ensino aprendizagem da EFM 

 Insatisfatória 
 Pouco satisfatória 
 Satisfatória 
 Muito satisfatória 

 



 

VII 

 

 
34. Assinale agora o nível de conhecimento que possui relativamente aos 

seguintes assuntos: 

 Nenhum Fraco Satisfatório Bom 

Características de uma boa aula de EFM         

Conteúdos do bloco de patinagem         

Conteúdos do bloco de ginástica         

Conteúdos do bloco de percursos na natureza          

Conteúdos do bloco de perícias e manipulações         

Conteúdos do bloco de descolamentos e equilíbrios         

Conteúdos do bloco de atividades rítmicas e 
expressivas 

        

Conteúdos do bloco de natação         

Conteúdos do bloco de jogos         

Estruturas organizativas gerais da aula de EFM (ex: 
circuito, percursos, áreas, etc.) 

        

Controlo e gestão da aula         

Introdução e apresentação da atividade         

Acompanhamento das atividades de aprendizagem         

Promoção de um relacionamento positivo com os 
alunos 

        

Promoção e controlo da disciplina dos alunos         

 
35. Assinale o nível de facilidade/dificuldade que representam para si estas 

tarefas de ensino:  

 
Muito 

Fácil 
Fácil Difícil 

Muito 

Difícil 

Planeamento das atividades de EFM         

Controlo e gestão da organização da aula de EFM         

Introdução e apresentação das atividades na aula 
de EFM 

        

Acompanhamento das práticas de aprendizagem na 
aula de EFM 

        

Promoção de um relacionamento positivo com os 
alunos na aula de EFM 

        

Promoção e controlo da disciplina dos alunos na 
aula de EFM 

        

Avaliação dos alunos na EFM         

 



 

VIII 

 

 
36.  Assinale o nível de facilidade/dificuldade que sente no ensino nos 

seguintes blocos do programa de EFM: 

 
Muito 

Fácil 
Fácil Difícil 

Muito 

Difícil 

Bloco de patinagem         

Bloco de ginástica         

Bloco de percursos na natureza          

Bloco de perícias e manipulações         

Bloco de descolamentos e equilíbrios         

Bloco de atividades rítmicas e expressivas         

Bloco de natação         

Bloco de jogos         

 
37.  Indique a frequência com que costuma realizar os seguintes tipos de 

atividade: 

 Nunca 
Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

Planear as aulas de EFM         

Planear as aulas de Língua Materna         

Avaliar os alunos na EFM         

Avaliar os alunos na Língua Materna         

Refletir sobre o meu ensino na EFM         

Refletir sobre o meu ensino na Língua Materna         

Analisar e discutir com os colegas questões 
relacionadas com o ensino da EFM 

        

Analisar e discutir com os colegas questões 
relacionadas com o ensino da Língua Materna 

        

 

38. Qual o nível de importância que atribui a um programa de apoio à EFM 

para os professores titulares de turma? 

 Nada importante 
 Pouco importante 
 Importante 

 Muito importante 
 Não frequentei 

 
Em que aspetos? 
_______________________________________________________________
____________________________________________________________. 



 

IX 

 

 

Anexo 2 – Guião de entrevista aos PTT 

Pergunta 1 - Identifique com que frequência procura solução para resolver os 

problemas derivados da lecionação da EFM (por exemplo ajuda junto de especialistas 

na área, busca de bibliografia adequada, pesquisa na internet, diálogo entre colegas, 

partilha de experiências, etc). 

 

Pergunta 2 - Consegue reconhecer facilmente as necessidades motoras dos seus 

alunos? 

 

Pergunta 3 - Consegue diferenciar as competências dos seus alunos e identificar se 

estão a ter um normal desenvolvimento infantil? Caso sim, como combate eventuais 

problemas no desenvolvimento da criança? 



 

X 

 

Anexo 3 – Guião de entrevista ao diretor 

Pergunta 1 - Como diretor do agrupamento sente que existe algum problema na 

escola que gostaria que fosse estudado? 

 

Professor Duarte - Quando cheguei ao agrupamento como professor de EF notei que 

os alunos do 5º ano evidenciavam uma falta de organização espácio temporal e um 

completo desconhecimento da postura a assumir numa aula. Hoje enquanto diretor do 

agrupamento associo essas lacunas a uma insuficiente ou inexistente oferta e 

lecionação das áreas das expressões que são deveriam lecionadas pelos PTT. Como 

tema de pesquisa e estudo sugiro que estudem a oferta da EFM por parte dos PTT. 

 

Pergunta 1 - Qual a necessidade de estudar o tema proposto? 

 

Professor Duarte - Uma vez que o problema acima enunciado é algo que já vem sendo 

evidenciado a alguns anos e, na minha opinião é claro que os PTT não estão a 

lecionar esta área do currículo sugiro que estudem o tema e obtenham uma perceção 

de quais as maiores dificuldades dos PTT na lecionação desta área das expressões 

para que desta forma sejam enunciadas soluções que permitam a lecionação desta 

área.  

 



 

XI 

 

Anexo 4 – Guião de entrevista aos professores do 2º Ciclo 

Pergunta 1 - Quais as principais dificuldades evidenciadas pelos alunos ao longo da 

avaliação inicial, no que concerne à organização da aula? 

 

Professor Carlos - Os alunos demonstram por norma uma completa incompetência ao 

nível da organização espacial, ou seja, não têm noção do espaço de aula. Aparecem 

também lacunas ao nível do conhecimento do corpo, ao nível da lateralidade e ao 

nível da coordenação motora em alguns tipos de deslocamentos. 

 

Professora Lurdes – Os alunos apresentam lacunas a diversos níveis, desde quais os 

comportamentos a assumir numa aula pois comportam-se como se estivessem no 

recreio. Ao nível da organização espacial os alunos não sabem fazer filas ou colunas, 

ou seja, não têm uma noção espacial corretamente desenvolvida. Não tem respeito 

pelo professor e demonstram comportamentos e atitudes egocêntricas, apresentando 

dificuldades de colaboração com os colegas e com a turma. 

 

Pergunta 2 - Quais as competências motoras onde os alunos apresentam maiores 

dificuldades? 

 

Professor Carlos – Como referi anteriormente, os alunos apresentam dificuldades 

evidentes ao nível da lateralidade e da coordenação motora. 

 

Professora Lurdes – Como vos disse na resposta anterior, os problemas centram-se 

nas perícias de manipulação, deslocamentos e equilíbrios e noções de lateralidade. 


