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“Se planearmos para um ano, devemos plantar cereais. 
Se planearmos para uma década, devemos plantar árvores. 

Se planearmos para toda a vida, devemos treinar e ensinar o Homem.” 
 

Confúcio
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Resumo 

 

Pretendo com a realização deste trabalho reflexivo, efetuar uma análise sobre a 

minha atividade profissional ao longo dos últimos anos.  

 Este trabalho está organizado de uma forma que permita situar-me relativamente 

ao meu contexto escolar atual e avaliar o percurso decorrido nos últimos anos de 

lecionação. No Ponto I, na introdução, irei colocar algumas questões que começam a ser 

preocupantes na nossa atividade docente e das preocupações constantes que nos 

acompanham na nossa profissão. De seguida, no Ponto II, irei fazer uma pequena 

reflexão sobre a visão do professor na sociedade atual, desafios e orientações futuras 

das correntes sociais e dos valores instituídos nas escolas. No Ponto III, procurarei 

contextualizar o percurso da minha atividade docente, centralizada na escola à qual 

pertenço, o Instituto Vaz Serra, desde 2002, até à atualidade, procurando destacar e 

analisar criticamente a minha perspetiva perante os documentos estruturantes da escola, 

a sua pertinência para a construção da minha atividade docente e a forma como 

influenciaram a minha visão sobre o ensino. Seguidamente, no Ponto IV, procurarei fazer 

uma análise sobre o funcionamento e organização de Departamento de Desporto, Artes e 

Expressões, ao qual pertenço e dentro do qual procuro exercer a atividade de professora. 

No Ponto V, em “Outras Equipas Pedagógicas” irei apresentar projetos onde estive 

envolvida ao longo dos últimos anos, como estiveram ou estão organizados e em que 

medida permitiram a melhoria das minhas capacidades profissionais e participação na 

vivência do Projeto Educativo da instituição. 

 No Ponto VI, o mais reflexivo, penso eu, traduz a forma como me situo dentro dos 

vários domínios que compõem o processo de avaliação docente, revelando as minhas 

expetativas, dificuldades, vitórias e experiências vividas, durante o meu processo de 

avaliação, procurando demonstrar de que forma o mesmo influenciou e me tornou, a 

profissional em que sou hoje. Por último, apresento os anexos, com evidências sobre a 

minha atividade e o meu trabalho desenvolvido nos últimos anos. 

 

Palavras-chave: Ensino da Educação Física, Professor, Aluno, Pró-atividade, 

Desporto Escolar, Liderança, Cooperação, Avaliação, Formação de Professores, 

Desempenho Profissional, Reflexão, Conhecimento. 
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Abstract 

 

The purpose of this reflective work, is to make an analysis about my professional 

activity over the past few years. 

This work is organized in such a way that allows me to place myself in relation to 

my current school context and to evaluate the distance driven in recent years work. In 

Point I, in the introduction, I will ask some questions that are beginning to be worrisome in 

our teaching activities and ongoing concerns from our profession. Then in Point II, I will do 

a small reflection on the teacher’s vision on today's society, challenges, and future 

directions of the current social values established in schools. In Point III, I´m going to try to 

contextualize the course of my teaching, centering it on the school I belong, to Institute 

Vaz Serra, where I´ve been teaching from 2002 to the present day, looking out and 

critically analyzing my perspective towards the structuring of school documents, their 

relevance for the construction of my teaching and how they influenced my outlook on 

teaching. Then, in Point IV, I´ll try to make an analysis of the functioning and organization 

of the Department of Sport, Arts and Expressions, to which I belong and from where I 

develop the teaching activity of teaching. In Point V, "Other Pedagogical" will present 

projects I've been involved into over the past few years, describing them and the way they 

were organized to determine how much have improved my professional skills and 

experience of participation in the educational project of the institution. 

In Point VI, the most reflective, I´ll try to place myself within the various fields that 

make up teaching process of evaluation, revealing my expectations, difficulties, victories 

and experiences during this evaluation process and seeking to demonstrate how it 

influenced and contribute to change me into the professional I am today. Finally, I´m going 

to the Annexes, evidence about my work in recent years. 

 

 

 

Keywords: Teaching Physical Education, Teacher, Student, Proactivity, School 

Sports, Leadership, Cooperation, Evaluation, Teacher Training, Professional 

Performance, Reflection, Knowledge. 
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Para os meus tesouros… porque a vida sem eles seria uma verdadeira pobreza. 

Paulo e Dinis. 
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1 – Introdução 

 

“A Educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo” 

Nelson Mandela 

 

 No contexto atual em que nos encontramos, a importância da Educação Física no 

contexto escolar tem vindo a dar sinais de fraqueza perante as metas curriculares 

apresentadas pelo Ministério da Educação, onde nem sequer é mencionada, criando um 

certo silêncio que acaba por ser ensurdecedor… Neste momento, a disciplina deixou de 

entrar para a média contabilística de acesso ao ensino superior mas os estudos 

comprovam que cada vez mais o sedentarismo juvenil se apoderou da nossa sociedade. 

O papel do Professor de Educação Física e a sua função na escola muitas vezes é 

minimizado e a disciplina até passa por ser conotada como “um prolongamento do 

recreio”… mas perante o cenário que se coloca, as questões saltam à vista: que futuro 

teremos para os nossos jovens? Que geração de mentalistas estamos nós a formar? 

Serão as escolas meras linhas de montagem de criaturas adaptadas, a serem 

formalmente trabalhadas para os rankings escolares? E o que fazer com aqueles que 

fogem à norma, aos que saem da linha de montagem? Onde paira o conceito “Mente Sã 

em Corpo São?” 

 Ao realizar este trabalho reflexivo, irei procurar situar-me no contexto atual e nas 

dificuldades que a disciplina apresenta perante os objetivos definidos pelo Ministério que 

tutela a Educação. Procurarei ainda, realizar uma reflexão abrangente sobre os meus 

primeiros anos de trabalho, enquanto professora de Educação Física, na escola onde 

ainda hoje, orgulhosamente, leciono. Em tão poucos anos verifico que a nossa 

importância aos olhos dos alunos, cresceu a um ritmo alucinante, mas a verdade é que 

as políticas nacionais nos empurram para um abismo, onde o nosso lugar, começa a 

resumir-se infelizmente, à significância de um tempo letivo. Só nós, Professores, com 

muito orgulho, obrigado, temos o poder de mudar gerações… é essa a nossa função. 
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2 – O papel do professor de Educação Física na comunidade 

escolar 

 

O Professor de Educação Física é um elemento que, pela sua especificidade 

participativa na comunidade escolar, transporta uma dinâmica para a sua atividade 

profissional. Esta dinâmica abrange várias áreas de intervenção, nomeadamente, na 

envolvência com as outras áreas disciplinares, na formação dos alunos e da relação com 

os encarregados de educação.  

Citando Silva (2009), no seu estudo sobre o papel dos professores de educação 

física, “ve r i f i ca -se  que  os  docen tes  das  ou t ras  áreas  d isc ip l ina res  veem 

o  P ro fessor  de  educação física, quanto ao seu papel na mudança da Escola, como 

um docente igual aos outros, que motiva os alunos e a comunidade educativa e que 

através da interdisciplinaridade consegue dar visibilidade à escola, para o exterior.” (p. 

14) O seu papel é valorizado não apenas na forma de abordagem metodológica, mas 

também na medida em que pode ser considerado fator determinante na escolha da 

escola, por parte dos encarregados de educação, uma vez que a sua atividade pode ter 

uma enorme visibilidade e abrangência na comunidade extraescola, pelas prestações 

apresentadas em diversas atividades desportivas. 

Também na formação dos alunos, o professor de educação física é visto como um 

elemento importante na construção de modelos de cidadania e sócio afetivos, 

nomeadamente no cumprimento de regras, respeito pelos espaços e vivência em 

sociedade. Na minha opinião, é este o aspeto em que o professor de educação física, 

toma visível a sua participação na construção de personalidades humanas refletidas nos 

seus alunos. O ambiente da aula, a disponibilidade pessoal, o empenho pessoal e a 

disposição do espaço, tornam únicas as atividades letivas permitindo aos alunos, 

momentos lúdicos mas ativos, não descurando as aprendizagens e o desenvolvimento de 

competências metacognitivas. 

Por fim, parece-me importante ainda refletir um pouco sobre a visão e 

autoconceito dos profissionais de educação física nas escolas, uma vez que a disciplina 

tem vindo a sofrer mudanças e a ser alvo de descrédito por parte das orientações 

decorrentes da aplicação de legislação desenvolvida pelo Ministério da Educação e da 

Ciência. Este perceção torna preocupante o futuro da manutenção da disciplina nos 

currículos escolares. 
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Embora a atual conjuntura profissional, a perceção que os professores têm da 

atividade docente e as funções na comunidade escolar seja manifestamente um clima de 

descontentamento com a profissão, o professor de Educação Física continua a ser um 

elemento de grande dinamismo e criatividade na comunidade escolar, na medida em que 

possibilita uma aprendizagem constante mas atípica das restantes disciplinas, 

possibilitando a organização e desenvolvimento de atividades educativas e envolventes.  

Sem dúvida, que a caraterística que mais define este professor será a sua 

plasticidade, na medida em que adapta rapidamente as sua estratégias às necessidades 

dos alunos. Pergunto eu, se existira alguém que em algum momento da sua atividade 

profissional não experienciou a frustração de ter preparado uma aula excecional e que 

simplesmente não funcionou? A diferença entre os demais, está na sua rápida 

capacidade de análise e tomada de decisão para criar atividades que permitam inverter a 

situação e tornar a sua aula dinâmica e produtiva. Esta capacidade também é muitas 

vezes transportada para a participação do grupo disciplinar na vivência do Projeto 

Curricular de Escola, na medida em que desenvolve atividades extracurriculares que 

possibilitam uma aprendizagem prática e duradoura, de competências não apenas 

técnicas, mas muitas vezes sociais e humanas, transversais a outras disciplinas. 

Desta forma e citando mais uma vez com Silva (2009), o trabalho pedagógico do 

professor de educação física e a sua competência para outras áreas pedagógicas e de 

gestão, caraterizando-os “como um prof issional disponível, cooperativo e criativo 

que se envolve na participação da vida escolar.” 

 

3 – Contexto da Prática Profissional Docente 

 Este ponto está organizado em cinco partes, que pretendem demonstrar de uma 

forma simples e eficaz, a contextualização do espaço escolar, a sua organização, 

funcionamento da escola e as suas referências, os projetos desenvolvidos pela escola no 

âmbito do combate ao insucesso escolar nos quais tenho vindo a participar ao longo da 

minha carreira docente, e a forma de gestão das atividades curriculares e 

extracurriculares da escola e do Departamento Curricular onde estou inserida.  

O Instituto Vaz Serra é a escola onde sempre desenvolvi a minha atividade 

profissional, desde a conclusão da minha Licenciatura em Ensino, em 2002. Foi uma 

escola que me acolheu de forma muito positiva e que me tem ajudado a elevar o nível 
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conhecimento científico e profissional, permitindo um crescimento e desenvolvimento de 

projetos pessoais que elevam o nome da Instituição fora dos seus muros. 

3.1 – A Contextualização do Espaço Escolar 

… Um pouco de história… 

 

 
 

O Instituto Vaz Serra (IVS) localiza-se na Freguesia e 

vila de Cernache do Bonjardim, concelho da Sertã e Distrito 

de Castelo Branco, separando-o do Pavilhão Municipal e 

parque de estacionamento, a Rua Libânio Vaz Serra. 

 

O atual edifício do IVS, de três 

pisos, é razoavelmente antigo, com 

cerca de 55 anos, foi construído em 

1958 com o objetivo de alojar os 

alunos internos do Colégio Vaz 

Serra, principalmente, os vindos 

das ex-colónias. 

Precedido por edifícios mais antigos, os do Colégio Vaz Serra, que viram a sua 

primeira pedra plantada, pela mão do seu fundador – o Comendador Libânio Vaz Serra – 

em 19 de Julho de 1950, o atual edifício escolar, tem vindo a ser transformado 

gradualmente. 

No início, o Colégio funcionou com duas casas antigas – internato e externato – 

na Quinta de Santa Cruz, com um total de 50 alunos (de ambos os sexos) dos quais 28 

eram internos. 

Após o 25 de Abril de 1974 o edifício que cumpria o objetivo de internato foi 

restaurado e transformado no atual edifício do IVS. Este tem vindo a ser alvo de obras de 

requalificação procurando adequar-se às novas exigências legais. 

Imagem 3 – Planta de localização do IVS 

Imagem 2 – Localização 

geográfica do concelho 

da Sertã 

Imagem 1 – Fachada da 

Escola e Logotipo 
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O IVS foi um dos mais conhecidos e prestigiados Colégios particulares mistos do 

país. Responsável pela formação das gentes desta terra, por ele tem passado estudantes 

dos espaços geográficos mais recônditos do país e dele tem partido com lanhos de 

saudade tornando-se Doutores, Engenheiros, Médicos, Deputados, Professores, 

Ministros,… enfim… Homens de sucesso.  

Atualmente o IVS pertence ao Grupo GPS – Educação e Formação, conhecido 

pelo seu máximo rigor e ensino de excelência que tanto caracteriza os pilares 

determinantes da empresa.  

 

…As infraestruturas… 

 Fugindo um pouco à área do Ensino da Educação Física, a organização das 

Infraestruturas, Segurança, Saúde e Higiene no espaço escolar é também uma área que 

assume para mim uma enorme importância, e que tem vindo a ser alvo de um grande 

investimento pessoal e profissional a fim de me adequar e aprender, as exigências que 

as indicações e obrigações legais atuais, nos obrigam a cumprir de acordo com as 

possibilidades factuais, de um edifício antigo e de difícil adaptação. Desde 2005, que 

assumo a Coordenação deste setor de gestão da escola, pelo que o meu caráter 

descritivo poderá demonstrar o gosto e interesse real que demonstro pela área. Mais à 

frente, no ponto 5, irei especificar algumas atividades desenvolvidas nesta área, a fim de 

demonstrar a dinâmica que implica e desenvolve na escola. Desta forma, procurarei ser o 

mais sucinta possível, sobre o atual funcionamento das infraestruturas, colocando alguns 

aspetos que têm vindo a ser melhorados, a fim de proporcionar conforto e valorização ao 

espaço escolar. 

Esta escola possui uma planta tipificada dos antigos colégios, pelo que é 

constituída por um único edifício com três pisos, e balneários externos. No Piso 0 

funcionam os principais serviços de apoio à escola, bem como os laboratórios 

experimentais e salas práticas Educação Tecnológica.  

No Piso 1, funcionam os serviços da Direção Pedagógica, os serviços de 

psicologia e ensino especial, o refeitório escolar e salas de aula para os alunos dos 2º e 

3º ciclos do ensino básico. Neste Piso, existem ainda, duas salas de professores que se 

destinam a separar as zonas de trabalho e de lazer. Parece-me também reforçar que 

este espaço alberga diariamente os 33 professores que lecionam no espaço escolar.  

No último Piso (Piso 2), funcionam exclusivamente salas de aula dedicadas à 

lecionação de aulas, aos alunos do ensino secundário, cursos profissionais e cursos de 
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educação e formação. As salas temáticas estão adequadas às necessidades e 

especificidades dos diversos cursos lecionados, de acordo com a legislação em vigor. 

O espaço exterior, infelizmente, não possui atualmente qualquer equipamento 

desportivo, uma vez que as antigas balizas de futebol e o cesto de basquetebol, que se 

apresentavam já deveras degradados, foram removidos no passado ano letivo. No 

entanto, a Direção Pedagógica prepara-se para proceder à sua substituição, por material 

adequado e inovador, possibilitando também a divulgação e desenvolvimento de 

atividades e desportos alternativos. Embora desportivamente pouco apetrechada, a 

escola possui um espaço ajardinado para recreio e desenvolvimento de experiências na 

área das Ciências Naturais. 

Ao longo dos anos, a Direção Pedagógica e Financeira, encetou um conjunto de 

obras e medidas de requalificação com o objetivo de melhorar as condições do edifício, já 

visivelmente antigo e de difícil adaptação, da comunidade escolar, dos alunos, dos 

colaboradores e dos visitantes, procurando responder às exigências da atual legislação. 

O Pavilhão Desportivo, local privilegiado da minha atividade profissional, fica 

situado fora do espaço escolar, a escassos metros do mesmo, e é propriedade do 

município da Sertã que, através de um protocolo de utilização, realizado desde 2001, é 

essencialmente utilizado para a dinamização das atividades práticas da disciplina de 

Educação Física. O espaço é relativamente recente, no entanto o material disponibilizado 

quer pela Câmara Municipal local, quer pela escola, tem sido escasso, estando em 

algumas modalidades, já desadequado às regras e regulamentos atuais. No entanto, é de 

felicitar a existência deste pavilhão já que até 2001 as aulas de Educação Física 

funcionavam nas salas de aula e quando possível, em dias de sol, no átrio escolar. Sem 

dúvida que foi uma enorme mais-valia para a escola a sua construção. O mesmo 

funciona desde as 8:00 às 22:00 horas, sendo que entre as 9:00 e as 17:30 horas está 

prioritariamente destinado à utilização pelos alunos do IVS.   

 

Relativamente à população escolar, é essencialmente composta por alunos 

provenientes da vila e de lugares limítrofes da freguesia. Nos últimos anos, a comunidade 

escolar tem apresentado um crescimento significativo, principalmente com a captação de 

alunos provenientes de outros concelhos, que cada vez mais procuram o ensino de 

excelência por aqui praticado, muito atribuído ao esforço, profissionalismo e dedicação de 



Relatório Final de Mestrado 2013 

 

Sílvia Ferreira Página 11 

 

um quadro docente estável. Está situado num ambiente socioeconómico grandemente 

desfavorecido, onde as ambições e objetivos apresentam uma fasquia deveras baixa, 

fruto não só de carências económicas, mas também reflexo das poucas ambições dos 

encarregados de educação. O desemprego é uma constante na região sentiu ainda, o 

pesadelo de ficar sem emprego. Uma grande percentagem de alunos possui auxílios 

económicos, demonstrando as dificuldades cada vez mais significativas, que o interior do 

país apresenta. O desemprego dos pais e a falta de ambição profissional e de 

oportunidades de evolução profissional e económica, tem vindo a fazer crescer um 

desinteresse pelas atividades letivas, que a escola tem vindo a combater através de uma 

oferta formativa adequada às necessidades e interesses dos alunos, vocacionadas cada 

vez mais para a inserção dos mesmos na vida ativa e no mundo do trabalho. São ainda 

desenvolvidos projetos de empreendedorismo e desenvolvimento de ideias que 

promovam a criação e fixação de empresas no concelho, procurando evitar a saída de 

jovens para outros meios.  

O desporto e a segurança são pilares do desenvolvimento de atividades de 

dinamização da escola, procurando a direção pedagógica em estreita colaboração com 

os coordenadores destes setores, desenvolver atividades sistemáticas e constantes que 

apelem à participação coletiva da comunidade escolar, com o envolvimento dos alunos 

dos cursos profissionais de desporto, proporcionando formação técnica, através da 

colaboração da organização das atividades desportiva, e cívica através do 

desenvolvimento de estruturas socias e participativas, com o objetivo de desenvolver 

valores humanos de tolerância, cooperação, respeito pelo outro e fair-play.  

Mais à frente, no ponto 4, irei abordar qual o papel e a abordagem participativa do 

grupo de Educação Física e Desporto na escola, bem como a sua ligação com o 

Departamento de Segurança que assegura a dinamização da Academia de Proteção 

Civil, procurando mostrar a ligação que torna estes dois departamentos tão próximos na 

sua abordagem escolar. 

 

3.2 Estrutura e Organização Escolar 

Não obstante as dificuldades atuais, o Instituto Vaz Serra adotou para si uma 

filosofia de trabalho de elevada qualidade, com linhas de orientação e estratégias bem 

definidas. Com o objetivo de uma integração plena no Sistema de Ensino Português, a 

Escola respeita a política do Estado português para a educação, mantendo um ambiente 

saudável e acolhedor, permitindo um desenvolvimento pessoal equilibrado dos seus 
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alunos, formando cidadãos com elevado espírito cívico e crítico. Sem dúvida que esta 

questão é preocupação da direção pedagógica da escola, na medida em que procurar 

operacionalizar no seu projeto curricular de escola, ações que promovam a capacidade 

de estruturar o pensamento crítico e o desenvolvimento mental. Desta forma, a escola 

oferece atividades extracurriculares que promovem o desenvolvimento destas 

características tão importantes para a concretização do espírito crítico do jovens, 

nomeadamente a academia de teatro, que funciona semanalmente, com atividades que 

permitem aos alunos “vestir” personagens diferentes, com o objetivo de poderem 

experimentar outras situações sociais, sentindo, desta forma, as dificuldades inerentes à 

enorme exposição social, às responsabilidades na participação assídua e à exigência 

solicitada na sua participação. Esta academia tem uma grande participação na vida 

escolar. Envolve professores e alunos que se reúnem, preparam os guiões e as 

apresentações, os cenários, o guarda-roupa… tudo! O resultado é brilhante e muitas 

vezes questiona a abordagem diária, em sala de aula, das estratégias desenvolvidas. 

Sente-se nesses momentos que pequenos jovens, estreantes por vezes, aparentemente 

inibidos e tímidos, despem o manto da vida quotidiana e encaram com vivacidade e 

eficiência o desafio apresentado.  

São também desenvolvidas outras iniciativas que procuram elevar a consciência 

social e personalidade dos alunos a patamares mais de eficiência humana, 

nomeadamente, a criação de grupos de apoio para combater as dificuldades 

apresentadas por alguns alunos na escola. Verifica-se cada vez mais, talvez pela 

conjuntura atual, demasiado exigente, em que vivemos, em que o fator “tempo” é cada 

vez mais determinante nas nossas vidas, que os alunos têm menos acompanhamento 

por parte das famílias em casa. E quando refiro este facto, não apenas me limito a falar 

nas questões das aprendizagens escolares.  

A Escola tem uma larga oferta pedagógica que cobre o 2.º e 3.º Ciclos, Ensino 

Secundário, Ensino Profissional e Cursos de Educação e Formação. Alberga atualmente 

cerca de 400 alunos, 33 docentes, 9 formadores externos e 14 funcionários não 

docentes. O número de alunos tem aumentado significativamente ao longo dos últimos 

anos letivos, sinónimo do ensino de rigor e exigência que por aqui se pratica, aliado a um 

corpo docente estável mas em plena atualização, procurando adequar as estratégias de 

ensino às necessidades, cada vez mais evidentes dos alunos. 

O funcionamento e gestão da escola assentam numa estrutura essencialmente 

liderada pela Direção Pedagógica, enquanto órgão de soberania na administração e 
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gestão pedagógica e financeira. Articula as orientações definidas pelos currículos 

definidos do Ministério da Educação, através de reuniões frequentes do Conselho 

Pedagógico, onde estão representados os Coordenadores dos Departamentos 

Disciplinares e Não Disciplinares, relacionados com a atividade educativa. Nestas 

reuniões são analisados resultados, elaboradas reflexões e propostas de melhoria às 

atividades escolares e ao funcionamento da instituição. Todos os elementos têm voz, 

demonstrando a forte envolvência que a Direção pretende dos seus colaboradores. 

Paralelamente ao trabalho desenvolvido nos departamentos curriculares, são ainda 

desenvolvidos projetos de cidadania, educação rodoviária, segurança no espaço escolar, 

meio ambiente, educação sexual, onde assenta uma outra vertente do meu trabalho na 

escola e que mais á frente, irei expor. São ainda desenvolvidas atividades relacionadas 

com o teatro, música, empreendedorismo, desporto e línguas estrangeiras, que 

funcionam na modalidade de academias, onde os alunos frequentam sem caráter de 

obrigatoriedade, de forma a promoverem atividades extracurriculares que desenvolvam 

competências transversais às definidas nos currículos escolares e que vão de acordo aos 

interesses dos alunos. Seguidamente, no organograma apresentado, está definida a 

organização e hierarquia da instituição.  
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3.3 – Documentos Estruturantes da Instituição 

A Escola procura a maior expressão da pessoa humana, por isso, dinamiza 

academias e projetos que contemplam diversos domínios do conhecimento, as artes, o 

desporto e a exploração de novos meios nas práticas comunicativas. O desafio passa 

ainda pela experiência da viagem, da aplicação dos saberes no contexto vivencial e do 

diálogo além da sala de aula. Com esse propósito, melhorou os seus recursos e, 

paralelamente desdobra-se, abrindo-se à comunidade e ao vasto mundo em visitas de 

estudo, em programas de intercâmbio no espaço europeu, em projetos de sensibilização 

ambiental ou de promoção da solidariedade… 
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3.3.1 Projeto Educativo (Anexo 1) 

O Projeto Educativo é um documento, consagrado na legislação atual através do 

Decreto-Lei nº 137 / 2012, de 2 de julho (Cap. II – Artigo 9º), caraterizado, no mesmo 

âmbito, como sendo “o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento 

de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa” (p.3351). 

 

Relativamente a este ponto, parece-me sensato avaliá-lo como um ponto forte da 

escola, na medida em que o mesmo tem vindo a ser fortemente implementado e vivido 

pela comunidade escolar. O documento enuncia um caminho ambicioso e de rigor, que 

procura levar a escola a tornar-se cada vez mais, uma comunidade educativa: 

 Segura, afetiva, consistente, flexível e dinâmica, criativa, justa e democrática; 

 Autónoma, com filosofia e identidades próprias; 

 Capaz de preparar alunos competentes e informados, dotados de pensamento crítico 

e criativo, abertos ao mundo em mudança; 

 Capaz de atingir a excelência educacional num ambiente de respeito mútuo, 

valorizando a dignidade humana e respeitando as diferenças; 

 Capaz de praticar um ensino aberto, inovador e dinâmico, atento às novas 

tecnologias, e de promover o debate das grandes questões científicas e culturais do 

mundo atual; 

 Capaz de privilegiar todas as vertentes da inteligência (verbal, lógico-matemática, 

estética, afetiva, etc.), potenciando o melhor de cada um; 

 Capaz de garantir uma formação eficiente e sistemática dos agentes do ensino, de 

forma a melhorar o seu desempenho individual num mundo em constante mudança; 

 Capaz de praticar a autorreflexão e a autocrítica construtiva, no sentido de se 

repensar constantemente; 

 Capaz de fortalecer os laços com a comunidade incutindo respeito e confiança; 

 Capaz de intervir na comunidade, de forma criativa, nas áreas da cultura e do saber, 

engrandecendo-se como instituição. 

 



Relatório Final de Mestrado 2013 

 

Sílvia Ferreira Página 16 

 

O IVS cada vez mais procura adequar-se às necessidades locais, apresentando-se 

como uma escola competente, exigente mas solidária, voltada para a qualidade 

intelectual e humana dos seus alunos, propiciando as condições para o seu sucesso. 

Sem dúvida, que o trabalho desenvolvido por todos os elementos da comunidade 

escolar, tem procurado projeta a escola para o exterior, fortalecendo laços com o meio 

em que se insere, conhecendo e dando-se a conhecer cada vez melhor, afirmando-se, 

assim, na senda da sua história de mais de sessenta anos, como um baluarte 

incontornável da educação e da cultura na região, procurando combater a falta de alunos, 

cada vez mais evidente de ano para ano, principalmente nesta região do interior.  

 

3.3.2 Projeto Curricular de Escola (Anexo 2) 

O Projeto Curricular de Escola é um instrumento de trabalho, projetado pelo 

Conselho Pedagógico, que define e sintetiza as opções curriculares, dentro dos limites 

estabelecidos a nível nacional, a organização das diversas áreas e disciplinas do 

currículo, as cargas horárias, os tempos letivos, a distribuição do serviço docente, entre 

outros aspetos organizacionais, de forma a viabilizar as políticas gerais de atuação da 

escola, preconizadas e sintetizadas no Projeto Educativo. Demonstra e justifica ainda, as 

opções de gestão a atuação dos aspetos relacionados com os documentos orientadores 

disponibilizados pelo Ministério da Educação, articulados com as necessidades e 

expetativas da escola.  

“Se a noção de projeto implica uma outra forma de conceptualizar e realizar o ensino, a 

construção do Projeto Curricular de Escola, (…)  

  é a expressão fiel dessa intenção”  

(Pacheco et al., 2002: 40). 

 

Analisando em particular o documento existente na escola, considero que o 

mesmo é de extrema importância para a organização escolar, na medida em preconiza 

todos os cenários de atuação nas várias vertentes educativas desde a planificação das 

atividades curriculares, adequação de estratégias, avaliação sistematizada sobre pontos 

fortes e fracos e rápida adequação e melhoria no processo de ensino-aprendizagem. 

Preconiza também outras áreas de atuação na comunidade educação, procurando ir de 

acordo aos interesses sociais, combater o insucesso e o abandono escolar, desenvolver 

competências sociais, éticas e humanas, de cidadania e valor social. No fundo, tem em 

conta o aspeto reflexivo da educação, na medida em que utiliza os instrumentos de 

planificação, análise e avaliação produzidos em sede de escola, por forma a permitir uma 
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adequação das metas a atingir, estratégias e metodologias a implementar com o objetivo 

de promover o sucesso das tarefas educativas, na medida em que a sua construção, 

desenvolvimento e avaliação “representa uma oportunidade de diálogo pedagógico no 

interior das escolas, uma possibilidade de reflexão conjunta e um espaço de decisão 

coletiva sobre os distintos aspetos que configuram o panorama educativo e em particular 

os processos de ensino/aprendizagem” (Morgado, 2003: 343).  

A minha participação pessoal neste projeto tem vindo a crescer e a cimentar-se ao 

longo dos anos, através da criação de projetos e dinamização de atividades também 

ligadas à área do desporto, mas essencialmente em áreas que me são sensíveis e me 

têm proporcionado evoluir muito ao longo do meu percurso profissional. São estas áreas 

ligadas à saúde, solidariedade, mediação de conflitos, segurança no espaço escolar, 

prevenção rodoviária e proteção civil. Sobre este tema, digno de reflexão mais 

aprofundada, falarei mais à frente, no campo “Outras Equipas Pedagógicas”. 

Relativamente ao desempenho na minha área de formação, realço com alguma 

pena, o facto de dentro do meu departamento curricular não termos a oportunidade de 

ser mais participativos. Ou seja, a criatividade é-nos um pouco vedada pelo coordenador, 

onde estão centrados exclusivamente os centros de decisão. Por um lado, facilita-nos o 

trabalho enquanto docentes; mas por outro, limita a nossa atuação dentro da área 

disciplinar, principalmente na dinamização de atividades internas.  

Seguidamente e dando continuação ao ponto iniciado relativamente ao Projeto 

Curricular de Escola e a sua vivência agora no departamento curricular ao qual pertenço, 

destaca a reformulação, no presente ano letivo, das nossas planificações anuais, sempre 

baseadas nos documentos orientadores do Ministério da Educação. As mesmas exigiram 

um esforço na adequação dos conteúdos, aos tempos disponibilizados para a disciplina 

de educação física, nos vários anos letivos. Penso que o facto de este documento 

orientador ter surgido, permitiu uma nova reflexão e renovação sobre a organização dos 

conteúdos escolares, à muito reclamada. Com os anos, o docente acaba por automatizar 

processos de ensino e estas novas exigências permitem uma nova adequação e criação 

de estratégias de ensino. Parecem-me, acima de tudo, úteis! 

Neste sentido, os instrumentos de avaliação, também tiveram de ser adequados, 

principalmente devido à oscilação da carga horária da disciplina de Educação Física nos 

vários anos de lecionação. A escola está organizada em blocos de 60 minutos, no 
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entanto a carga horária vária consoante os anos escolares, tal como está representado 

nos quadros contemplados no anexo. (Anexo 3) 

O ensino profissional está organizado em matriz própria, tendo em conta o 

número horas exigidas para a lecionação de cada módulo. De qualquer forma, nestes 

cursos a disciplina de Educação Física, é lecionada em dois blocos de 60 minutos 

semanais, num total de 150 horas anuais. 

Ao analisar as matrizes apresentadas anteriormente, verifica-se que a disciplina 

de Educação Física diminuiu a sua carga letiva nos últimos anos escolares, 

principalmente a partir do momento em que a autonomia pedagógica da escola permitiu 

gerir a carga horária das disciplinas.  

A minha reflexão sobre esta questão é a seguinte: 

 A disciplina de Educação Física tem vindo a perder tempo disponível para a prática, 

na maioria dos anos, o que prejudica a atuação do professor e a melhoria das 

aprendizagens do aluno; 

 No 7º ano, a existência de apenas 1 bloco semanal de 60 minutos, em nada contribui 

para o desenvolvimento do aluno, facilitando mesmo um desinteresse precoce pela 

disciplina em particular, e pela prática desportiva, em geral; 

 No 3º ciclo, ocupando uma faixa etária (12 – 15 anos) em que o corpo humano sofre 

grandes alterações físicas, hormonais e psicológicas, deveria ser privilegiada a 

atribuição do tempo disponível para a prática desportiva, principalmente quando se 

ouve falar cada vez mais, no sedentarismo entre os jovens e na obesidade precoce; 

 A redução generalizada do tempo de prática desportiva leva a uma maior dificuldade 

de aprofundamento dos conteúdos presentes nos Programas da disciplina de 

Educação Física. 

Mais preocupante ainda, é a questão relacionada com o facto de no Ensino 

Secundário a disciplina deixar de ser contabilizada no cálculo final da média do aluno, 

uma vez que descredibiliza a disciplina e fá-la ser vista como menor relativamente às 

restantes. Mas esta questão ultrapassa qualquer sentido de autonomia da escola à qual 

pertenço, pelo que não poderei advogar sobre a mesma, no entanto, gostaria de salientar 

que é minha convicção que, na minha escola, se fosse opção da mesma a decisão da 
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participação da disciplina no resultado da avaliação final dos alunos, a escola continuaria 

a manter a mesma como disciplina presente na média final dos alunos, uma vez que a 

importância da atividade física uma das prioridades do Projeto Educativo que a sustenta. 

É claro que outra questão que em meu entender deve ser alvo de uma grande 

sensibilidade é a aplicação dos critérios de avaliação gerais (de escola) e específicos (de 

disciplina).  

Os Critérios Gerais de Avaliação são aprovados em Conselho Pedagógico após 

consulta a todos os Departamentos / Grupos de docência. A avaliação deverá incluir os 

domínios cognitivo e sócio afetivo. Os mesmos diferem de nível de escolaridade, tal como 

estão apresentados no Anexo 4. Os critérios específicos, incluindo os instrumentos de 

avaliação a utilizar e o peso relativo de cada um, são definidos, anualmente, em 

Departamento e aprovados pelo Conselho Pedagógico no início de cada ano letivo. Cada 

docente dá conhecimento aos seus alunos e o Diretor de Turma aos Encarregados de 

Educação, dos critérios específicos de avaliação definidos para cada disciplina. No ponto 

deste trabalho onde irei caraterizar o grupo disciplinar de Desporto e Educação Física, 

procurarei refletir e aprofundar as questões relacionadas com os critérios específicos da 

disciplina, uma vez que embora procurem a sua orientação nos critérios gerais de escola, 

procuram clarificar a sua especificidade abrangendo as orientações previstas nos 

Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) para o 3º Ciclo e Ensino Secundário, 

aprovados pelo Despacho nº 124/ME/91 de 31 de julho (publicado no Diário da 

República, 2ª série, nº 188, de 17 de agosto) e reformulados em 2001. As disposições 

consagradas nos PNEF aplicam-se aos anos terminais do 3º Ciclo e do Ensino 

Secundário, cabendo ao Departamento de Educação Física, às realidades educativas 

concretas as normas de avaliação consideradas mais ajustadas, sem contudo descurar 

as normas de referência. Desta forma, é a partir destas orientações, articuladas com os 

critérios gerais de escola, que organizamos o nosso planeamento, desde a planificação 

anual, médio prazo e distribuição de conteúdos por ano escolar, que mais à frente neste 

trabalho, no capítulo onde abordo a organização e gestão do grupo de Educação Física, 

aprofundo a questão dos critérios específicos de avaliação e a minha perspetiva pessoal, 

sobre a aplicação dos mesmos. 

É de salientar ainda que, relativamente à avaliação final, os períodos letivos tem 

um peso percentual distinto, por forma a realçar a avaliação contínua e a evolução do 

aluno. Assim, na classificação final de segundo período é contabilizada a avaliação do 
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primeiro período em 40%, valendo a avaliação obtida, no segundo período, 60%. No que 

refere à nota final do terceiro período, a avaliação de primeiro período é contabilizada na 

nota final, valendo um total de 25%; a avaliação relativa do segundo período vale 35% e 

a do terceiro, 40%, como a seguir se explica: 

 

 

Classif. Final 1.º Período = 100% (Classificação 1.º P)  

 

Classif. Final 2.º Período = 40% (Classificação 1.º P) + 60% (Classificação 2.º P)  

 

Classif. Final 3.º Período = 25% (Classificação 1.º P) + 35% (Classificação 2.º P) + 

40% (Classificação 3.º P) 

Penso que os critérios de avaliação aplicados na minha escola acabam por 

privilegiar em demasia a questão da aquisição de conhecimentos finais dos alunos, 

descurando, muitas vezes a avaliação contínua dos mesmo, as etapas que estes foram 

conseguindo alcançar, embora em momentos distintos. Esta questão leva a que muitas 

vezes a avaliação esteja tão direcionada para o “produto final”, que se esqueça da 

importância do “processo”. Julgo que esta conceção é cada vez mais comum, uma vez 

que com a entrada de metas de aprendizagem em praticamente todas as áreas de 

ensino, e exames nacionais nos anos de conclusão de ciclo, levam a que a ânsia pelo 

alcance de resultados positivos na avaliação externa segregue cada vez mais cedo, os 

considerados menos aptos. Isto porque o ensino está numa fase de viragem. A tal 

questão do “ensino pela descoberta… pela ludicidade”, começa a ficar combalida, na 

enorme pressão que cai sobre a necessidade de se preparar massivamente as crianças. 

Costumo até, em jeito de metáfora, comparar o nosso sistema de ensino atual a uma 

fábrica, cujo trabalho assenta numa base de linha de montagem, em que os “produtos 

com defeito”, são excluídos e colocados noutras prateleiras para serem revistos, 

reformulados, aperfeiçoados.  

Para mim, preocupa-me muito esta questão, uma vez que assisto muitas vezes 

incrédula nos conselhos de turma, à frieza com que certos colegas, logo nas primeiras 

reuniões anuais, conseguem quase que profetizar, se este ou aquele aluno vai conseguir 

passar de ano. Fica até um certo sentimento no ar de que dos restantes, já nem reza a 

história, porque não devem ser tidos em conta, nem sequer ali deviam estar… deviam ter 

Tabela 1 – Cálculo da Classificação final no Ensino Regular (ponderação) 



Relatório Final de Mestrado 2013 

 

Sílvia Ferreira Página 21 

 

sido já retidos anteriormente… como é que ali chegaram, etc., etc. Esses, os tais 

excluídos da linha de montagem, acabam muitas vezes realmente por não conseguir 

transitar de ano. Esta situação sempre me causou uma certa agonia, confesso. Custa-me 

que tamanha crueldade seja tão precocemente traçada, principalmente pelos docentes 

das disciplinas sujeitas a exame nacional, que acabam por influenciar os restantes 

elementos do conselho de turma, ao embarcarem na onda. Tudo em proveito dos 

rankings…O mesmo se aplica aos alunos que nos chegam ao 5º ano. O gabinete de 

psicologia recolhe os dados que vêm da escola anterior e praticamente faz uma análise 

detalhada dos alunos… que não passam de pré conceitos, muitas vezes infundados. 

Felizmente, a minha experiência de vida têm-me ensinado que se não posso 

mudar todo o mundo, pelo menos posso fazer algo pelos que estão à minha volta. O 

papel do diretor de turma é fulcral nestas questões. Penso que será dos elementos mais 

importantes na contribuição para o sucesso dos alunos. Neste sentido, procuro sempre 

enquadrar os meus alunos no seu devido lugar, dando-lhes a oportunidade de poderem 

mostrar que os professores, que até já alguma vez os conheceram, estão errados. Essas 

tais informações que transitam de ano ficam normalmente para comigo, para minha 

própria análise, para negociação em situação de conflito com os alunos. Ao conselho de 

turma limito-me a transmitir as informações que considero estritamente necessárias, 

porque penso que a primeira imagem que se cria do aluno, vem sempre da palavra do 

diretor de turma e se nem este acredita nele, porque haverão os outros de acreditar? 

Desta forma, à partida, estão todos em pé de igualdade. O tempo e o trabalho se 

encarregarão de mostrar o que deve vir realmente a público. Esta é uma estratégia que 

adoto à alguns anos. Até porque, ao longo desta minha tarefa sempre recebi direções de 

turma com imensos alunos problemáticos, alguns com um passado bem pesado para a 

sua tenra idade. É claro, que milagres ninguém faz, mas se os alunos quiserem mesmo 

mudar, penso que lhes deve dar essa oportunidade de recomeçar. É merecedor! Pelo 

menos tentámos.  

É essa uma falha que eu noto muito hoje na maioria das escolas que conheço. 

Confesso que a minha até procura dar uma resposta atempada a situações de dificuldade 

dos alunos. E não falo apenas em dificuldades cognitivas. Falo também em 

comportamentais, de aquisição de valores. A escola atual está completamente formatada 

para os bons alunos. Aqueles que até podiam ser bons, mas demoram mais tempo a 

conseguir alcançar as tais tabelas estereotipadas de competências, são empurrados para 

sistemas alternativos, para o ensino especial, para a elaboração de planos e mais planos 
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que só servem para tentar justificar o facto de o aluno passar, sem ter adquirido as 

competências.  

Penso que é importante que nas escolas se efetue cada vez mais cedo, um 

encaminhamento dos alunos para percursos curriculares, de acordo com o perfil que 

apresentam. Mas também é necessário mudar as mentalidades quando se fala da 

dignificação de áreas técnicas de trabalho. Quantas vezes já não ouvi encarregados de 

educação insistirem na ideia de colocar o seu educando num ensino regular, no qual o 

aluno já teve um série de retenções, só porque a via alternativa é para os chamados 

“burros”? Não precisará o nosso país de mão-de-obra especializada em áreas 

tecnológicas? Não será o mais importante que o profissional seja excelente no 

desempenho das suas funções e as mesmas que lhe tragam prazer na sua realização, 

embora tendo concluído apenas os estudos mínimos? Ou será melhor ter uma sociedade 

inundada de gente infeliz, cheia de canudos e sem oportunidades de trabalho? É minha 

convicção, e verifico essa orientação em países como a Noruega ou Islândia, os tais 

ditos, exemplares em matéria de educação. A verdade é que estudos provam, que lá, as 

pessoas são felizes! O sistema de ensino encaminha cedo os alunos para as suas reiais 

aptidões. Permite-lhes ter sucesso na sua atividade escolar, o que por si só, trás 

motivação e autoconfiança. É minha convicção que este será o caminho a seguir, ou 

então, com todas estas barreiras que os alunos têm de atravessar, muitos ficarão pelo 

caminho cada vez mais cedo. Perderão os laços com os colegas da mesma idade. 

Estarão incluídos em turmas com cerca de trinta alunos (o normal para a época), terão 

mais três ou quatro anos que os restantes colegas e enquanto os seus pares ainda 

gostam de jogar na consola de jogos e eles já pensam em namoriscar… enfim! É urgente 

repensar este sistema. As escolas, e também incluo a minha, acabam por cumprir aquilo 

a que são obrigadas. Afinal, os bons resultados é que lhes trazem visibilidade. Ou seja, 

volto à minha questão inicial: estão projetadas no produto, justificado pelo enorme peso 

que atribui à aquisição de conhecimentos na avaliação final do aluno; e não no processo, 

e afinal este processo, que também engloba a construção de uma sociedade de valores 

baseados na tolerância, igualdade, confiança e integração, acaba por chocar com essas 

intenções.  

"Vivemos uma vida, sonhamos com outra, mas a verdadeira é a que sonhamos." 

Guéhenno , Jean “A Fé Difícil” 

 

Afinal esta é a escola que temos… é nesta realidade que estamos inseridos, mas 

penso que o professor é também um “realizador” de sonhos e não um elemento de 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/jean-guehenno
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destruição de expetativas. É esta a minha convicção e é com ela que rejo a minha 

atividade profissional. 

"Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos." 

Shakespeare , William 

 

Sem dúvida que a experiência e o gosto pela profissão nos ensinam ao longo dos 

anos que, por vezes, a avaliação é um pouco subjetiva, no sentido em que o cálculo da 

nota final através da aplicação dos registos de avaliação contínua, nem sempre vai de 

encontro à real perceção que possuímos do aluno. Penso que este é o fator que mais nos 

distingue das restantes disciplinas: a capacidade de análise da real evolução das 

competências dos alunos. Isto porque os momentos de avaliação sumativa, nem sempre 

espelham as reais capacidades dos alunos. Os seus comportamentos afetados por 

variáveis como, o estado de espírito, o cansaço intelectual ou físico, o stress e 

ansiedade. Desta forma, o momento final da avaliação, acaba, por vezes, por ser uma 

desilusão que não reflete o real desempenho do aluno, ao longo do período letivo. 

É nossa função, enquanto docentes, manifestar essa sensibilidade para 

poderemos avaliar a aquisição ou não das referidas competências e equacionar qual o 

cenário a optar, ou seja, o mais positivo para o aluno. Penso que este é mesmo um fator 

que distingue o professor de Educação Física dos restantes pares, na medida em que a 

sua avaliação, mais prática, mais próxima, mais informal, com estratégias de 

desenvolvimento expositivas e mais colaborativas, onde a proximidade e o 

relacionamento professor – aluno, permite muitas vezes um conhecimento mais 

aprofundado dos reais problemas que afetam a turma, e que acabam por ser muitas 

vezes motivos de insucesso nas atividades letivas. Este professor tem a capacidade de 

equilibrar o ambiente, quer através dos potenciais relaxantes da atividade física 

desenvolvida nas suas aulas, quer através da relação de confiança que desenvolve com 

os seus alunos. 

Penso que a variabilidade dos critérios específicos carateriza o grupo de 

Educação Física, principalmente porque valoriza a real evolução do aluno e tem em conta 

a sua participação na aquisição de valores e atitudes. Desta forma, sempre foi frequente 

na minha atividade profissional, a participação do professor de Educação Física, 

enquanto elemento ativo no Conselho de Turma, uma vez que uma reflexão aprofundada 

sobre os reais benefícios para um aluno em situações que suscitem dúvida, em caso de 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/william-shakespeare
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transição ou não, de ciclo escolar, deve ser partilhada e participada, na medida que 

implica a vida de um ser humano e o peso que as nossas decisões implicam na vida do 

aluno, são demasiado grandes, quando se pensa na real dimensão da escola, enquanto 

instituição de formação pessoal e social.  

No entanto, a minha opinião pessoal é que também nesta disciplina, acaba por ser 

demasiadamente privilegiada na avaliação, a aquisição de conhecimentos, pelo caráter 

expressivo que apresenta no cálculo final da média do aluno (25 %). Esta é uma questão 

que acaba por nos ser imposta pela necessidade de adequar os critérios específicos aos 

indicados pelos gerais. No entanto, penso que seria mais coerente valorizar mais a 

atividade prática, uma vez que é nessa abordagem que o aluno passa a maior 

percentagem de formação. Bem como, a aptidão física, que apenas é utilizada como 

mero instrumento de medição e constituição de grupos de trabalho, não revertendo o seu 

resultado para a avaliação final do aluno. A minha versão para os critérios específicos de 

disciplina deveria estar disposta da seguinte forma: 

 

 

Atividade Física 

60 % 

Aptidão Física 

15 % 

Conhecimentos 

15 % 

Atitudes 

10 % 

 

 Justifico esta opção da seguinte forma: 

 A prática da atividade desportiva ocupa a grande parte da carga da disciplina ao 

longo do período, pelo que deverá ser valorizada, quer na sua adquisição, quer no 

seu desenvolvimento, proporcionando momentos de aprendizagem que assentem na 

motivação e valorização dos valores sociais e humanos, tal como contempla o PNEF, 

quando refere uma das finalidades da existência da disciplina nos currículos 

escolares: “(…) garantia de atividade física corretamente motivada, qualitativamente 

adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas situações 

de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades de 

aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros.” (PNEF, 2001, p.6) 

Tabela 2 – Sugestão de melhoria para os critérios específicos de EF 
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 Privilegiar a valorização da avaliação da aptidão física, não extrapolando os dados 

como meros indicativos do tipo de estratégias a desenvolver, mas como vetores de 

evolução na aquisição de capacidades físicas. “Melhorar a aptidão física, elevando 

as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de 

desenvolvimento do aluno.” (PNEF, 2001, p. 7) 

 O conhecimento teórico sobre a técnica e tática das diversas modalidades também 

deve ser tido em conta na sua avaliação, no entanto também é aferido ao longo das 

aulas, quando se realizam jogos, quando se verifica se o aluno cumpre as regras da 

modalidade, conhece os termos técnicos, as componentes críticas e erros frequentes 

e domina o vocabulário técnico. Penso que o resultado da Prova Escrita deverá ser 

mais um mero instrumento de confirmação dos resultados do aluno e não de 

diferenciação. 

 Quanto à componente das atitudes, é uma verdade que a mesma abrange todas as 

restantes áreas. Mas se a mesma já é trabalhada em todos elas, porque deverá ser 

tão valorizada? Desta forma, penso que deverá ter uma ponderação mais reduzida, 

uma vez que o seu resultado é refletido nos restantes parâmetros. Serve mais como 

um elemento de autoanálise do próprio aluno, do que diferenciador para o professor. 

 

Não será com certeza tarefa fácil, uniformizar todos os critérios estipulados nas 

tabelas, mas também é uma verdade que é bem difícil conseguir evidências que 

justifiquem a sua atribuição em todos os elementos. Penso que a sua elaboração procura 

mais uma convergência de ideais que se completam, do que propriamente de conceitos 

que se articulem, neste sentido é necessário também que a aplicação de estratégias com 

vista ao sucesso dos alunos, seja um trabalho partilhado no conselho de turma. Mesmo 

quando os critérios específicos de cada disciplina quase que apontem para uma 

impossibilidade de se tocarem ou convergirem. É importante de todas as áreas 

curriculares atuarem em convergência. Compete às diferentes áreas curriculares e aos 

seus docentes, explicitar de que modo essa operacionalização transversal se concretiza 

e se desenvolve em cada campo específico do saber e para cada contexto de 

aprendizagem do aluno, no entanto e em semelhança ao que se passa no contexto atual 

em grande parte das escolar, as disciplinas de Português e Matemática assumem um 

papel fundamental no desenvolvimento das competências gerais de transversalidade 

disciplinar.  
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Esta transversalidade é fundamentada principalmente no Projeto Curricular de 

Turma, que operacionaliza e articula os diversos conteúdos, principalmente os 

contemplados na Formação Pessoal e Social do aluno, sustentados pela legislação atual, 

contemplada no Artigo 15º do Decreto-Lei nº 139/2012 prevê que, “ As escolas, no âmbito 

da sua autonomia, devem desenvolver projetos e atividades que contribuam para a 

formação pessoal e social dos alunos, designadamente educação cívica, educação para 

a saúde, educação financeira, educação para os media, educação rodoviária, educação 

para o consumo, educação para o empreendedorismo e educação moral e religiosa, de 

frequência facultativa.” 

 

Considerando que a operacionalização deste propósito deverá ser feito, antes de 

mais, em sede de conselho de turma, sendo refletido no respetivo Projeto Curricular de 

Turma, as linhas orientadoras para a implementação de um projeto global e coerente de 

formação pessoal e social dos alunos, para a escola, envolvendo todos os anos de 

escolaridade, assenta nas seguintes áreas:  

1. Educação para a saúde e sexualidade 

2. Educação cívica 

3. Educação financeira, para o consumo e para o empreendedorismo 

4. Educação para os media 

5. Educação rodoviária 

 

Desta forma, o Conselho de Turma, articula os seus conteúdos de acordo com os 

temas de referências, definidos para cada ano de escolaridade, buscando e adequando 

estratégias que vão de encontro à temática e que toquem as suas próprias matérias. 

Penso que este processo está devidamente otimizado e é eficaz, na medida em 

que a participação de todos os docentes do Conselho de Turma é saudável e construtiva, 

já que permite cumprir as metas definidas para as aprendizagens, aliando um conjunto de 

atividades alternativas que estimulem a participação e colaboração dos alunos neste 

processo de ensino.  

Relativamente a este ponto, facilmente a disciplina de Educação Física se integra 

em qualquer um dos vetores do projeto, na medida em que permite o desenvolvimento de 

atividades desportivas que promovam a cooperação e partilha dos valores neles 

imbuídos. Tenho até a dizer que o grupo disciplinar será dos mais ativos nesta área, já 
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que o ambiente desenvolvido nas aulas, acaba por permitir naturalmente, a ligação com 

as restantes temáticas. 

As atividades desenvolvidas neste campo têm permitido também à escola 

projetar-se para fora das suas portas, captando cada vez mais alunos que procuram uma 

via alternativa ao ensino regular, que lhes permita aliar a atividade prática ao saber 

científico. Nestes cursos, a escola aposta fortemente na componente técnica de 

formação, procurando proporcionar aos alunos um ensino adequado aos currículos 

disciplinares, mas flexível nas estratégias de aprendizagem, desenvolvendo, desta forma, 

atividades inovadoras e motivantes para os alunos.  

Um outro aspeto com que me identifico e procuro aplicar e desenvolver na minha 

conduta profissional, que gostaria de partilhar neste documento, uma vez que também 

têm sido linhas orientadoras na minha atividade docente, são os alguns dos princípios 

orientadores da escola contemplados no Projeto Curricular de Escola, dos quais passo a 

destacar os seguintes: 

 a escolarização é o mais eficaz meio de combate à pobreza e exclusão social;  

 no atual contexto de depressão económica e social que a região do Pinhal Interior 

vive, e dada a baixa escolaridade de muitos pais e encarregados de educação 

bem como a falta de estruturação das famílias, a escola tem o dever acrescido de 

acompanhar e motivar os alunos, e de os consciencializar para a importância de 

alcançar bons resultados académicos; 

 todos os alunos independentemente do seu contexto sócio familiar de 

origem tem capacidade de aprender e alcançar bons resultados académicos; 

 a ambição, a cultura do mérito, a valorização do esforço pessoal e dos resultados, 

o espírito empreendedor, são marcas importantes a incutir nos nossos alunos 

como forma de combater a influência de um meio conformado, permissivo e 

pouco exigente; 

 cada aluno deve ser apoiado na medida das suas aptidões ou dificuldades, 

significando isto que a escola deverá empenhar-se no apoio aos alunos com mais 

dificuldades, mas também a todos os outros, incluindo os alunos com mais 

capacidades, trazendo-lhes novos desafios, incutindo-lhes mais responsabilidade 

e motivação, no sentido de melhorar os resultados escolares de todos; 
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 o clima e a organização da escola são fatores decisivos com vista à criação de um 

ambiente harmonioso, justo e exigente, capaz de proporcionar as condições 

adequadas ao êxito na vida escolar. 

 o professor, na sua relação quotidiana e próxima com os alunos dentro e fora da 

sala de aula, tem um papel determinante no seu êxito. 

Na minha análise particular, as palavras-chave que descrevem este 

estabelecimento de ensino são seguintes:  

Competência – Pela capacidade demonstrada em a excelência educacional num 

ambiente de respeito mútuo, valorizando a dignidade humana e respeitando as 

diferenças, com o objetivo de preparar alunos competentes e informados, dotados de 

pensamento crítico e criativo, abertos ao mundo em mudança. 

Exigência – Na medida em que garante uma formação eficiente e sistemática dos 

agentes de ensino, de forma a melhorar o seu desempenho individual. 

 

Rigor e Responsabilidade – Demonstra capacidades de praticar a autorreflexão e a 

autocrítica construtiva, no sentido de se repensar constantemente. 

 

Criatividade – Pela forma como privilegia todas as vertentes da inteligência potenciando 

o melhor da cada individuo. 

Inovação e Ousadia – Procura praticar um ensino aberto, inovador, atento às novas 

tecnologias, e de promover o debate das grandes questões científicas e culturais do 

mundo atual. 

 

Versatilidade e Capacidade de Adaptação – Na medida em que perante uma 

população escolar vinda de um meio social e economicamente deprimido, o que se 

traduz, muitas vezes em desmotivação e desvalorização da escola e o facto das 

Instalações com mais de cinquenta anos, o que dificulta, por vezes, a operacionalização 

de recursos educativos tecnologicamente mais avançados, não serem vistos como 

pontos positivos pela comunidades escolar, tem procurado, colmatar as dificuldades que 

apresenta por forma a dar resposta às necessidades da comunidade escolar. 

 

Afetividade e Solidariedade. – Sem dúvida que esta escola estando inserida numa meio 

tão pequeno, tem a capacidade fortalecer os laços com a comunidade na base do 
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respeito e confiança intervindo na comunidade, de forma criativa, nas áreas da cultura e 

do saber, engrandecendo-se como instituição. 

Relativamente a atividades extracurriculares, o Instituto Vaz Serra proporciona aos 

alunos, atividades de enriquecimento do currículo, de carácter facultativo, nos 

domínios: 

 Desportivo – Academia de Desporto; Kempo Karaté Chinês; Academia de 

Xadrez;  

 Artístico – Academia de Teatro (GAP), Academia de Artes Plásticas e Academia 

de Música;   

 Científico – Academia de Matemática, Academia de Ciências, Academia de 

Línguas Estrangeiras. 

 

O funcionamento das Academias ocorre fora do horário letivo dos alunos. Assim, as 

Academias funcionam preferencialmente à quarta-feira, durante o período da tarde, e em 

outros dias da semana, no período de almoço ou no período da tarde, indo ao encontro 

do horário disponível dos alunos. 

A escola oferece ainda outras atividades de caráter facultativo, direcionadas para a 

organização e orientação do estudo, procurando colmatar uma lacuna, já mencionada 

anteriormente neste documento, relativa às características dos nossos alunos 

provenientes de um meio social e economicamente desfavorecido que não 

providencia orientação e apoio aos alunos, fora da escola.  

Destacam-se desta forma, as salas de estudo de português e matemática, com 

grupos de nível, separando, claramente, o apoio do desenvolvimento; as aulas de 

preparação para os exames nacionais; o apoio individualizado; as tutorias; e as aulas de 

substituição que visam uma consolidação dos saberes e competências desenvolvidas 

nas diversas disciplinas.  

O Projeto Curricular de Escola tem vindo a ser desenvolvido e concretizado 

através da organização pedagógica da escola, e concretizado pelos Projetos Curriculares 

de Turma, que deverão ser elaborados tendo em conta as características específicas de 

cada turma bem como dos alunos que a constituem. Nestes encontram-se definidos 

objetivos a atingir em diferentes campos de atuação. Dadas as atuais dinâmicas do 
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ensino, o Projeto Curricular de Escola não poderá, por isso, ser estático, devendo ser 

avaliado e revisto, em cada ano letivo, sempre que necessário.  

A avaliação decorrerá em sede de Conselho Pedagógico, tendo por base os 

relatórios de avaliação dos Projetos Curriculares de Turma, os relatórios de atividades, os 

resultados académicos dos alunos, os resultados dos inquéritos de satisfação de alunos, 

pais e colaboradores, entre outros dados relevantes para avaliar a vida e a organização 

da escola.  

 

3.3.3 Plano Anual de Atividades (Anexo 5) 

 Este documento pretende planificar e organizar as atividades curriculares e 

extracurriculares propostas pelos Departamentos Curriculares e aprovadas em sede de 

Conselho Pedagógico. O principal objetivo é distribuir as mesmas ao longo do ano letivo, 

proporcionando momentos pontuais de iniciativas, relevantes para a comunidade escolar 

e com vista à abrangência da comunidade externa.  

 Contém atividades a ser desenvolvidas pelos Departamento Curriculares e 

Extracurriculares, procurando não só consolidar conteúdos abordados nas aulas, mas 

também projetar a escolar para a comunidade local, através de iniciativas que promovam 

o contato com a população.  

 

3.3.4 Regulamento Interno (Anexo 7) 

 Este documento tem vindo a ser atualizado no presente ano letivo, face às 

necessidades impostas pela nova legislação, que tem vindo a discussão. Procura definir 

os direitos e deveres dos colaboradores, definidos no Contrato Coletivo de Trabalho 

(CCT), que regulamente as escolas particulares, com Contrato de Associação, como é o 

caso de IVS, bem como, dos alunos, definidos pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 

que regulamenta o Novo Estatuto do Aluno.  

 

3.3.5 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

Desde que a escola passou a estar incluída no Grupo GPS (em 2005), que foi 

implementado o Sistema de Gestão da Qualidade. É uma ferramenta dinâmica e flexível 

apropriada à gestão das unidades escolares. Este sistema disponibiliza informação, 
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indicadores e tendências futuras relevantes no apoio à tomada de decisões. No entanto, 

é minha opinião que o mesmo ocupa os professores, demasiado tempo com questões 

burocráticas e organizativas, levando a que o tempo disponibilizado para a planificação 

de atividades escolares e reflexão sobre as mesmas, passem muitas vezes, a ser 

consideradas secundárias. É minha convicção que este trabalho possibilita uma maior 

monitorização dos resultados alcançados e previsão de falhas. A forma como obriga ao 

envolvimento pessoal dos professores, torna o ensino mais estanque uma vez que o fator 

“tempo” é visivelmente reduzido para a realização de uma trabalho de pesquisa e 

formação contínua, com vista à melhoria da atividade docente.  

Não obstante, é uma realidade cada vez mais comum nas escolas uma vez que 

permite reduzir riscos e falhas de planeamento da estrutura. O mesmo é desenvolvido 

pelo Departamento de Qualidade em conjunto com os diversos coordenadores dos 

departamentos envolvidos, e está organizado da seguinte forma: 

 

1. Estrutura documental 

A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da GPS Educação e 

Formação está estruturada e hierarquizada de acordo com a seguinte figura: 

Os Procedimentos de Gestão da Qualidade (PGQ) estabelecem as linhas de 

orientação e os métodos para realizar e gerir as atividades. 

As Instruções de Trabalho (IT) descrevem 

detalhadamente as formas de realizar e gerir atividades 

específicas dos vários processos/departamentos. Os 

Impressos e Registos proporcionam evidências do 

cumprimento e funcionamento do Sistema de 

Gestão da Qualidade. 

 

2. Distribuição da documentação 

Os documentos são distribuídos a todos os colaboradores através das plataformas 

moodle do Grupo GPS e de cada Unidade Escolar. 

 

3. Eliminação de falhas 

O Sistema de Gestão da Qualidade prevê a eliminação de falhas através da abertura 

sistemática de ações corretivas. 

 

Imagem 4 – Organização do SGQ da GPS 
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4. Aprendizagem contínua, inovação e melhoria 

O desempenho da GPS Educação e Formação é maximizado pela gestão e 

partilha de conhecimentos dentro de uma cultura de aprendizagem contínua, inovação e 

melhoria. 

 

5. Coordenador da qualidade 

Para além do Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade Multisite, a GPS 

Educação e Formação tem um Coordenador da Qualidade em todas as suas Unidades 

Escolares. 

 

6. Auditorias internas 

As auditorias internas são um instrumento da GPS Educação e Formação, 

conduzidas em intervalos planeados para determinar se o sistema de gestão da 

qualidade: 

 Está conforme as disposições planeadas, os requisitos da norma NP EN 

ISO9001:2008 e com os requisitos estabelecidos pelo sistema de qualidade da 

GPS – Educação e Formação. 

 Está implementado e é mantido com eficácia desde 2006, na nossa escola. 

 

A Estrutura Central, a Direção da Unidade Escolar e os Gestores de Processo 

asseguram que são empreendidas correções e ações corretivas necessárias para 

eliminar as não conformidades detetadas e as suas causas.  

 

7. Sistema de avaliação de desempenho docente 

A Avaliação do Desempenho dos trabalhadores com funções pedagógicas nas 

unidades escolares do Grupo GPS baseia-se no estabelecido pelo Contrato Coletivo de 

Trabalho (CCT) em vigor para os estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. 

De acordo com o previsto no referido CCT o objeto de avaliação inclui três domínios de 

competências: 

A. Competências para lecionar. 

B. Competências profissionais e de conduta.  

C. Competências sociais e de relacionamento. 

E, no caso de trabalhadores com funções de coordenação considera-se ainda o seguinte 

domínio: 
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D. Competências de gestão 

Uma peça considerada fundamental é a entrega do Relatório de Autoavaliação de 

cada docente, de quatro em quatro anos, a quando da mudança de escalão 

remuneratório. Encarado como uma forma de participação deliberada e refletida de cada 

professor deve ser uma importante fonte de informação para que se possa ajuizar sobre 

o desempenho do seu autor, relativamente às ordens de competência em análise.  

De forma reflexiva, crítica, autocrítica, organizada, clara e profunda, este relatório 

deve traduzir muito daquilo que também se pede neste trabalho final, ou seja, as 

experiências, as práticas, os sucessos, as dificuldades e ainda o pensamento do seu 

autor acerca do seu desempenho profissional.  

 

3.3.6 Manual de Autoproteção 

Esta Unidade Escolar possui um Plano de Emergência, desde 2007, com vista ao 

desenvolvimento de uma cultura de segurança no espaço escolar e combate a situações 

de risco associadas à área de intervenção e prevenção de riscos. O mesmo assenta 

atualmente no Decreto de Lei nº 220 / 2008 e procura dotar a escola de um estrutura 

física e humana que permita responder rapidamente aos diversos riscos adversos 

presentes numa vulgar comunidade escolar. 

Foi minha opção dar relevância a este documento, uma vez que o mesmo reflete 

um trabalho aprofundado e inovador, realizado por mim, desde que passei a ser 

Coordenadora do Departamento de Segurança da escola. O mesmo tem sido objeto de 

análise crítica por parte dos vários agentes internos e externos intervenientes e permitiu a 

minha projeção profissional na coordenação de projetos relacionados com a segurança 

no espaço escolar, na estrutura empresarial da GPS – Educação e Formação. Tem sido 

também neste setor, que procuro melhorar as minhas competências profissionais e 

aprofundar conhecimentos relacionados com a segurança no espaço escolar, procurando 

elevar a escolar a um patamar de excelência neste setor, reportado em diversas 

auditorias e inspeções efetuadas a esta unidade escolar. Não pretendo neste ponto 

alongar-me mais sobre a minha participação nesta estrutura, remetendo as minhas 

considerações para o ponto “Outras Equipas Pedagógicas”, deste trabalho, no qual irei 

descrever toda a minha atividade relacionada com a temática e como tem permitido a 

mudança na minha visão sobre o ensino e o meu papel na escola. 
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4. Departamento Curricular de Desporto, Artes e Expressões 

O Departamento de Artes e Expressões engloba os seguintes grupos disciplinas: 

Desporto e Educação Física, Música, Educação Visual e Educação Visual e Tecnológica. 

É composto por sete elementos, sendo que cinco fazem parte do grupo de Desporto e 

Educação Física. Este grupo demonstra uma enorme dinâmica nas atividades 

desenvolvidas na escola e é no momento, o que representa um maior peso em número 

de docentes. Como já foi mencionado anteriormente, a escola possui dois Cursos de 

nível Secundário direcionados para a área dos Desporto: Curso Profissional de Técnico 

de Apoio à Gestão Desportiva (10º ano) e Curso Tecnológico de Desporto (11º e 12º 

anos). Além das atividades curriculares, é também responsável por um grande número 

de atividades inovadoras, de formação e animação da comunidade escolar. Por decisão 

dos órgãos de Gestão, a escola não está atualmente integrada na atividade externa – 

Desporto Escolar, não possuindo grupos /equipas de preparação para a competição. O 

Departamento rege-se e orienta-se segundo os Currículos Escolares e Metas Educativas 

definidos pelo Ministério da Educação e orienta a sua planificação de acordo com os 

conteúdos definidos, o equipamento disponível na escola e as infraestruturas 

disponibilizadas para a prática desportiva. Os Critérios Gerais de Avaliação são 

aprovados em Conselho Pedagógico após consulta a todos os Departamentos / Grupos 

de docência.  

Como já foi referido no ponto 3, relativo à análise do Projeto Curricular de Escola, 

os critérios específicos, incluindo os instrumentos de avaliação a aplicar e o peso 

relativo de cada um, são definidos, anualmente, em Departamento e aprovados pelo 

Conselho Pedagógico no início de cada ano letivo.  

Relativamente à disciplina de Educação Física, os critérios estão organizados de 

uma forma particular, uma vez que aos domínios já descritos (cognitivo e sócio afetivo) é 

adicionada a avaliação psicomotora, ou seja, das competências físicas e motoras dos 

alunos, uma vez que a especificidade da disciplina e o seu contexto prático, implicam a 

aplicação de grelhas de observação e critérios de êxito distintos das restantes disciplinas. 

Os critérios específicos da mesma são os seguintes: 

 

Instrumento de 
Objeto da avaliação Educação Física 

Tabela 3 – Critérios Específicos de EF no Ensino Básico 
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avaliação/Tarefa 1.º P 2.º P 3.º P 

Testes de Avaliação 

de Conhecimentos  Conhecimento de factos e conceitos. 
 Expressão oral e escrita, em Língua Portuguesa * 
 Compreensão, interpretação e relacionação de factos e 

conceitos. 
 Resolução de problemas. 
 Mobilização de linguagens de diferentes áreas do saber. 
 Autonomia em relação ao uso do saber. 

 

25 % 

1 X 

25 % 

1 X 

25 % 

1 X 

Avaliação Oral / 

Experimental 

5 % 

Contínua 

5 % 

Contínua 

5 % 

Contínua 

Observação Direta 

50 % 

Contínua 

50 % 

Contínua 

50 % 

Contínua 

Observação direta 

das atitudes e registo 

em grelha 

 Cumprimento de normas (Assiduidade, pontualidade, 

cumprimento de ordens e aceitação de chamadas de 
atenção);  

 Cooperação nas situações de aprendizagem (Cooperação 

com colegas e professores);  

 Empenho nas atividades escolares (Concentração, 

organização dos materiais; cumprimento das tarefas 
propostas, apresentação de propostas / sugestões);  

 Respeito pelos valores fundamentais (Respeito pelo outro, 
respeito pelos materiais, equipamentos e ambiente);  

 

15 % 

Contínua 

15 % 

Contínua 

15 % 

Contínua 

Ficha de 

Autoavaliação das 

Atitudes 

5 % 

1 X 

5 % 

1 X 

5 % 

1 X 

 

 

Instrumento de 

avaliação/Tarefa 
Objeto da avaliação 

Educação Física 

1.º P 2.º P 3.º P 

Testes de Avaliação de 

Conhecimentos  Conhecimento de factos e conceitos. 
 Expressão oral e escrita, em Língua Portuguesa * 
 Compreensão, interpretação e relacionação de factos e 

conceitos. 
 Resolução de problemas. 
 Mobilização de linguagens de diferentes áreas do 

saber. 
Autonomia em relação ao uso do saber 

15% 

1 X 

15% 

1 X 

15% 

1 X 

Avaliação Oral / 

Experimental 

5% 

Contínua 

5 % 

Contínua 

5 % 

Contínua 

Observação Direta 

 75% 

Contínua 

75 % 

Contínua 

75 % 

Contínua 

Observação direta das 

atitudes e registo em grelha 

 Cumprimento de normas (Assiduidade, pontualidade, 
cumprimento de ordens e aceitação de chamadas de 

atenção);  

 Cooperação nas situações de aprendizagem 
(Cooperação com colegas e professores);  

 Empenho nas atividades escolares (Concentração, 
organização dos materiais; cumprimento das tarefas 

propostas, apresentação de propostas / sugestões);  

 Respeito pelos valores fundamentais (Respeito pelo 
outro, respeito pelos materiais, equipamentos e 

ambiente);  
 

2,5 % 

Contínua 

2,5 % 

Contínua 

2,5 % 

Contínua 

Ficha de Autoavaliação das 

Atitudes 

2,5 % 

1 X 

2,5 % 

1 X 

2,5 % 

1 X 

 

Ao analisar as respetivas grelhas, salta à vista a valorização do campo 

“observação direta”, que consiste na participação prática quotidiana, realizada pelo aluno 

Tabela 4 – Critérios Específicos de EF no Ensino Secundário 
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ao longo do ano / período letivo. A mesma é registada na grelhas de observação de cada 

unidade didática, onde é analisada a evolução do aluno, desde a avaliação diagnóstica, 

realizada aquando a introdução da modalidade, até à avaliação final, onde estão 

contemplados os critérios de êxito para as mesma. Em anexo a este documento, segue o 

exemplo de algumas grelhas de avaliação utilizadas pelo meu grupo disciplinar. As 

mesmas, como já foi referido anteriormente, são uniformizadas e aplicadas exatamente 

da mesma forma, por todos os elementos do grupo. O resultado final, oscila 

principalmente devido a fatores como, a capacidade motora dos alunos e a motivação 

para a prática desportiva.   

O mesmo movimenta uma série de alunos e turmas, já que atualmente funcionam 

nos 10º e 11º anos, o curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva, e no 12º 

anos, o curso tecnológico de desporto, que por imposições legais, deixou de poder ser 

lecionado nas escolas. 

 Sem dúvida que esta aposta na área do desporto tem permitido ao Grupo 

disciplinar de Educação Física um crescimento e consolidação da sua posição na 

atuação e objetivos do projeto curricular da escola. A escola tem procurado dar resposta 

às necessidades dos alunos em termos de necessidades prática desportiva, uma vez que 

a oferta desportiva na região é deveras reduzida, procurando ir de encontro a inúmeros 

estudos publicados que apelam à promoção de estilos de vida saudáveis e uma cultura 

de desporto, nomeadamente um estudo recente do Committee on Physical Activity and 

Physical Education in the School Environment (Comissão da Atividade Física e Educação 

Física no Ambiente escolar, “Educating the Student Body: Taking Physical Activity and 

Physical Education to School” (2013), que seja transportada para além dos portões da 

escola. A sensibilização realizada pelos professores e o empenho dedicado à 

planificação de aulas diversificadas e pró-ativas tem vindo a aumentar a procura 

educativa nesta área de formação. 

O Departamento de Desporto, Artes e Expressões, engloba ainda as disciplinas 

de Música, Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Visual e Tecnológica, 

bem como as disciplinas técnicas dos Cursos Tecnológico de Desporto, nomeadamente, 

Organização e Desenvolvimento Desportivos, Práticas Desportivas e Recreativas, 

Práticas de Dinamização Desportiva, Projeto Tecnológico, Estágio e Prova de Aptidão 

Tecnológica. Possui desde o presente ano letivo, o Curso Profissional de Técnico de 

Apoio à Gestão Desportiva, organizado por unidades modulares, onde a componente 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18314


Relatório Final de Mestrado 2013 

 

Sílvia Ferreira Página 37 

 

técnica engloba as disciplinas de Organização e Desenvolvimento Desportivo, Estudo do 

Movimento, Gestão de Programas e Projetos de Desporto e Práticas de Atividades 

Físicas e Desportivas.  

Como já foi referido anteriormente, o grupo de Desporto e Educação Física é 

composto por cinco elementos, sendo que todos possuem vínculo à escola. No entanto, o 

grupo já composto por sete elementos, que promoviam uma enorme dinâmica nas 

atividades da escola. Atualmente fatores como as atividades letivas, a carga horária 

pesada, o enorme número de turmas que cada docente possui, a inexistência do 

Desporto Escolar e o excesso de burocracia levou a que o tempo disponível para a 

realização e preparação de atividades inovadoras, se tornasse cada vez mais escasso. 

No entanto, este grupo disciplinar, coeso e ambicioso tem procurado massificar a sua 

participação em todos os momentos de atividades da comunidade educativa, através de 

parcerias desenvolvidas com outros municípios e associações, que recebem os nossos 

alunos na fase de conclusão dos seus cursos profissionais, na fase de estágio. É nestes 

momentos, que se verifica a dinâmica do grupo a que orgulhosamente assumo pertencer. 

Todos temos voz na tomada de decisões, até porque, cada um à sua maneira, tem 

participação no Conselho Pedagógico da Escola, representado o Departamento que 

coordena.  

Sem dúvida que o fator “Liderança” é repartido pelos vários elementos que 

assumem tarefas e projetos que se complementam, embora em áreas distintas da nossa 

formação inicial (Educação Física) e que passo a citar: 

 Coordenador do Departamento de Desporto, Artes e Expressões 

 Coordenação dos Cursos Profissionalizantes; 

 Coordenação do Departamento de Relações Públicas e Empreendedorismo; 

 Coordenação do Curso de Desporto; 

 Coordenação do Departamento de Infraestruturas, Segurança, Higiene e Saúde. 

 

Não posso negar a existência de uma enorme competitividade, mas saudável, na 

medida em permite que em todos os momentos procuremos ultrapassar-nos e 

melhorarmos, com vista ao sucesso do grupo. Sem dúvida que é o grupo disciplinar que 

melhor funciona na escola, justificando talvez este facto, pela forma como a planificação 

das atividades e o trabalho desenvolvido, assentam em atividades dinâmicas e 

diversificadas. Penso que, talvez por cada um de nós desempenhar um papel de 
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responsabilidade da escola nos torna mais próximos e sensíveis para as dificuldades 

inerentes a toda a burocracia que o mesmo acarreta. Desta forma, o grupo disciplinar, 

embora com pouca possibilidade de expansão, como já mencionei anteriormente, tenta 

manter as atividades relacionadas com o desporto, num processo dinâmico e pró-ativo, 

procurando envolver os alunos dos cursos de desporto, na medida em que a sua 

participação seja além de um momento de formação, também uma mais-valia para a 

promoção de atividades desportivas diversificadas. 

Relativamente à organização das atividades escolares, as mesmas são 

organizadas e partilhadas entre os vários elementos e a informação circula. 

Estranhamente, e utilizo esta palavra porque tenho conhecimento que não é prática 

comum na maioria das escolas, o grupo de Desporto e Educação Física do IVS, nunca 

necessitou de realizar um documento com rotação de espaços. Este facto justifica-se 

primeiramente, com o facto de a escola ter poucas turmas, e um pavilhão com quatro 

espaços disponíveis, e um campo exterior que permite a realização de atividades 

coletivas e atletismo. Uma outra razão, pauta-se com a distribuição dos conteúdos 

curriculares das várias unidades, de forma equilibrada ao longo dos vários períodos 

letivos, pelos vários anos escolares, procurando que as modalidades não coincidam nos 

vários anos escolares, no mesmo período letivo, ou seja, dentro do 2º ciclo, procuramos 

abordar no 5º ano, por exemplo, a ginástica de aparelhos no 2º período, uma vez que o 

ginásio do pavilhão possui muito pouco material, e no 6º ano, essa unidade é abordada 

no 1º período. O mesmo se aplica às modalidades coletivas, onde procuramos 

rentabilizar o espaço com o material de que dispomos. Segue em anexo, um exemplar da 

distribuição de conteúdos por ano de escolaridade. Por forma a cumprir o princípio de 

igualdade contemplado no PNEF, “Estabelece-se desta forma, um modo de 

funcionamento em que a sequência de abordagem das "modalidades" é determinada 

pelo esquema de "rotação" das turmas pelos espaços de aula (“roulement”), e em que o 

tratamento de uma matéria em cada turma circunscreve-se ao "bloco" de aulas que lhe 

são distribuídas no espaço correspondente a essa matéria. Assim, a periodização da 

atividade não resulta, como seria desejável, da interpretação que o professor faz das 

características dos seus alunos (das suas possibilidades e prioridades, “ditadas” pela 

avaliação inicial) mas sim, dos horários e da definição à priori da circulação da turma 

pelas instalações. Este sistema assenta numa suposta "igualdade de oportunidades", 

concretizada pela distribuição equitativa da presença das turmas nos espaços de maior 

qualidade”. (PNEF, 2001, p. 22) 
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 Uma vez que não existe a rotatividade de espaços, o departamento elabora a 

Planificação Anual (Anexo 15), da qual retira a Planificação Médio Prazo (Anexo 16) (por 

período letivo) onde estão contempladas o número de aulas que os docentes terão de 

atribuir a cada modalidade. Deste documento é elaborado uma distribuição de conteúdos 

(Anexo 17) a lecionar em todas as turmas do ano escolar a que respeite. Desta forma, 

nenhuma turma ficará em desvantagem perante outra, relativamente ao número de horas 

disponibilizadas para a aprendizagem dos conteúdos comuns. 

O ano letivo escolar seguinte é sempre planificado e projetado no ano letivo 

anterior, isto é, após a pausa das atividades letivas do 3º período, os professores 

permanecem em cumprimento do horário e serviço de exames, até à data definida para o 

início das férias (mês de agosto). Durante este período, o Grupo Disciplinar organiza-se e 

trabalha em grupo, deixando pronto, todo o material burocrático necessário para o 

arranque do ano letivo seguinte, nomeadamente, planificações anuais, planificações a 

médio prazo, propostas de atividades curriculares e extracurriculares, planificação inicial 

de projetos a desenvolver, elaboração de testes (Anexo 9), critérios de correção e grelhas 

de avaliação (Anexo 8) e adequações curriculares necessárias aos alunos abrangidos 

pelas necessidades educativas especiais. É ainda efetuado o inventário do material afeto 

ao grupo disciplinar e a sugestão de material a adquirir. Durante este período, são ainda 

realizadas diversas atividades de confraternização, típicas e caraterísticas da boa 

disposição que normalmente impera, nos elementos que constituem os grupos de 

educação física nas escolas. 

 

 

5. Outras Equipas Pedagógicas 

Relativamente a este ponto, optei por menciona-lo nesta fase do trabalho uma vez 

que se distância, em grande parte, da minha área de formação inicial. O mesmo 

relaciona-se com o Departamento de Infraestruturas, Segurança, Higiene e Saúde, que 

coordeno desde 2007. Procurarei de seguida, transmitir uma ideia de como cheguei a 

esta área, qual o percurso percorrido, as dificuldades e vitórias conseguidas, e 

principalmente, espero que consigam sentir a enorme satisfação com que desempenho 

esta função. 
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   Este projeto na sua fase embrionária, nasceu há cerca de seis anos, em 2007, 

aquando na necessidade da escola se adequar à legislação que vigorava na altura 

(Decreto-Lei nº 414 / 98, de 31 de dezembro), relativamente à segurança no espaço 

escolar. Desde sempre, esta foi uma área que me despertou um enorme interesse e 

satisfação, pelo que apresentei o respetivo projeto à direção pedagógica, com os 

objetivos e metas bem definidas, que prontamente aceitou este meu desafio. Desta 

forma, iniciei a minha atuação na temática com a criação do “Clube do Ambiente”, cujo 

projeto aliava a proteção do ambiente (com ações de sensibilização sobre a necessidade 

de preservar o meio ambiente) e a proteção civil, através de atividades que promovessem 

uma cultura de segurança no ambiente escolar. Inicialmente pensei que estas duas 

temáticas se podiam interligar, até porque o trabalho era desenvolvido em colaboração 

com uma colega da área das ciências. No entanto, no ano letivo seguinte, assumi/decidi 

que queria levar esta minha tarefa mais além; promovendo um trabalho mais específico 

na área da segurança. Sugeri então um novo projeto, desta vez separado da área do 

ambiente, que entretanto também caminhou sozinho, e propus à direção aderir a um 

projeto desenvolvido pela Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), em colaboração 

com o Gabinete de Proteção Civil da Câmara Municipal da Sertã, autarquia onde está 

inserido IVS. 

Em 2008, foi então criado o “Clube de Proteção Civil”, com as bases orientadoras 

da ANPC, cujo principal objetivo foi desenvolver na escola uma cultura de prevenção de 

riscos naturais, direcionando a sua intervenção em áreas e etapas. No primeiro ano em 

que foi implementado, o Clube canalizou a sua ação para a adequação e apetrechamento 

da escola, com equipamento e material necessário para a implementação do Plano de 

Emergência Interno (PEI). Na altura, nem sequer existia esse documento, pelo que foi 

uma das minhas propostas a realização do mesmo.  

Dada a escassez de informação sobre a temática, tão diferente da minha área de 

formação, frequentei várias formações sobre “Higiene e Segurança no Trabalho”, “Planos 

de Emergência” e “Primeiros Socorros”, com o objetivo de adquirir conhecimentos que 

me pudessem auxiliar neste meu processo de construção de um novo setor da 

organização da escola. Confesso que só mesmo com um enorme esforço e gosto pela 

temática, me foi possível conseguir levar avante este projeto, uma vez que implica um 

enorme esforço na análise da legislação, uma grande capacidade de envolvimento da 

comunidade escolar e uma visível confiança por parte da direção pedagógica. E eu 

consegui! Nesse mesmo ano, consegui elaborar o respetivo documento, a sua aprovação 
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por parte da entidade responsável por aferir a qualidade da mesma (ANPC) e a sua 

implementação na comunidade escolar, com a realização de um simulacro de incêndio, 

onde obtemos classificação máxima pelo júri nomeado pela referida entidade 

fiscalizadora, pela eficácia demonstrada na mobilização evidenciada.  

Dada a complexidade de informação necessária, para a implementação de todo 

este processo do Plano de Segurança, ainda em 2008, a direção pedagógica reforçou a 

minha posição dentro da estrutura diretiva, colocando-me a desempenhar o cargo de 

Delegada de Segurança, que ainda hoje continuo a representar.  

Sem dúvida que este momento marcou a mudança na minha participação da vida 

escolar, na medida em que permitiu que pudesse colaborar mais ativamente na 

realização do Projeto Educativo a mesma. Dado que este setor, possui muitas áreas por 

explorar, permitiu que o envolvimento da comunidade escolar, fosse de uma grande 

dimensão, e que ainda hoje persiste. Sem dúvida que e identifico com esta função que 

desempenho, e procuro manter-me atualizada e envolver a escola em todos os 

processos de atualização e implementação de ações relacionadas com a temática. O 

facto de me centrar nesta área, tão distante da minha área de formação inicial, permitiu-

me poder criar este projeto à minha medida, permitiu-me alargar um leque de 

conhecimentos e relações com os agentes externos de proteção civil, e trazê-las à 

escola, a fim de poderem dinamizar atividades conjuntas, com a participação dos alunos. 

Depois de 2008, continuei sempre a progredir dentro desta área. De tal forma, que a 

estrutura diretiva da GPS solicitou os meus conhecimentos e experiência para coordenar 

uma equipa pedagógica que organizasse e planeasse o processo de “Segurança, Higiene 

e Saúde” e o implementasse nas restantes escolas do grupo. Foi um outro desafio que 

muito me agradou. Tive a oportunidade de escolher uma equipa com conhecimentos em 

diversas áreas, desde a higiene e segurança no trabalho, até ao controlo e manutenção 

de infraestruturas e primeiros socorros. Foi muito enriquecedor em termos de 

conhecimento, relacionamento interpessoal e troca de experiência e ideias com outros 

colegas, também eles fortemente motivados para a temática. Permitiu-me a estrutura que 

represento no contexto do grupo empresarial a que pertencemos, mostrar o meu trabalho 

autónomo, analisar e discutir aspetos a melhorar na implementação do mesmo em outras 

escolar e, especialmente, perceber que a realidade da escola em que me encontro é 

muito caraterística do meio onde está inserida. Verifico que o facto de a escola estar 

integrada num grupo empresarial com várias escolas, várias vivências e experiências é 

uma mais-valia, na medida em que permite um trabalho mais participativo, sólido e 
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responsável. O facto de não nos sentirmos sozinhos, sem uma segundo opinião, torna 

por si só, este processo de adequação muito mais fiável e seguro. O trabalho final, 

resultou na organização de um processo certificado pela ISO9001:2008, complementado 

com uma série de Instruções de Trabalho e documentos de suporte e apoio, que ainda 

hoje circulam em todas as unidades do grupo. Continuo a coordenar a respetiva equipa, 

na estrutura central do grupo, em colaboração com outros docentes de outras escolas, 

procurando atualizar a documentação e a substituir legislação obsoleta.  

Também na minha escola continuo a desempenhar a mesma função, de uma 

forma mais próxima e personalizada. Com o tempo e a autonomia que me foi dada, tive 

oportunidade de criar e desenvolver outros projetos também, em meu entender, muito 

importantes para a escola. O projeto da segurança é visto como uma bandeira que 

dignifica a escola. Os agentes externos ligados à proteção civil nacional, conhecem-nos e 

consideram-nos uma escola de referência na área. As relações estreitaram-se com 

agentes de autoridade, que frequentemente nos visitam, nomeadamente a Escola Segura 

do núcleo da GNR, os Bombeiros locais, a ANPC de Castelo Branco. Com estes, tivemos 

a oportunidade de criar um Curso de Educação e Formação de nível 3 na área dos 

serviços de prestação de cuidados de saúde e socorro, que ainda hoje tem enorme 

adesão. Fomos escolhidos no distrito, pelas referências na área da segurança que já 

apresentávamos. Para mim é muito satisfatório poder participar nesse processo, que 

permite a entrada de alunos vindos de outras escolas, aumentando o número de alunos a 

frequentar a escola e por sua vez, possibilitando um maior número de horários para 

professores. 

Ainda sobre a evolução do “Clube de Proteção Civil”, que ainda hoje funciona mas 

em moldes um pouco diferentes, começou por desenvolver as suas atividades às 

quartas-feiras à tarde, período durante o qual a maioria dos alunos não tem atividades 

letivas. As atividades decorrem agora num espaço próprio, disponibilizado para o efeito, e 

possui computadores com simuladores de condução automóvel e jogos relacionados com 

a prevenção de riscos. Ao longo dos anos letivos, a sua organização tem-se pautado por 

um ciclo de atividades contínuas que permitem a repetição de comportamentos, por 

forma a automatizar comportamentos. Nas áreas da prevenção de riscos, tenho 

procurado desenvolver ações de sensibilização relacionadas com temas atuais, 

procurando sempre ir de acordo com os acontecimentos que vão decorrendo na nossa 

sociedade. O projeto do clube (Anexo 20) é anual e assenta nos pilares do projeto 

curricular de escola. Têm sido desenvolvidas atividades na área da Gripe A (aquando da 
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pandemia que causou o pânico nas escolas), Sismos, Tornados, Prevenção Rodoviária, 

Incêndios, Ondas de Calor, Frio Extremo… Têm sido organizadas anua lmente visitas de 

estudo e ações de sensibilização e formação, sempre direcionadas para o 2º ciclo, 

porque é minha convicção que a prevenção deve começar nos mais novos, que a levarão 

para os anos seguintes e a respeitarão enquanto disciplina cívica, bem como para casa, 

como elemento de elevação cultural.   

Sem dúvida que este trabalho que tenho desenvolvido nesta área me tem 

permitido crescer na comunidade escolar e marcar a minha posição enquanto elemento 

de construção do projeto educativo. Uma vez que este setor, por imposições legais, devia 

existir, passou a preencher a lacuna que existia nesta área de atuação do respetivo 

projeto e permitiu o desenvolvimento de outras ações e projetos, relacionados com a 

temática, bem como, tornar a área da segurança, um aspeto que permite destacar a 

comunidade escolar das demais da região. Vejo que é uma área vista com grande 

respeito quer por alunos, professores, funcionários e pais. E transporta esta solidez para 

fora das paredes da escola, o que nos torna mais visíveis na comunidade onde estamos 

inseridos. É forma comum dar tanta importância nesta questão da visão social, uma vez 

que sendo a escola um colégio com contrato de associação, está nas nossas mãos 

angariar alunos. Desta forma, sem dúvida que todas as iniciativas que nos projetem para 

o exterior, são sempre bem recebidas pela direção.   

 

 

6. Reflexão Crítica da Atividade Profissional (2008 – 2013) 

 Neste ponto procurarei realizar uma reflexão aprofundada sobre a evolução dos 

conceitos científicos relacionados com a formação de professores e as adequações do 

processo de ensino-aprendizagem, ao longo dos últimos anos. É certo que na minha 

formação inicial foram adquiridos conhecimentos propedêuticos e didáticos que perante a 

conjuntura atual, de acordo com os alunos que encontramos nas escolas e o meio onde 

estão inseridos, tiveram e têm de ser alvo de reflexão e readaptação às necessidades 

atuais. Neste ponto, irei ainda apresentar algumas opiniões com as quais me identifico e 

procuro orientar a planificação do meu trabalho de gestão do plano de aula, de forma a 

poder fornecer algumas bases de orientação pedagógica, do trabalho que tenho vindo a 

desenvolver ao longo do meu percurso profissional.  
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 Desta forma e citando Perrenoud (2002), ao reafirmar a necessidade de um 

professor atual ser um ser reflexivo, capaz de aceitar a necessidade de adequação de 

saberes e metodologias adequadas aos alunos: “O desafio é ensinar, ao mesmo tempo, 

atitudes, hábitos, savoir-faire, métodos e posturas reflexivas. Além disso, é importante, a 

partir da formação inicial, criar ambientes de análise da prática, ambiente de partilha das 

contribuições e de reflexão sobre a forma como se pensa, decide, comunica e reage em 

uma sala de aula.” (p.18) 

 Posto isto, irei neste ponto relembrar algumas das funções que desempenhei ao 

longo do meu percurso profissional, principalmente neste últimos 5 anos letivos, onde 

sem dúvida, e dada a conjuntura politica, social e económica em que nos encontramos, 

tem sido rica em créditos e descréditos, em afirmações e negações, em decisões 

contrariedades… enfim… Perante o atual momento de total descrédito que a figura do 

professor apresenta na comunidade preocupa-me principalmente o futuro… não apenas 

o meu, mas principalmente dos meninos e meninas, jovens, adolescentes, pré-adultos… 

sei lá! Aquilo de que gostarem de ser chamados.  

Citando Barcelos (2008, p. 15), “Fundamentar o professor é contribuir para o processo de 

desenvolvimento das capacidades intelectuais, físicas, morais e éticas de cada indivíduo, 

transmitindo conhecimentos de maneira tal que auxilie na aprendizagem dos conteúdos e 

na interação com a sociedade.” Desta forma, o professor, enquanto elemento de 

formação, deverá ser um elemento de grande visibilidade e exemplo social, na medida 

em que o seu próprio trabalho e empenho, têm a capacidade de mudar as gerações 

futuras. É neste sentido que procuro orientar a minha participação na vida dos meus 

alunos. Vejo que o descrédito que tanto falam sobre a atividade docente, acaba por 

interferir na perceção que os próprios alunos criam, sobre a importância da sua própria 

formação para o futuro.  

Que futuro temos nós para oferecer aos nossos jovens? Que perceção terão eles 

sobre a nossa atividade e a implicância nas suas vidas?  

Penso que sobre estas questões devemos procurar sempre a resposta na palavra 

“COMPETÊNCIA”. Sem dúvida, que é nesta vertente que os alunos nos distinguem e se 

revêm nas suas expetativas futuras. E afinal o que descreve este conceito?  
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Apesar de existir imensas definições para a palavra, penso que deverei centrar-

me sobre a perceção que os alunos têm sobre o que consideram ser um desempenho 

competente.  

Segundo Nascimento (1999), o conceito de “Competência” adota ao longo dos 

vários estádios de desenvolvimento, diversas significâncias: 

 Na infância, carateriza-se pela demonstração de sucesso escolar, conduta 

comportamental, nomeadamente, no sucesso de aceitação de regras de 

comportamento social e sucesso na aceitação pelos pares; 

 Na adolescência surge como uma manifestação coerente da capacidades romântica, 

capacidade de trabalho (em conseguir trabalho remunerado) e capacidade 

desportiva, manifestada pelo sucesso atingido pela prática de atividades físicas 

desportivas; 

 Na idade adulta, diferem as opiniões relativamente ao conceito, no entanto a base da 

linha de pensamento assenta essencialmente no sentido dado à palavra e que a 

define como sendo um produto de aprendizagens, ou experiência, que evidencia o 

caráter adquirido de habilidades e conhecimentos. Neste sentido, deverá ser 

encarado como sendo o resultado da mudança provocado pelo processo de 

aprendizagem e experiência. 

Posto isto, penso que embora os tempos não sejam os mais propícios ao 

desenvolvimento pessoal, esta característica deverá imperar no docente, enquanto 

elemento de formação social e humana. É importante mostrar também nas escolas, que o 

tempo, aparentemente de estagnação, continua a correr e que o período que estamos 

agora a vivenciar, será passageiro. Desta forma é essencial não baixar os braços, 

mesmo quando os alunos também espelham a desilusão sobre o seu próprio futuro. É 

importante passar a mensagem de que sem trabalho e esforço, será mais difícil ainda 

superar a atual conjuntura, e que um profissional competente e determinado, conseguirá 

sempre alcançar o patamar da glória. 

 “Saber teorias é importante, mas é preciso saber aplicá-las à nossa realidade e ainda 

criar novas de acordo com nossos interesses e recursos.”  

Cunha (2005, p. 128) 

 

Desde que entrei no IVS, tive a felicidade de ser recebida numa escola com uma 

cultura familiar, que ainda hoje, embora com todas as adversidades que nem sempre 
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agradam a todos, procura manter um ambiente de companheirismo e afetividade 

essenciais, a meu ver, ao sucesso profissional. Sem dúvida que me considero uma 

profissional privilegiada tendo em conta a conjuntura social e económica em que nos 

encontramos.  

 Ao longo do meu percurso profissional fui crescendo enquanto pessoa e 

profissional, arriscando em projetos ambiciosos, sem nunca me negar a qualquer 

inovação. Esta é sem dúvida uma caraterística, que modestamente me carateriza!  

Com o decorrer dos anos aprendi que quando concluímos a nossa formação 

inicial de professores, trazemos o sonho de que a nossa capacidade de trabalho nos irá 

permitir mudar o mundo. Quantas vezes dou comigo a pensar nos meus próprios 

professores de educação física, com os quais tive o prazer de crescer, e me insurgia com 

a garra própria da idade, sobre as suas metodologias, em minha consciência, já um 

pouco inapropriadas. Mas eram os PROFESSORES! Aqueles senhores que nos 

tornavam alguém! Aqueles que nos transmitiam o melhor do seu saber. Essa era a minha 

ideia, enquanto aluna, sobre a figura do professor. Recordo ainda a facilidade com que 

exigiam o quase impossível de atingir, o grau tão elevado de dificuldade, que nos fazia 

passar horas e horas a treinar para conseguir alcançar os parâmetros, quase os mínimos, 

da performance desejada. Recordo-me também da enorme camaradagem que tantas 

vezes demonstravam, no fim do dia longo e intenso de trabalho no pavilhão desportivo. 

Do prolongamento do dia, muitas vezes até horas já diurnas, mas que o peso da 

responsabilidade, exigia que na manhã seguinte lá estivéssemos todos, à mesma hora de 

sempre, 9.00 horas, prontos para mais um dia intenso. Sem dúvida que me dá um 

enorme sentimento de nostalgia, esse espírito que imperava nos meus tempos de 

estudante. 

“A educação física é um elo entre as áreas de conhecimento da atividade física e através 

dela é possível uma relação com a saúde, estética, beleza, lazer, desporto, cultura, política e meio 

ambiente, entre outras.”  

(Barcellos, 2008, P.13) 

 

 Procurei iniciar este capítulo, situando-me um pouco nas minhas próprias 

projeções para tentar refletir sobre aquilo que hoje se passa nas nossas escolas, um 

pouco por todo o lado. Afinal, o PROFESSOR, deixou de ser a figura exemplar ou os 

objetivos dos nossos alunos é que são outros? Aliás… terão eles objetivos?  
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 A minha vivência permanente nesta escola, permitiu-me ter uma perceção, que 

penso ser assertiva, relativamente a este fenómeno que impera pelas escolas: FALTA DE 

AMBIÇÃO. 

 Nos meus primeiros anos enquanto professora, com 22 anos, tive muitos 

momentos em que me sentia capaz de mudar o mundo. Perdoem-me pela exuberância, 

mas é verdade! Chegada a esta escola, fui extremamente bem recebida. Confesso que 

na altura nem um dossiê de grupo existia e as “matérias” (como eram vulgarmente 

chamadas pelos alunos) eram abordadas um pouco livremente… meio ao sabor do 

mestre. O grupo era composto por profissionais já com um peso de idade que lhes 

permitia esse estatuto. Sem dúvida que aprendi essencialmente, o sentido da palavra 

humildade. Muitas vezes esquecida pela força da idade e pela vontade de mudar o tal 

mundo. Relembro também que nesse tempo, as turmas eram tão reduzidas que o 

trabalho desenvolvido era de excelência. Recordo-me bem de esquemas gímnicos de 

ginástica de solo e aparelhos, que ainda hoje revejo em vídeo, com a nostalgia de quem 

já viu os meninos crescerem, criarem os seus próprios caminhos e constituírem família. 

Na sua humildade, trabalhavam com um perfil quase tão ambicioso como aquele a que 

eu própria vinha habituada a manifestar. Muitos deles, só eram realmente excelentes a 

Educação Física… mas eram! Com os anos acompanhei muitos alunos, desde a idade 

tenra com que nos chegam ao 5º ano, até ao final do seu percurso. Confesso que há 

pessoas que passam por nós e nos deixam marcas que ficam para sempre e outras que 

quase nem demos pela sua passagem. Guardo na minha memória e também no meu 

coração, principalmente alguns alunos que se destacavam não propriamente, pelas 

melhores referências, mas pelos seus comportamentos provocatórios, procurando 

evidenciar-se das piores maneiras. Da grande maioria, guardo grandes recordações, pela 

forma como encaravam as minhas aulas. Eram aquelas onde se sentiam realmente bons 

em alguma coisa. Faziam parte de um grupo. Eram vistos como alguém que até tinha 

qualidades. Ainda hoje mantenho amizades com alguns, outros optaram mesmo por 

seguir a área de educação física e são também, orgulhosamente, professores. É 

essencialmente deste sentimento que tenho saudades: humildade.  

 Hoje, nas escolas, parece que esse conceito deixou de existir. Os alunos, 

consideram que, muitas vezes, ainda nos estão a fazer um favor, em virem às aulas. 

Incomoda-me sentir que nem sequer se apercebem da realidade que os espera. Do 

poder da falta de ambição. Da visão consumista que possuem, como se viessem 

formatados à nascença para terem tudo o que os outros têm, sem esforço nem mérito.   
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Os professores, esses muitas vezes são aos olhos dos alunos, os culpados de 

todos os problemas da sua vida. Ou porque não os deixam sair mais cedo, ou porque as 

aulas são uma “seca”, ou porque marcaram falta quando até decidiram demorar mais 

tempo que o habitual no balneário porque lhe apeteceu, ou simplesmente, porque sim! 

Como refere Nóvoa (1991, p. 523) “sentir-se professor ou assumir-se como professor é o 

resultado de um processo evolutivo, construído dia a dia e ao longo dos anos, desde o 

momento da opção pela profissão docente. A identidade não é um dado adquirido, não é 

uma propriedade, mas é um lugar de lutas e conflitos, é uma construção de maneiras de 

ser e de estar na profissão.” 

 Penso que passará por uma atualização constante das estratégias de 

aprendizagem, a forma de manter os alunos interessados e participativos. Procuro na 

minha atividade profissional, como já referi, cumprir com o definido no plano de aula, mas 

a experiência ensinou-me que é preciso ter sempre um plano B, para uma aula de 

sucesso. Porque a melhor planificação até pode correr da pior forma possível, por tantas 

razões. E se até nós temos os nossos dias menos bons, porque não podem os alunos 

ter? Penso que este equilíbrio é um elemento fulcral no processo de confiança entre 

professor e aluno.  

“Numa sociedade onde a mudança ocupa um lugar central, a compreensão da identidade 

profissional docente tem de considerar, necessariamente, o professor em exercício em ambiente 

profissional e formativo, ou seja, tem de considerar a existência de uma identidade que é criada 

tanto no palco da profissão, como no palco da formação (inicial ou contínua).” 

(Ferreira, 2010, p.69) 

 

 Sem dúvida que sou professora por vocação. Voltaria ainda hoje a tomar a 

mesma opção. Tenho pena que seja cada vez mais uma profissão socialmente 

descredibilizada. Citando Luis Pitta et al.“A desvalorização da carreira docente foi como 

uma inevitável consequência das transformações sociopolíticas que ocorreram em 

Portugal. Talvez a grande causa da desvalorização desta profissão tenha sido a 

massificação do ensino, pelo que não se verificou um equilíbrio entre o afluxo repentino 

da massa estudantil e a preparação dos professores. Ou seja, ocorreu a massificação ao 

nível discente que teve a sua formação inicial sob a base de uma Escola Elitista, indo 

praticar os seus conhecimentos numa Escola de Massas.” Verifica-se que este 

sentimento se instala cada vez mais na nossa profissão, também fruto de um desânimo 

generalizado perante a conjuntura atual. Mas é necessário inverter este sentimento e 

trazer de novo a estabilidade à escolas. Só o professor pode trazer essa mudança. 
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Segundo Januário (1996, P.15), ensino é uma “atividade intencional e estruturada de um 

professor no seio do processo formativo, com vista à consecução de determinados 

objetivos pedagógicos.” Esta atividade também se encaixa no perfil do professor que 

optou pela sua exercer esta profissão, de acordo com a sua vocação. Estando motivado 

para a área, deverá também procurar desenvolver conhecimentos e estruturas de 

pensamento que promovam um ensino pela motivação, que tanto falta nos nossos 

alunos, e os preparem para novos desafios e funções que cada vez mais se distanciam 

da sua verdadeira essência: lecionar. 

Desempenhei ao longo destes anos cargos pedagógicos, todos eles, para mim 

prestigiantes e inovadores. Em todos os anos de serviço, sempre tive vários níveis de 

ensino, o que por si só obriga a um esforço redobrado sobre a planificação e preparação 

do plano de aula. É certo que é prática da organização escolar, permitir a continuidade 

dos professores, sempre que possível, ao longo dos vários ciclos de ensino, o que a meu 

ver é um fator de enriquecimento e permite um maior conhecimento dos alunos, das suas 

dificuldades e posterior aperfeiçoamento dos aspetos menos positivos, bem como, 

ultrapassar as barreiras dos fatores padronizados. Orgulho-me de já ter sido professora 

de todos os anos escolares bem como, de disciplinas da componentes técnica dos cursos 

de desporto, desenvolvidos na escola, ao longo dos últimos anos letivos. 

Seguidamente, passarei a descrever as funções que já desempenhei ao longo do 

meu percurso profissional, estando estes mencionados de forma aleatória na sua ordem, 

não expressando qualquer tipo de prioridade. Deixarei propositadamente para último, a 

reflexão sobre a essência da minha profissão, a função que todos os dias desempenho: 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Justifico esta opção, com o seguinte: penso que todos os outros cargos estão 

inerentes a esta minha base e que com o seu contributo, me tornaram na profissional que 

sou hoje. 

1. Diretor de Turma  

É nesta função que chego profundamente a “locais” da personalidade dos jovens, 

que muitas vezes até os próprios pais / encarregados de educação desconhecem. Esta 

função tem sido para mim extremamente enriquecedora… é das funções que mais me 

realiza. Têm-se sido sempre atribuídas Direções de Turma dos Cursos de Desporto, 

normalmente alunos considerados “difíceis”… As minhas experiências têm-me ensinado 
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que de “difíceis” têm apenas a fama. E quem os apelida desta forma, desconhecesse a 

essência do seu crescimento. Os alunos não chegam ao 10º ano afamados de “difíceis, 

hiperativos, mal-educados…” sem razão. Muitas vezes são fruto das suas vivências 

familiares (quando as têm), das contínuas reprovações incentivadas ao longo de anos e 

anos de repreensões negativistas da sua pessoa. Chegam a este patamar por empurrão, 

porque a escola os obriga, porque precisam do 12º ano para poderem tirar a carta de 

condução, porque a escola até é “fixe”, mas as aulas é que são uma seca, porque 

desconhecem totalmente o que pretendem para o seu futuro e principalmente, porque 

têm medo de deixarem o único espaço onde gostam de estar… Durante os meus 

primeiros anos enquanto professora, tive algumas dificuldades em perceber porque 

certos alunos que literalmente faziam questão de implicar e arruinar a vida de alguns dos 

meus colegas, me procuravam nem que fosse para me dizerem um olá. Depois 

apercebia-me que apenas um sorriso chegava para que “o verdadeiro animal” (diversas 

vezes assim tratado) se tornasse amistoso. Mais tarde entendi que muitos desses jovens, 

procuravam apenas alguém que os visse enquanto pessoas. Por momentos deixavam de 

parecer invisíveis aos olhos dos outros… tenho imensos episódios que ainda hoje 

recordo com enorme alegria, que poderia descrever neste trabalho, mas apenas deixarei 

este testemunho sobre a minha experiência, que talvez possa ajudar que alguma vez 

quiser aprofundar a temática. Segredos, não existem! Os meus alunos procuram-me 

porque me interesso pelos problemas escolares e os apoio nos seus problemas pessoais. 

A confiança é a arma secreta! É nessa base que me guio todos os dias. “(…) para que as 

aulas tenham, a adequação e o sucesso esperado, parece ser interessante que se 

estude além do aspeto motor, itens tais como a relação interpessoal, a liderança e a 

comunicação por exemplo." (ARANTES, 1997). 

2. Desporto Escolar 

É um projeto desenvolvido pelo Ministério da Educação que visa “Contribuir para o 

combate ao insucesso e abandono escolar e promover a inclusão, a aquisição de hábitos 

de vida saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, através da prática 

de atividades físicas e desportivas e proporcionar a todos os alunos acesso à prática de 

atividade física e desportiva como contributo essencial para a formação integral dos 

jovens e para o desenvolvimento desportivo Nacional.” (Programa do Desporto Escolar – 

DGIDC, ME, 2009, p.4) 
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Ao longo da minha atividade profissional desempenhei o cargo de professora 

responsável por grupos-equipas de várias modalidades individuais e coletivas. Estive 

ligada ao Badminton, Atividades Rítmicas e Futsal, sempre em escalões femininos. Nesta 

última modalidade conquistei com as minhas equipas, prémios e lugares que prestigiaram 

e levaram o nome da escola a esferas e campeonatos regionais. 

Ao longo de três anos, tempo de duração do projeto nas escolas, fui coordenadora 

do Projeto “Taça Luís Figo” que pretendia promover o desenvolvimento da atividade 

interna permanente na comunidade educativa e a implementação de atividades 

alternativas, nomeadamente o Ténis e o Badminton pouco abordadas nos currículos 

escolares, principalmente do 3º ciclo e secundário. Foi um projeto a meu ver, muito 

enriquecedor que contou com o apoio dos meus alunos do curso de desporto, na medida 

em que depois de eu definir os calendários de jogos e atividades, colocavam em prática, 

sobre a minha supervisão, as atividades coletivas, desde a arbitragem à realização dos 

jogos. Foi sem dúvida um período muito enriquecedor para mim, relativamente à minha 

afirmação enquanto figura de Coordenadora, mas também para a escola porque se criou 

uma dinâmica de grupo e de atividades desportivas, bastante ativas. À semelhança deste 

projeto do Desporto Escolar, mais tarde foi criado um outro e desenvolvido sobre a minha 

coordenação, “O Bitoque Rugby” atualmente “Nestum Rugby”, que teve uma forte adesão 

na comunidade educativa, principalmente nos escalões mais baixos, uma vez que era 

uma modalidade totalmente diferente das normalmente praticadas, com regras 

específicas e onde o contato físico é uma constante. Saliento o facto de ter sido apenas 

abordado no 2º ciclo uma vez que em experiências esporádicas nas turmas de níveis 

superiores, dada à sua especificidade demasiada ofensiva e competitiva, levava a 

comportamentos demasiado violentos e competitivos entre os alunos. Desta forma, 

optámos por aprofundar a modalidade no 2º ciclo a fim de adquirirem as competências 

necessárias à competição em fair-play e, esporadicamente, realizar torneios nas 

atividades finais de período para os restantes alunos da escola. Atualmente este projeto 

foi extinto e o desporto escolar nem sequer faz parte das opções dos órgãos de gestão 

da administração. Não existe nenhum grupo equipa em atividade, e a escola que outrora 

trouxe troféus de campeonatos nacionais e regionais em diversas modalidades foi 

praticamente esquecida no calendário dos tempos.  

A participação de uma escola num projeto desta dimensão, permite-nos a nós, 

enquanto responsáveis por grupos equipa, participar ativamente na construção de um 

dimensão desportiva vocacionada para a competição. Penso que o facto de nos permitir 
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o desenvolvimento de um projeto a longo prazo (com uma projeção mínima de 3 anos 

letivos), possibilita a construção de um grupo estável de participantes, com o objetivo de 

alcançar resultados positivos. Sem dúvida que, ao longo do tempo em que estive 

envolvida neste projeto, e que tive a oportunidade de criar um grupo estável de jogadores 

na área do Futsal Feminino, com continuidade, cujo trabalho era planificado de acordo 

com as necessidades e ambições do grupo, me permitiu alcançar resultados muito 

positivos, ao fim do primeiro ano na sua participação nos campeonatos do desporto 

escolar. Saliento que os resultados deste projeto não se espelham apenas nos resultados 

obtidos. Sem dúvida que outros valores pessoais se elevam. Ao longo destes anos tive a 

oportunidade de interagir com outros colegas. Nestas atividades, que nos possibilitam 

sair da escola, permite-nos ter uma visão mais pluralista de outras formas de atuação, no 

campo escolar. Refiro-me não só à troca de ideias e experiências sobre as temáticas 

competitivas, mas também sobre as estratégias desenvolvidas para melhorar 

performances desportivas e por sua vez, resultados. Citando Nóvoa, (1991, p. 531), “O 

diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional.” 

Neste sentido penso que este tipo de projetos potencia uma maior troca de 

experiência, contatos e saberes que podem ser transferidos para o nosso contexto 

escolar por forma a melhorar as prestações. Por outro lado, na vertente dos alunos, 

penso que a atividade externa proporciona o contato com outras vivências e a troca de 

experiencias com outros alunos, permitindo um maior conhecimento de outros pontos 

sociais. 

Queria realçar os aspetos positivos deste projeto ser dinamizado nas escolas, 

uma vez que permite a grande parte dos alunos ter acesso à prática desportiva, de 

qualidade, em contexto competitivo e a modalidades que não poderiam ter acesso de 

outra forma.  

Realço mais uma vez a enorme tristeza com encaro este afastamento das 

atividades do desporto escolar a que fomos sujeitos. Algumas atividades continuam a ser 

desenvolvidas internamente, na escola, tal como o corta-mato escolar, o mega-sprint, o 

bitoque rugby, no entanto é muito complicado explicar aos alunos, que se esforçam para 

obter resultados que lhes permitam um apuramento à fase seguinte, na qual a escola não 

irá participar.  
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Ao longo dos anos em que tive a oportunidade de desenvolver um trabalho neste 

projeto, senti que é muito importante para a escola a sua continuidade. Primeiramente 

porque movimenta uma série de alunos e professores, estreita relações, desenvolve o 

espírito de equipa, a cooperação, a aceitação e a tolerância. Por outro lado, permite-nos 

situar-nos fora da escola, e avaliar o nosso patamar de trabalho realizado com os nossos 

alunos. Ajuda-nos a aferir se o empenho que dedicamos ao projeto e a forma como é 

vivido pelos nossos alunos está a ser devidamente concretizado, uma vez que os 

resultados só aparecem com um enorme esforço de ambas as partes. 

Mais me apresso a dizer, e é uma opinião que defendo publicamente em sede de 

Conselho Pedagógico, que uma escola, com tamanha tradição em campeonatos 

desportivos, grandes participações em fases nacionais do projeto em várias modalidades, 

com um historial de formação ligado desde sempre à área do desporto, pode ter 

abandonado um projeto desta dimensão, que nos possibilitava projetar-nos no exterior e 

participar numa competição de qualidade e ambição. Acabamos por ter os meios, e de 

qualidade, saliento, e depois não lhes damos continuidade.  

Á parte deste projeto, penso que se avizinham mudanças para breve. Não que 

voltemos a fazer parte deste projeto, mas o grupo empresarial está a preparar um projeto 

interno, para as escolas do grupo. Esta situação pode ser vista por dois vértices: se por 

um lado permite a participação dos alunos numa atividade de caráter competitivo, por 

outro, não traz grande visibilidade aos seus participantes. Lembro-me que há alguns anos 

atrás, não muitos, uma aluna da minha escola obteve excelentes resultados no Atletismo, 

que lhe permitiram ser convidada para integrar um grupo na federação portuguesa da 

modalidade. Penso que neste sentido, será muito mais difícil conseguir este tipo de 

resultados, no entanto aplauso a iniciativa, porque, embora sendo pouco, já é alguma 

coisa. Resta agora esperar para podermos ver afinal, o que vem aí… 

3. Secretariado de Exames – Competências: “Em cada escola deve ser constituído um 

secretariado de exames ao qual compete, sob a responsabilidade e supervisão do 

respetivo órgão de gestão, a organização e acompanhamento do serviço de exames, 

sem prejuízo das competências e atribuições dos serviços de administração escolar.” 

(in, A Lei Orgânica do Ministério da Educação - Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27 de 

Outubro) 

Relativamente a esta função, creio que no meu percurso profissional foi a que 

menos apreciei desempenhar, uma vez que implica uma enorme carga e disponibilidade 
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pessoal, e conhecimento aprofundado da estrutura funcional e orgânica e das leis de 

aplicação dos exames. É sem dúvida uma função de enorme responsabilidade e sigilo. 

Na minha escola, esta função estende-se até ao controlo da aplicação das provas de 

avaliação de conhecimentos ao longo do ano letivo. Implica uma enorme disponibilidade 

dos intervenientes, mas possui um lado extremamente positivo, pois potencia o trabalho 

em equipa e permite uma aprendizagem contínua e estimulante. Sem dúvida, que de 

todas as funções que já desempenhei na escola, esta foi a que menos me agradou, na 

medida em que a carga burocrática exigida é demasiada. O Secretariado de Exames, 

exige uma grande capacidade de trabalho e uma enorme disponibilidade intelectual, que 

muitas vezes, se torna difícil conseguir, dado o excesso de solicitações também em 

outras áreas. A escola possui apenas um grupo de secretariado, pelo que o mesmo 

abrange o ensino básico, secundário e profissional. Várias fases de avaliação, imensas 

reuniões de preparação do processo de exames, horas infindáveis de permanência na 

escola, desde a entrega dos exames por parte das autoridades, ao lançamento dos 

canhotos para garantir o anonimato das provas, ao lançamento das pautas, à 

distribuição do pessoal docente para a aplicação dos mesmos, à imensa informação que 

está sempre a chegar do GAVE (Gabinete de Avaliação Escolar), à responsabilidade por 

manter o ambiente calmo e tranquilo na aplicação das provas, mesmo quando os 

inspetores nos visitavam insistentemente. Enfim! Tenho a salientar mesmo de positivo, o 

trabalho em equipa e a camaradagem que se instalava na equipa, na medida em que 

perante tanto stress, tentava levar a sua função com uma certa descontração, 

caraterística de uma autoconfiança e responsabilidade.  

Relembro, com frequência, o sentimento de dever cumprido, ao fim de um dia de 

exames, em que iniciava o trabalho às 7:30 para levantar as provas, até às 19:00 horas, 

no fecho do mesmo. Este era o momento em que o grupo, após o stress do dia, se 

permitia descontrair e confraternizar. Era frequente esse envolvimento. Penso que de 

outra forma, será muito difícil suportar esta função, na medida em que por si só, já é 

carregada de responsabilidade e excessos. O espírito de grupo e interajuda, permite 

uma cooperação e uma diminuição de erros, já que a análise é realizada em conjunto e 

verificada por vários elementos. E se dúvidas houverem, sem dúvida que são 

esclarecidas de imediato, sem criticas nem apontamentos. Admiro a pessoa que 

coordena este processo há vários anos, com o qual trabalhei. Antes de fazer parte desta 

equipa, considerava-o uma pessoa um pouco desinteressada e alheia ao trabalho na 

escola, mas quando tive a oportunidade de poder aprofundar o conhecimento sobre as 
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capacidades do mesmo, apercebi-me que só uma pessoa assim poderia coordenar um 

serviço destes. O aparente desinteresse, afinal era espelho de uma maturidade que lhe 

permitia manter a calma, mesmo quando todos os restantes elementos estavam 

completamente em stress. O aparente alheamento, não passava de uma escapatória 

para a busca de concentração a fim de detetar algum eventual erro. Sem dúvida, que 

hoje é uma pessoa que admiro profissionalmente. Sinto que me ensinou muito, 

principalmente a lidar com as relações interpessoais e a reagir a situações de grande 

stress laboral. Ainda hoje gosto de o procurar para com a sua experiência e 

camaradagem, me ajudar em assuntos que por vezes exigem maior manobra 

psicológica. 

4. Representante do grupo disciplinar de Desporto e Educação Física – 

Competências:  

“O delegado deverá ser um professor portador de habilitação própria, de preferência 

profissionalizado, escolhido pela sua competência científica e pedagógica, bem como 

pela sua capacidade de relacionamento e liderança.” (Portaria nº 970 / 80 de 12 de 

novembro, p. 3849) 

 

 Relativamente a esta função, confesso que foi muito enriquecedora na minha 

formação profissional, na medida em que me permitiu, adquirir conhecimentos de gestão 

curricular, planeamento e gestão de conflitos. Desempenhei esta função durante cinco 

anos. Atualmente, e uma vez que o coordenador de departamento também é docente da 

área de Educação Física, acumula ele as duas funções, já que as mesmas acabam por 

se complementar. Penso que todos os docentes deveriam ter a possibilidade de passar 

por este cargo, a fim de tomarem consciência do real trabalho que está inerente a toda a 

planificação do processo de ensino. Saliento a questão da gestão de conflitos, uma vez 

que embora o delegado deva evidenciar capacidades de liderança, deverá também ele 

ser um elemento ativo e participativo na promoção da reflexão e discussão de estratégias 

de planeamento e ação. Durante o tempo em que desempenhei esta função, aprendi que 

todo o trabalho do grupo, deve partir de uma construção sólida, ambiciosa e participativa 

de todos os elementos do grupo. Parece-me que a discussão de estratégias e troca de 

ideias, traz sempre benefícios ao grupo, que através da sua coesão pessoal, sairá 

sempre reforçado na forma como é visto na comunidade escolar.  
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5. Coordenadora da Academia de Proteção Civil / Coordenadora do Departamento 

de Infraestruturas, Higiene e Segurança / Delegada de Segurança 

Como já foi referido anteriormente, esta é uma área de grande sensibilidade para 

mim, na qual tenho procurado investir grandemente, nos últimos anos. Deixo as minhas 

considerações sobre este tema, no ponto “Outras Equipas Pedagógicas”. 

6. Professora – Competências: “Conceber o professor de educação física como um 

especialista com um com conhecimento científico e pedagógico profundo, um 

profissional que realiza uma atividade técnica e reflexiva, que atua de uma forma 

critica respeitando princípios éticos e morais, e que apresenta a disposição e 

capacidade para continuamente desenvolver e melhorar e a eficácia do seu trabalho, 

perseguindo a dignidade profissional”. (Carreiro da Costa, 1994: 124) 

Optei por abordar esta minha função em último lugar, uma vez que a mesma 

abrange parte significante da minha atividade profissional. Sem dúvida que tenho 

verificado e sentido grandes alterações na composição, nas funções e nas próprias 

metodologias de ensino. É também uma verdade que a massa humana com que nos 

deparamos nas escolas, nos nossos dias é absolutamente diferente daquele a que 

pertenci. Mudaram os valores, os paradigmas, a sociedade está em grande mudança e 

os nossos jovens são o reflexo destes novos tempos. A escola é vista por “eles” como 

um local cada vez mais obrigatório. O tempo dedicado ao estudo é um desperdício e os 

jovens procuram encurtar as etapas e contornar os obstáculos em vez de os tentarem 

ultrapassar. Procuram caminhos fácies, estão cheios de si próprios, desiludidos com a 

falta de ambição, e resignados com o seu próprio país que tem tido dificuldade em dar 

resposta às suas reais necessidades. Durante anos a fio optou pelo facilitismo, 

atualmente a escola procura bruscamente inverter este conceito e colocar-nos em 

patamares semelhantes a países de referência em termos de sucesso profissional. Mas 

será que tamanhas mudanças estarão adequadas à realidade atual? Que futuro teremos 

nos nossos jovens? E nós, professores, com o enorme descontentamento que se 

instaurou nas escolas, o que pretendemos e podemos fazer para mudar a história? É 

importante refletir, também nas escolas, com a participação dos professores da área, 

sobre isto… 

“Todos nós refletimos na ação e sobre a ação, e nem por isso nos tornamos profissionais 

reflexivos. É preciso estabelecer a distinção entre a postura reflexiva do profissional e a reflexão 

episódica de todos nós sobre o que fazemos.”  

(Perrenoud, 2002, p.13) 
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 Ao analisar esta citação, procurando situar-me um pouco sobre as questões que 

coloco anteriormente, gostaria de aprofundar um pouco mais este sentimento que tanto 

se apela nas escolas, mas que efetivamente, pouco se sente: REFLEXÃO. 

 Atualmente o clima de descontentamento dos professores nas escolas, aliado ao 

enorme desinteresse que os alunos cada vez mais apresentam, têm sido ingredientes 

para uma desumanização nas escolas. Isto porque, a carga burocrática exigida, a falta de 

tempo para planificar, o desinteresse massificado dos alunos, a falta de reconhecimento 

da função docente e o grande número de alunos por turma, acaba por tornar-nos muitas 

vezes, cegos perante as necessidades da escola onde estamos inseridos. Os alunos 

passaram a ser um número, e as questões pessoais, as diferenças socias, os valores, o 

verdadeiro conhecimento social, parece muitas vezes não interessar a muitos colegas. 

Penso que este fenómeno é preocupante na medida em que somos agentes principais da 

criação dos valores sociais e humanos das gerações futuras.  

"A intensificação leva os professores a seguir por atalhos, a economizar esforços, a realizar 

apenas o essencial para cumprir a tarefa que têm entre mãos; obriga os professores a apoiar-se 

cada vez mais nos especialistas, a esperar que lhes digam o que fazer, iniciando-se um processo 

de depreciação da experiência e das capacidades adquiridas ao longo dos anos. A qualidade cede 

o lugar à quantidade. [...] Perdem-se competências coletivas à medida que se conquistam 

competências administrativas. Finalmente, é a estima profissional que está em jogo, quando o 

próprio trabalho se encontra dominado por outros atores" (Apple & Jungck, 1990, p. 156). 

 Preocupa-me o facto de verificar que muitas vezes a cultura de mérito tão 

apregoada junto dos nossos alunos, deixou de ser aplicada no seio docente. Afinal, 

quantas vezes já assisti a grandes discussões na sala de professores, entre colegas, 

apenas… porque sim? Penso que se está a atingir um limite nas questões relacionais, 

fundamentadas pelo tal descontentamento que impera na classe. É certo que este 

sentimento não deveria ser passado para os alunos, mas isso muitas vezes não 

acontece. Acabamos por trazer os nossos problemas para dentro da sala, o que a juntar-

se aos dos alunos, acaba por criar um clima como aquele de que quase todos os dias se 

ouve falar na comunicação social. 

Sem dúvida que a estabilidade do corpo docente é um fator de sucesso na 

melhoria das aprendizagens, porque permite a criação de projetos a longo prazo, 

exequíveis e passíveis de serem avaliados. Nesta vertente, o professor tem a 

possibilidade de refletir sobre o seu trabalho e adequar as estratégias que mais lhe 

convier para atingir os objetivos a que se propôs. Quando olho lá para fora dos meus 
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muros, me debruço sobre outras escolas que atuam tão perto da minha, onde 

anualmente há um corrupio de professores, que quando se adaptam já estão de novo a 

sair, compreendo porque a desumanização no ensino e o descontentamento se 

apoderaram das nossas esferas. Penso que medidas de fixação seriam necessárias para 

a obtenção de melhores resultados, quer dos alunos, quer de professores. Afinal, é certo 

que o verdadeiro professor deverá sempre investir em qualquer situação profissional com 

que se depare, mas o que a sociedade nos ensina é que não vale a pena esse esforço. 

No fim de contas, no ano que vem, já não terão os mesmos alunos, já nem sequer 

estarão na mesma escola. Criar raízes, para quê? Afinal, que jardim é aquele que se faz 

sem a paciência do tempo? Deve ser dado tempo para que as sementes, depois de 

atiradas à terra, possam crescer e tornarem-se produtivas, mas se falhar o sol, o seu 

crescimento nem sequer se inicia. É esta a minha visão do professor na escola atual. 

6.1 Áreas de intervenção disciplinar 
 

“Conceber o professor de educação física como um especialista com um com conhecimento 

científico e pedagógico profundo, um profissional que realiza uma atividade técnica e reflexiva, que 

atua de uma forma critica respeitando princípios éticos e morais, e que apresenta a disposição e 

capacidade para continuamente desenvolver e melhorar e a eficácia do seu trabalho, perseguindo 

a dignidade profissional”. 

(Carreiro da Costa, 1994: 124) 

 

Neste ponto irei procurar realizar uma reflexão mais aprofundada sobre o trabalho 

desenvolvido no âmbito da minha atividade profissional, de acordo com os parâmetros de 

avaliação a que tenho vindo a ser sujeita, nos vários ciclos de progressão profissional.  

Seguidamente irei procurar situar as diversas áreas de avaliação de acordo com a 

legislação aplicável ao Ensino Particular e Cooperativo, uma vez que a minha atividade 

profissional se tem desenvolvido desde sempre nesta forma de ensino. É de salientar o 

facto, uma vez que a forma de avaliação e os parâmetros avaliativos divergem em alguns 

aspetos, dos aplicados nas escolas públicas, sendo que a mesma engloba duas etapas 

distintas: duas aulas anuais assistidas, cuja equipa de avaliação engloba sempre o 

Coordenador de Departamento Curricular, o Diretor Pedagógico e o Coordenador do 

Departamento de Avaliação Docente. O segundo momento de avaliação é realizado 

aquando a mudança de escalão remuneratório, que ocorre de acordo com as tabelas 

salariais definidas pelo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) (Anexo 6) para o Ensino 

Particular e Cooperativo, com a realização de um relatório de autoavaliação do trabalho 
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realizado ao longo do último ciclo de avaliação e que terá de mencionar estratégias e 

evidências relativas às seguintes competências: 

a. Competências para lecionar  

b. Competências profissionais e de conduta 

c. Competências sociais e de relacionamento 

d. Competências de gestão   

a. Competências para lecionar 

Relativamente a este ponto, são analisados os seguintes aspetos: 

1) Conhecimentos científicos e didáticos; 

2) Promoção da aprendizagem pela motivação e responsabilização dos alunos; 

3) Plasticidade (flexibilidade e capacidade de adaptação); 

4) Identificação e vivência do projeto educativo; 

5) Comunicação; 

6) Planeamento; 

7) Procura de informação e atualização de conhecimentos; 

8) Avaliação. 

 

 Refletindo um pouco sobre o trabalho desenvolvido ao longo dos meus últimos 

anos de atividade profissional, tenho a considerar que os parâmetros avaliativos estão 

adequados às reais necessidades de um professor atual, uma vez que as mesmas 

procuram desenvolver capacidades docentes, ambiciosas e dinâmicas, procurando 

momentos que permitam a formação contínua, o planeamento adaptado às necessidades 

das turmas, a escolha adequada das estratégias e metodologias de ensino, a avaliação 

dos resultados práticos e a reflexão sobre o trabalho desenvolvido. Citando Perrenoud, 

(2002, p.12), “A formação, inicial e contínua, embora não seja o único vetor de uma 

profissionalização progressiva do ofício de professor, continua a ser um dos propulsores 

que permitem elevar o nível de competência dos profissionais. Além de aumentar seus 

saberes e seu savoir-faire, ela também pode transformar a sua identidade, a sua relação 

como saber, com a aprendizagem, com os programas; a sua visão da cooperação e da 

autoridade, seu senso ético; em suma, pode fazer emergir esse novo ofício pelo qual 

lutou.” 

1) Conhecimentos científicos e didáticos 
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É exigido ao professor, procurar cada vez mais adequar-se às necessidades 

atuais, por forma a conseguir desenvolver aulas dinâmicas e motivadoras, aliadas a uma 

atividade profissional enriquecedora, sem nunca descurar a formação contínua, 

complementar à sua formação inicial. Mas a verdade é que nem sempre a nossa 

atividade profissional nos permite essa disponibilidade para procurar novas vertentes de 

trabalho e visões atualizadas da pedagógica e metodologia de ensino.  

 Partindo deste prossuposto, e refletindo um pouco sobre o meu trabalho ao longo 

dos últimos anos letivos, penso que os anos têm sido ricos em experiências diferentes. 

Na escola onde leciono, a comunidade escolar é composta por cerca de quatrocentos 

alunos, o que prossupõe um reduzido número de turmas em cada ano escolar. Desta 

forma, um horário normal de qualquer professor implica sempre vários anos escolares e 

por sua vez, vários níveis de ensino. É uma verdade que esta possibilidade permite uma 

maior possibilidade de fuga a situações de estagnação, no entanto, também leva a que o 

professor tenha de se dispersar em diversas atividades, levando a que haja um aumento 

significativo do trabalho de preparação de aulas.  

 Ao longo dos meus últimos anos letivos lecionei turmas de todos os ciclos de 

ensino, desde o 5º ao 12º anos, bem como disciplinas da componente técnica dos cursos 

Tecnológico de Desporto (a terminar no atual ano letivo) e do Profissional de Técnico de 

Apoio à Gestão Desportiva. Sem dúvida que este último curso veio revolucionar o 

trabalho dos professores de educação física e exigir uma maior aproximação do contexto 

prático do trabalho dos alunos, integrado na comunidade externa à escola. A enorme 

carga horária das disciplinas técnicas, permite um trabalho aprofundado e coerente sobre 

aspetos não apenas técnicos, valorizando cada vez mais atividades que promovam a 

integração dos alunos, no seu final de ciclo de estudos, na vida ativa e no mundo do 

trabalho. Tenho a dizer, que esta foi um dos desafios que mais me agradou, porque ao 

longo destes anos tenho visto ser valorizado o trabalho do grupo disciplinar de educação 

física, na medida em que a preparação evidenciada pelo trabalho desenvolvido pelos 

nossos alunos na sua atividade profissional, tem permitido que os mesmos consigam 

ingressar no mercado de trabalho em atividades relacionadas com a sua área de 

formação, bem como, no ensino superior em cursos diversificados. 
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 Sem dúvida que este fator “tempo”, assume cada vez mais uma enorme 

relevância na vida dos profissionais da educação. É escasso… é uma ferramenta de 

inércia contra a dinâmica da atividade docente. 

2) Promoção da aprendizagem pela motivação e responsabilização dos alunos 

 

O processo de ensino – aprendizagem, deve ser um ato partilhado de disciplina e 

construção. Desta forma, quando o professor se centra na sua atividade docente, deverá 

procurar ver o aluno como um todo, constituído pelas partes que definem o seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do aluno. 

           Esta preocupação tem-me levado a manter a visão global sobre o mesmo, na 

medida em que, sendo esta uma disciplina onde o contacto coletivo é comum, torna-se 

fundamental desenvolver estratégias que visem a integração do aluno, não só no trabalho 

do grupo / turma, mas também nos valores sociais e morais desse mesmo grupo. Neste 

ponto, tenho procurado desenvolver atividades integrantes, de carácter lúdico e 

competitivo, com diversos graus de dificuldade e em diversos contextos a fim de 

promover um ensino pela motivação, centrado nos interesses dos alunos, mas que se 

adeque ao rigor exigido nos programas. Sem dúvida que a disciplina de educação física 

deverá promover a autonomia do jovem, enquanto elemento de construção de valores. 

 Pequenas atividades, muitas vezes lúdicas, representam a essência deste aspeto. 

O facto de o aluno estar num espaço amplo, onde a limitação de movimentos não está 

limitada, implica um enorme cumprimento de regras e valores que se premeiam pelo 

respeito pelos outros, pelo fair-play, cooperação, motivação e trabalho de equipa. Hoje 

em dia, penso que esta é uma grande dificuldade que cada vez mais os alunos 

apresentam. Estão tão habituados à sua própria solidão, que o facto de terem de se 

expor e aceitar a troca de ideias, os desconforta. Neste sentido, a disciplina de Educação 

Física é uma base extremamente enriquecedora, por através do seu caráter informal, 

promove a troca de experiências e o estreitamento de laços humanos. 

É de salientar, que o espaço “Balneário” também se torna um elemento 

indispensável à aula, principalmente nos alunos mais novos, que nos chegam no 5º ano. 

Alguns deles, nunca trocaram de roupa ou se expuseram em frente de outras pessoas, 

que não os pais. O banho, obrigatório veja-se, torna-se uma ferramenta de incentivo à 

criação de hábitos de higiene, mas também uma forma de se conhecerem o seu corpo, e 

criarem o seu próprio autoconceito. Sem dúvida que a experiência pessoal me mostrou, 

que num grupo de alunos, numa turma, encontramos diversos valores sociais e humanos, 
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e que o facto de terem de lidar com as suas próprias diferenças, os obriga a crescerem e 

a tornarem-se seres humanos mais confiantes e responsáveis. 

3) Plasticidade e adaptação 

A capacidade de adaptação deve ser uma característica num professor. Julgo que 

a formação inicial nos dá algumas linhas orientadoras sobre o saber-fazer e o saber-

estar, mas sem dúvida que a experiência profissional é que nos torna capazes de reagir 

mais rapidamente às dificuldades do quotidiano.  

No decorrer da minha atividade profissional, de uma forma geral, consegui dar 

resposta a situações imprevistas, que foram surgindo ao longo das aulas, quer a nível 

pedagógico, quer a nível atitudinal, uma vez que procurei solucionar rapidamente, 

situações não planeadas, nomeadamente a não concretização de atividades por 

insuficiência de alunos, ou falta de motivação de uma turma por excesso de nervosismo 

perante a proximidade de um teste, ou o acontecimento de algo que provoque a paragem 

da aula, nomeadamente, a lesão de um aluno. Penso que este fator é determinante para 

um professor eficaz. Segundo Carreiro da Costa (1984), o sucesso do processo de 

ensino / aprendizagem está diretamente relacionado com a qualidade do ensino 

praticado, isto é, da competência que o docente mostra em criar condições de sucesso 

para os alunos. Também o mesmo autor, citado por Rebelo (2009, p.15) defende que o 

Modelo de Estudo de Ensino mais utilizado (evoluído a partir do paradigma original o de 

Mitzel), alvo de vários estudos de desenvolvimento, defende que os “professores mais 

eficazes organizam a atividade dos alunos de forma a mantê-los o máximo de tempo 

possível, empenhados na tarefa; (…) o sucesso do ensino resulta de um conjunto de 

fatores; as tarefas onde a dificuldade está ligeiramente acima das capacidades / 

possibilidades dos alunos, são as mais adequadas; um ambiente caloroso e democrático 

facilita a aprendizagem.”  

Desta forma, penso o facto do professor se centrar nesta processo, conduzirá 

sempre a formas de atuação de sucesso, na medida em que a prontidão de atuação 

permitirá aos alunos retomar os níveis de motivação, necessários para uma 

aprendizagem coerente e equilibrada. O professor deverá centrar-se nas necessidades 

da sua aula, procurando ouvir as dificuldades dos alunos, mas nunca descurar a 

planificação que elaborou e o rigor que pretende manifestar no seu processo de ensino. 

4) Envolvimento com o Projeto Educativo 
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Sem dúvida que o facto de se pertencer a um grupo docente estável trás 

bastantes benefícios no que respeita ao conhecimento das vivências dos alunos, das 

suas necessidades e do desenvolvimento de projetos que no tornem parte integrante do 

projeto educativo, continuado e refletido. Também nas aulas é possível trabalhar 

conceitos que reflitam este envolvimento. Ao longo da minha atividade profissional tenho 

procurado adaptar as minhas práticas pedagógicas, tendo em conta os objetivos 

definidos pelo Projeto Educativo da escola, nomeadamente nas questões relacionadas 

com o Regulamento Interno. Desta forma, é realizado ao longo do ano letivo um trabalho 

de consolidação junto dos alunos, sobre os aspetos mais relevantes relacionados com a 

disciplina que leciono, que remetem para o cumprimento de regras definidas nos direitos 

e deveres dos alunos, e que se pautam principalmente pelo cumprimento de normas 

relacionadas com a conduta escolar, a pontualidade, a responsabilidade as questões de 

higiene pessoal, o respeito pelos outros e pela diferença, a prevenção de riscos e a 

competição saudável. Parecem conceitos absolutamente simples e previsivelmente 

adquiridos, no entanto, nesta escola, neste meio, ainda se verificam muitas situações 

sociais e familiares que empurram estas responsabilidades na construção da identidade 

das crianças e jovens, cada vez mais para o professor. É sem dúvida uma marca que tem 

pautado o meu trabalho enquanto professora de educação física.  

Mas a minha atividade não tem sido limitada à lecionação. Tem sido muito mais 

do que isso. Tem envolvido todo um trabalho e esforço pessoal e do grupo disciplinar a 

que pertenço, com o intuito de promover atividades que aliem a prática desportiva ao 

objetivos do seu Projeto Educativo e também na área da segurança no espaço escolar, a  

organização de inúmeras atividades de sensibilização e formação, que se coadunam com 

os valores presentes no respetivo documento. 

5) Comunicação e Planeamento 

 Procurando de seguida centrar-me no trabalho de planeamento do ano letivo, o 

mesmo é realizado sempre pelo grupo disciplinar, e no ano letivo anterior. Embora seja 

opção da escola promover a circulação dos professores nas turmas, ao longo dos vários 

ciclos de formação dos alunos, o que a meu ver me parece bastante positiva, já que 

permite uma experiência diversas de estratégias e formas de aprendizagem diferentes, 

que caraterizam cada professor. É uma verdade que o planeamento e a avaliação final 

são sempre realizados em conjunto pelo grupo disciplinar, no entanto as estratégias e 

metodologias de ensino são adequadas à turma por cada docente.  
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 O grupo de educação física possui documentos que foram criados através do 

Sistema de Gestão de Qualidade da GPS e estão uniformizados em todas as escolas do 

grupo. No IVS, os mesmos também estão implementados, no entanto a escola é 

soberana por adequar os critérios de avaliação gerais e específicos de cada 

departamento curricular. Penso que sobre este ponto, que optei por agrupar, uma vez 

que o planeamento (efetuado em departamento) prossupõe sempre uma capacidade de 

comunicação e troca de pareceres sobre as metodologias de trabalho e de ensino, já 

efetuei a minha reflexão sobre a forma como está enquadrado no funcionamento da 

escola à qual pertenço, bem como a forma de participação na construção do mesmo, a 

quando da caraterização do grupo disciplinar de Educação Física, no ponto 4, deste 

trabalho. 

6) Atualização dos conhecimentos 

 Este domínio de análise, toma em mim uma enorme preocupação e por vezes 

alguma frustração e que se pauta com a falta de tempo que cada vez mais existe nas 

escolas para o aprofundamento de conceitos e conteúdos. Sendo esta um disciplina com 

diversas modalidades, torna-se necessário manter-me constantemente atenta às novas 

orientações, principalmente ao nível das regras de jogo.  

Ao longo do tempo tenho procurado atualizar-me, recorrendo a manuais atuais, 

livros de regras, notícias na internet, sites oficiais e ações de formação e com a partilha 

de experiências com colegas do mesmo grupo disciplinar, de forma a poder esclarecer e 

dominar o conhecimento coerente e exato, sobre os conteúdos abordados.  

Sem dúvida que este campo é deveras importante na promoção do sucesso das 

aprendizagens, já que não chega o que aprendemos na nossa formação inicial, e muitas 

vezes o que aprendemos já se encontra desatualizado. Também é muito gratificante e 

importante a troca de experiências e saberes sobre temas comuns. A diversidade de 

conhecimento e a ampliação do leque de áreas, penso que também deve ser uma aposta 

formativa para o professores, procurando, neste sentido desenvolver projetos 

diversificados e audazes. 

No meu caso particular, é-nos exigido o cumprimento de 35 horas de formação 

certificada anuais. A escola procura dentro dos seus recursos humanos, oferecer 

formação em área que considera menos qualificadas. Confesso que ao longo de toda a 

minha carreira profissional, tive sempre de procurar formação na minha área, fora da 
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escola, em centros de formação, seminários na área do desporto, associações de 

professores e faculdades. É difícil ter acesso a formação creditada, de qualidade e de 

localização próxima, na nossa área. Desta forma, sinto que acabei muitas vezes por ser 

empurrada para formações que pouco me ajudaram a melhorar o meu desempenho 

profissional. 

Nos últimos anos, senti que realmente havia algo em falta na minha formação e 

que o que havia aprendido precisava de ser revolucionado. Até porque os programas dos 

novos cursos profissionais, principalmente nas áreas do desporto, assim o exigem.  

Nunca me considerei uma profissional acomodada. Gosto de desafios. Neste 

sentido, procurei também aumentar o meu leque de conhecimento na área da segurança, 

uma vez que é uma área que sempre me atraiu, principalmente pelo método e 

responsabilidade que exige. 

Tem sido, sem dúvida nesta área que tenho apostado fortemente, uma vez que 

também a direção pedagógica da minha escola, assim o tem permitido e catapultado para 

um trabalho de responsabilidade, liderança e coordenação acrescido. 

 

7) Avaliação 

 

Relativamente a este ponto, irei procurar demonstrar o trabalho que realizado e 

que se sustenta numa avaliação inicial, formativa e sumativa, revelando-se fundamental 

para a atribuição de uma classificação justa e fundamentada, sobre o trabalho 

desenvolvido pelos alunos.  

 

Avaliar é um ato muito complexo e por vezes subjetivo. Desta forma, deve ser 

sustentado por um conjunto de procedimentos que nos permitam aferir com rigor, o 

patamar de desenvolvimento dos nossos alunos. 

Em conjunto com a planificação e operacionalização dos mais diversos 

conteúdos, a avaliação assume-se como uma das tarefas centrais no papel de cada 

professor, no entanto, para que a avaliação seja um processo equitativo, imparcial e 

justo, é necessário selecionar e uniformizar todo e qualquer critério avaliativo, por forma a 

proporcionar um patamar de igualdade em todos os alunos.  



Relatório Final de Mestrado 2013 

 

Sílvia Ferreira Página 66 

 

Desta forma, a avaliação diagnostica realizada na primeira aula de cada unidade 

didática, tem por objetivos detetar o nível de prestação inicial dos alunos relativamente à 

modalidade em causa e antecipar os conteúdos que deveriam ou não ser abordados.  

A organização dos domínios das atividades físicas no meu grupo, está organizada por 

unidades didáticas, que são selecionadas de acordo com os quadros de referências do 

PNEF. Esta organização fundamenta-se essencialmente na necessidade que a escola 

teve de adequar o processo de avaliação comum em todos os departamentos, tal como 

preconiza o sistema de gestão de qualidade, que rege a orientação da unidade escolar. 

De acordo com o PNEF (p. 23), “Ao longo do ano letivo devem prever-se períodos em 

que é predominante determinada matéria ("aprendizagem concentrada") e períodos de 

revisão / aperfeiçoamento posteriores, em ciclos mais curtos ou em partes de aula 

sistematicamente mantidas num determinado número de semanas ("aprendizagem 

distribuída"), de modo a garantir ou a confirmar a consecução dos objetivos no final do 

ano de escolaridade, numa perspetiva de concretização das competências de ciclo.” 

 

Desta forma, o grupo de Educação Física organizou as suas planificações, (como 

já foi referido, são utilizadas de forma igual por todos os professores da disciplina) para 

que, distribuindo as matérias, se obtivesse uma planificação anual equilibrada entre os 

vários domínios de avaliação preconizados nos critérios gerais de escola. Desta forma, o 

grupo selecionou um conjunto de áreas nucleares do domínio das atividades físicas e as 

mesmas são abordadas individualmente em cada período. Esta organização surge da 

necessidade de se planificar atempadamente todo o processo de organização de 

matérias, a fim de podermos em grupo, definir os critérios de êxito comuns aos anos de 

ciclo e estabelecer um paralelismo entre a avaliação inicial (diagnóstica) e a avaliação 

final (cumprimentos dos citérios de êxito da modalidade). Pegando um pouco nas 

orientações do PNEF, a organização dos conteúdos acaba por ser uma “aprendizagem 

concentrada”, já que as matérias são desenvolvidas exclusivamente num único período 

letivo, procurando de forma equilibrada, distribuir os domínios dos Jogos Desportivos 

Coletivos, Ginástica e Atletismo, (que englobam vários subdomínios) de forma equilibrada 

ao longo do ano, tendo em conta as suas especificidades e adequar os critérios de êxito 

às realidades da turma. Desta forma, a avaliação final surge, como o resultado da 

aplicação dos critérios de êxito, convertidos em percentagem, aos quais se 

complementam com a avaliação dos conhecimentos (aplicação de prova escrita de 

avaliação e conhecimentos e avaliação das atitudes e valores (aplicação da ficha de 
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autoavaliação das atitudes (Anexo 10)). O resultado final, espelha a classificação final do 

aluno nesse momento de avaliação. 

A questão da “aprendizagem distribuída” acaba por ser uma pouco implicada 

aquando da aplicação da fórmula de cálculo da classificação do aluno, de acordo com a 

ponderação, ou seja, o resultado obtido no 1º período, irá continuar a influenciar a sua 

avaliação final, até ao 3º período, tal como foi apresentado aquando da clarificação dos 

critérios específicos da disciplina. 

Penso que esta forma de organização do trabalho, acaba por permitir uma melhor 

consolidação dos vários domínios, na medida em que permite a intensificação de 

estratégias de aprendizagem, que permitam ir ao encontro das necessidades específicas 

dos alunos. É certo, que o período de aprendizagem, acaba por ser mais curto, podendo 

em algumas das situações implicar o alcance positivo dos critérios de êxito nesse 

momento de avaliação, no entanto, esta situação fica salvaguardada através da 

atribuição da avaliação do domínio das atitudes que o professor vai realizando, na 

medida em que consegue transferir o empenho que o aluno tem vindo a demonstrar, para 

superar as suas dificuldades, para a sua avaliação final. Esta forma de organização, 

permite um trabalho de grupo disciplinar muito mais organizado, na medida em que nos 

obriga frequentemente a aferir o grau de eficácia com que estamos a aplicar os critérios 

de êxito das atividades desportivas, e das estratégias de aprendizagem aplicadas aos 

alunos. por outro lado, permite um resultado equilibrado, entre os domínios  prático e 

teórico, dando a possibilidade dos alunos com menos aptidão desportiva, de melhorarem 

os seus resultados finais. 

Ainda sobre a avaliação diagnóstica, é aplicada a bateria de testes de 

Fitnessgram (Anexo 11) no início do ano e no final do ano letivo, a fim de aferir e 

comparar a evolução do nível de capacidades físicas dos alunos. Esta bateria de testes 

avalia o desempenho em 3 zonas distintas, a primeira em que o aluno “Necessita 

Melhorar”, a segunda identificando a “Zona Saudável” e a última “Acima da Zona 

Saudável”. Penso que estes testes deverão ser encarados com uma enorme seriedade, 

uma vez que permitem uma visão equilibrada não apenas das capacidades do aluno, 

valorizando principalmente a promoção da saúde e o estabelecimento de hábitos de vida 

saudável, que se prolonguem pela idade adulta.  

 Muitas vezes os alunos não entendem a importância da aplicação destes testes. 

Acham que servem apenas para evidenciar os mais aptos. No entanto, tenho procurado 

ao longo dos anos criar um arquivo, que me te ajudado a situar os alunos ao longo do 
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seu crescimento e a verificar as respetivas oscilações, das quais tiro as seguintes 

conclusões: 

1. A hereditariedade é um fator determinante para uma propensão de capacidades 

físico-esqueléticas acima da zona saudável; 

2. O 6º ano é aquele onde se verifica uma melhoria mais significativa entre os 

resultados iniciais e os resultados finais, na aplicação dos testes; 

3. O ambiente familiar e o estatuo socioeconómico tendem a caraterizar os grupos 

de trabalho: estatuto sócio – económico elevado, implica normalmente resultados 

acima da zona saudável; 

4. O 3º ciclo do ensino básico é a faixa etária onde se verificam maiores 

concentrações de alunos a necessitar de melhorar as suas capacidades; 

5. No ensino secundário, verificam-se uma ligeira melhoria dos resultados, 

principalmente em turmas sem hábitos de consumos nocivos (álcool e tabaco). 

Poucos são os alunos que praticam alguma atividade desportiva de caráter formal, 

fora da escola. A sua participação limita-se a atividades esporádicas, organizadas em 

contexto associativo e local, não provocando alterações significativas na sua aptidão 

física.  

Posto isto, reforço mais uma vez, a grande importância de a escola oferecer uma 

carga letiva na disciplina de Educação Física, que permita a obtenção de resultados 

positivos, principalmente no 3º ciclo, onde já é visível um retrocesso na aptidão dos 

alunos, aliada a uma diminuição da carga horária da disciplina. Temo que os tempos 

futuros não auguram boas perspetivas, principalmente na promoção de hábitos e estilos 

de vida saudáveis, na região. 

 
No decorrer das atividades letivas, a avaliação formativa assume um papel 

essencial na construção do plano de aula. Esta avaliação é um processo contínuo e 

trabalhoso mas facilitador no planeamento das estratégias de aprendizagem, na medida 

em que assume o papel de um instrumento precioso que desde sempre me tem 

acompanhado, uma vez que fornece dados importantes relativos à evolução dos alunos. 

Para além disso, fornece indicações preciosas acerca dos exercícios, progressões ou 

situações de aprendizagem a realizar ao longo das aulas. Sinto ainda que, como 
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processo contínuo que é, me forneceu informações valiosas para a classificação final dos 

alunos, aquando da avaliação sumativa (classificação quantitativa). Para tal, ao longo das 

aulas vou procedendo ao preenchimento das grelhas de avaliação das modalidades, a 

fim de ir verificando a evolução do aluno. Este preenchimento é efetuado de forma clara e 

simplificada, com critérios de êxito definidos nas grelhas de observação onde são 

avaliadas as componentes críticas das modalidades, de acordo com a seguinte 

nomenclatura:  

 

Nível 1 – Nunca aplica os critérios de correção técnica e regulamentar na realização das 

tarefas propostas. 

Nível 2 – Raramente aplica os critérios de correção técnica e regulamentar na realização 

das tarefas propostas. 

Nível 3 – Aplica algumas vezes os critérios de correção técnica e regulamentar na 

realização das tarefas propostas. 

Nível 4 – Aplica quase sempre os critérios de correção técnica e regulamentar na 

realização das tarefas propostas. 

Nível 5 – Aplica sempre os critérios de correção técnica e regulamentar na realização das 

tarefas propostas. 

 No final do período, a classificação final obtida no domínio da “observação direta” 

é transferido para um uma grelha de cálculo de Excel (Anexo 12), onde é aplicando a 

ponderação para cada um dos domínios de avaliação. Este resultado final da observação 

direta, surge da aplicação das grelhas de observação formativa, que são aplicadas ao 

longo do período letivo e que permitem por um lado, aos alunos saberem em que 

domínios necessitam de melhorar e quais as melhores estratégias para superarem as 

dificuldades; por outro lado, permite ao professor ter um conhecimento aprofundado da 

evolução do aluno ao lingo do período letivo. Esta operação produz uma classificação 

automática para o aluno, que depois é discutida aquando da autoavaliação e 

heteroavaliação. 

Tabela 5 – Critérios de Avaliação das Modalidades 
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 Relativamente à avaliação cognitiva, dos conteúdos teóricos, esta resulta da 

aplicação de uma Prova Escrita de Avaliação de Conhecimentos (Anexo 9), onde são 

privilegiados os seguintes critérios comuns:  

 Estrutura e ponderação: 

Os testes são compostos por duas partes, valendo a primeira parte cento e vinte 

pontos e a segunda parte oitenta pontos. 

 A primeira parte terá seis questões, de resposta aberta limitada, atribuindo-se 

vinte pontos a cada questão. 

 A segunda parte terá quatro questões de resposta aberta. atribuindo-se vinte 

pontos a cada questão. 

 Critérios de Classificação:  

 Questões de resposta aberta limitada: dá-se a cotação máxima, quando a 

resposta está correta na sua totalidade e sem erros; cinquenta por cento quando 

toda a resposta foi parcial/superficial, corretamente escrita e com poucos erros; e 

dá-se cotação zero quando a resposta se afasta totalmente do assunto do 

enunciado ou deixa a questão sem resposta. Há classificações intermédias a 

estas, quando uma parte é abordada corretamente, e a outra parte é abordada 

parcial/superficialmente. 

 Questões de desenvolvimento: avalia-se, essencialmente, a pertinência do 

conteúdo desenvolvido, relativamente à temática proposta; 

A cotação será total quando a resposta corresponde à tipologia, à temática e ao 

limite designado, num texto bem estruturado, corretamente escrito e sem erros. Será 

atribuída cinquenta por cento da cotação, quando corresponde às exigências do 

enunciado, mas aborda o tema superficial/parcialmente e sem erros. Será menor que 

cinquenta por cento quando apresentar erros. Terá cotação zero, quando se afastar 

totalmente da temática ou deixa a questão sem resposta. Poderá haver classificações 

intermédias a estas, quando uma parte é abordada corretamente, e a outra parte é 

abordada parcial/superficialmente e de acordo com a quantidade de erros. 

Obs: Os erros serão descontados como por exemplo os da língua portuguesa, mas nunca 

ultrapassando vinte pontos. 
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Nível 1 – Não conhece os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 2 – Conhece deficientemente os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 3 – Conhece razoavelmente os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 4 – Conhece e compreende os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 5 – Aplica e crítica os fundamentos das unidades dadas.  

          Nomenclatura a adotar: Fraco 0-19; Não Satisfaz 20-44; Não Satisfaz Mais 45-49; 

Satisfaz Menos 50-54; Satisfaz 55-64; Satisfaz Mais 65-69; Bom Menos 70-74; Bom 75-

84; Bom Mais 85-89; Muito Bom 90-99; Excelente 100. 

 

 

Nível 0  5 – Não conhece os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 6  9 – Conhece deficientemente os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 10  13 – Conhece razoavelmente os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 14  17 – Conhece e compreende os fundamentos das unidades dadas. 

Nível 18  20 – Aplica e crítica os fundamentos das unidades dadas. 

 Nomenclatura: Muito Fraco 0-3,4; Fraco 3,5- 6,4; Não Satisfaz 6,5-9,4; Satisfaz 

9,5- 13,4; Bom 13,5-17,4; Muito Bom 17,5-19,4; Excelente 19,5-20.  

                

O ócio torna lentas as horas e velozes os anos. 

 A atividade torna rápida as horas e lentos os anos. A infância é a atividade máxima, porque 

ocupada em descobrir o mundo na sua diversidade (…)  

Os anos são uma unidade da recordação; as horas e os dias, uma unidade da experiência. (…)  

(Cesare Pavese, in 'O Ofício de Viver'. 2004) 

 

Tabela 6 – Critérios de Avaliação dos Conhecimentos no Ensino Básico 

Tabela 7 – Critérios de Avaliação dos Conhecimentos no Ensino Secundário 
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a. Competências profissionais e de conduta 

Relativamente a este ponto é avaliado o seguinte item: 

1. Trabalho de equipa e cooperação interáreas 

Em sede de Grupo Disciplinar/ Departamento, todos os elementos têm voz. Desta 

forma tenho procurado discutir, analisar e sugerir questões relacionadas com novos 

conceitos ou aquisições, a fim de alcançar uma melhor consolidação sobre os aspetos 

em questão. Também em grupo disciplinar, as atividades desenvolvidas pelo mesmo 

tomam uma visão que particulariza o envolvimento deste grupo disciplinar. As atividades 

fluem, com organização e camaradagem. O ambiente vivenciado neste grupo disciplinar 

busca de estratégias de melhoria para a escola, aulas e alunos e transporta para a 

comunidade extraescola, o bom ar que nele se respira, através de iniciativas locais, 

nomeadamente a realização de torneios fora do horário letivos, de passeios pedestres, 

torneios de jogos tradicionais, workshops, ações de formação e até festas de animação.  

A escola procura fomentar atividades que promovam a cooperação entre os 

diversos grupos disciplinares, promovendo atividades que permitam uma envolvência de 

todas as áreas. Existem três momentos ao longo do ano escolar, que apelam ao 

envolvimento de toda a comunidade escolar. São eles: a Festa de Natal, momento que 

decorre da preparação e colaboração de atividades que envolvem professores e alunos, 

com a academia de teatro, de música e de artes. É um momento de grande glamour, 

confesso, uma vez que o seu desenvolvimento acontece na Casa da Cultura da Sertã, 

local aprazível, palco de grandes espetáculos culturais, com capacidade para cerca de 

400 pessoas, sentadas. Tenho a dizer que nesta atividade o espaço esgota, e a sua 

dimensão ultrapassa em muito, a comunidade escolar onde está inserida.  

Outro momento é a semana cultural, onde são interrompidas as atividades letivas 

para promover a realização de atividades culturais, desportivas, científicas e sociais, que 

assentam e são preparadas à volta de um tema definido pelo conselho pedagógico, no 

início do ano letivo. 

Por fim, no final do ano é realizado o arraial popular, onde os diversos 

departamentos, cursos, turmas, funcionários e associação de pais, se organizam, com o 

intuito de desenvolver pequenos negócios que permitam angariar fundos para a escola. 
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Os espetáculos são sempre organizados com a prata da casa, e envolvem participações 

na área das danças, música e teatro. 

 Penso que estes momentos são muito importantes para a verdadeira vivência do 

projeto educativo e da cooperação entre as diversas áreas de atuação, na medida em 

que possibilita uma maior convergência de interesses e trabalho, aliado a uma motivação 

superior, onde a participação e a colaboração individual é sempre aplaudida, seja em que 

medida for. Sem dúvida, que é destes momentos que se constroem relações de 

confiança e se estabelecem parcerias, que em alguns casos, nos acompanham em 

largos anos. 

b. Competências sociais e de relacionamento 

Neste ponto são evidenciados aspetos relacionados com a envolvência na 

comunidade escolar, nomeadamente: 

 

1. Relação com os alunos e encarregados de educação; 

 

Sendo esta uma disciplina singular, que pode ser potencializada num ambiente 

informal, é necessário estabelecer uma relação muito estreita com os Encarregados de 

Educação, a fim de articular as estratégias da aula, às limitações dos alunos. Neste 

sentido, tenho procurado sempre que possível recolher juntos dos Diretores de Turma, os 

dados referentes às situações limitativas de alguns alunos, a fim de criar ambientes de 

sala de aula, que privilegiem as suas necessidades, bem como, que os incentivem à 

participação na aula, e respeito pelas regras da disciplina.  

Desta forma, um ambiente de sala de aula dinâmico, rico em valores sociais, 

morais e cívicos, nomeadamente, de respeito mútuo, autonomia, proximidade e 

responsabilidade, proporcionando uma aquisição atenta, regrada, disciplinada e 

equilibrada das competências.  

Relativamente a este ponto, parece-me importante referir a questão de confiança 

que deverá existir entre o professor, o aluno e o encarregado de educação. Neste 

sentido, é no papel de Diretora de Turma que acabo mais por estreitar o relacionamento 

com os Encarregados de Educação. Até porque, na minha escola não há o hábito do 

Encarregado de Educação procurar diretamente o professor com qual tem algum assunto 

a tratar. Dirige-se sempre ao Diretor de Turma, que servirá de intermediário entre os dois. 
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Facilita assim a circulação da informação entre os mesmos e permite, muitas vezes, 

ultrapassar mais facilmente dificuldades, bem como, conhecer de perto os problemas dos 

alunos, já que estes, por vezes demonstram alguma renitência em demonstra-los, por 

medo de serem alvos de análises menos construtivas por parte dos colegas. 

Penso que neste aspeto, o meu envolvimento tem sido muito positivo. Até porque 

o facto do meio ser pequeno, nos permitir conhecer praticamente todas as pessoas. É 

frequente também, já ter sido professora de outros elementos da família, o que por si só 

facilita a proximidade. 

 

2. Envolvimento com a comunidade educativa. 

 

Sem dúvida que o Departamento de Segurança, me tem possibilitado um maior 

envolvimento com os diversos agentes da comunidade educativa, bem como, agentes 

externos, que colaboraram nas atividades escolares. Tem sido notável o trabalho 

desenvolvido neste setor. Na escola sente-se e respira-se uma cultura de segurança que 

procura envolver a totalidade dos seus intervenientes, tais como, alteração de hábitos e 

procedimentos de prevenção de riscos. Saliento um período de extrema delicadeza nesta 

área e que acabou por gerar algum pânico na escola, com a questão da Gripe A. No 

entanto, tenho a salientar que através de várias diligências com a unidade de saúde local, 

foi possível estreitar relações durante o processo de implementação do Plano de 

Contingência contra a Gripe A e do Plano de Emergência Interno, que ainda hoje 

perduram. Dentro desta dinâmica, procurei criar situações de aprendizagem que 

envolvessem os agentes da comunidade educativa, nas temáticas já mencionadas, bem 

como, criar situações de análise de riscos e comportamentos de prevenção, que foram 

generalizadas a toda a comunidade educativa, diversificando as temáticas. Ainda hoje 

persiste o “Gabinete do Jovem Saudável”, um projeto estável e consistente, que trás 

semanalmente à escola técnicos da Unidade de Saúde Local, a fim de tomarem contato 

com os alunos, esclarecerem dúvidas sobre nutrição, sexualidade e prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis. Este gabinete integra o projeto de formação 

pessoal e social da escola e tem possibilitado um maior entendimento das necessidades 

dos jovens adolescentes. 

 Um outro tema que me é de grande agrado é a solidariedade e a promoção de 

valores sociais e de voluntariado. Desta forma, tenho procurado envolver a comunidade 
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escolar ações sociais, que têm vindo a ser mantidas ao longo dos anos, marcando a sua 

expressão pelos resultados anuais que vão sendo superados. Mostra, que embora 

vivamos numa sociedade tantas vezes apelidada de “sem valores”, os nossos jovens 

ainda sentem o apelo da necessidade. Esta escola está fortemente implantada numas 

das zonas economicamente mais desfavorecidas, do nosso país. Mas aqui, quando é 

solicitado, todos participam dentro das suas possibilidades. As atividades com mais 

tradição têm sido o cabaz de Natal, com proveito na sua distribuição para as famílias 

mais carenciadas da freguesia onde esta implantada a escola, e a recolha de livros e 

manuais escolares, que muitas vezes servem outros colegas, mesmo que 

anonimamente.  

Enquadro-me perfeitamente no quadro social e cívico desta escola, partilho os 

seus princípios e é aqui que sou feliz. Ao contrário de muitos dos meus colegas de outros 

estabelecimentos de ensino em que predomina a precariedade e a falta de 

individualismo, aqui eu posso dizer que tenho amigos. A exigências e o rigor limou as 

arestas que caraterizam as diferenças, e as dificuldades próprias de um ensino atual 

aproximou o grupo docente. Sem dúvida que este espelho de estabilidade que nos é 

oferecido permite o desenvolvimento sólido de projetos profissionais e pessoais a longo 

prazo.  

Sem dúvida que aqui eu sou feliz…  

c. Competências de gestão 

O domínio competências de gestão compreende as seguintes ordens de competências: 

 

1) Liderança; 

2) Motivação; 

3) Delegação; 

4) Planeamento e controlo; 

5) Estratégia; 

6) Gestão da inovação. 

 

 Relativamente a este ponto, tenho a dizer que segundo a interpretação do CCT 

para o Ensino Particular e Cooperativo (Anexo 6), o mesmo só se aplica na avaliação, 
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quando o docente desempenha cargos de Coordenação Pedagógica, aplicando-se desta 

forma, exclusivamente aos Coordenadores de Departamentos Curriculares. 

 

 No entanto, penso que muito do trabalho desenvolvido pelos docentes nas 

escolas, também se poderia incluir neste último parâmetro de avaliação, uma vez que 

mesmo em sede de turma, o professor deverá demonstrar sempre competências de 

liderança, estratégias de motivação dos seus alunos, delegação de tarefas, planeamento 

de estratégias diversificadas e metodologias de trabalho inovadoras. É importante 

refletirem sobre estes aspetos, particularizando o seu trabalho nas turmas. Parece-me 

um aspeto que não é tido em consideração na avaliação docente e que seria importante 

explorar, na medida em que, através da troca de opiniões entre professores avaliadores e 

professores avaliados, se poderiam procurar soluções e inovações que interessassem a 

ambas as partes. Parece-me que este sistema tende a individualizar a avaliação do 

docente, colocando-o como um mero “apresentador” e os avaliadores, seus 

“espetadores”.  

 

Citando Perrenoud (1992), que apresenta uma visão bastante inovadora sobre a 

forma como o professor deve ver a escola, afirma que mudar a avaliação implica mudar a 

escola, senão totalmente, pelo menos o suficiente “para que não nos envolvamos 

ingenuamente na mudança das práticas de avaliação, sem nos preocuparmos com o que 

as torna possíveis ou as limita” (p.156). Desta forma, não basta apenas procurar mudar a 

nossa visão de avaliação. Esta deve ser encarada como um processo construtivo, que 

abrange todos os setores de uma escola, desde a figura do Diretor ao aluno, passando 

efetivamente pelo professor. Também é da minha opinião, que a avaliação não pode ser 

encarada como um processo punitivo, mas sim, algo partilhado, com vista à melhoria do 

processo de ensino das didáticas, da relação entre o professor e o aluno e até, sendo 

mais ambiciosa, da própria organização pedagógica da escola. 

“A escola, enquanto organização, constitui, seguramente,  

uma das áreas de reflexão do pensamento  

educacional”. 

 (Costa, 2003, p. 7). 
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7. Conclusão  

 

“Ser mestre não é de modo algum um emprego e a sua atividade não se pode aferir 

pelos métodos correntes; ganhar a vida é no professor um acréscimo e não o alvo; 

e o que importa, no seu juízo final, não é a ideia que fazem dele os homens do 

tempo; o que verdadeiramente há-de pesar na balança é a pedra que lançou para 

os alicerces do futuro.” 

 "Considerações" (Silva, Agostinho) 

 

A formação acontece desde os primeiros anos escolares, nos contextos socais e 

vai crescendo e evoluindo de acordo com os paradigmas e valores fundamentais do 

indivíduo. Também o professor evolui na sua atividade profissional, desde a sua 

formação inicial, tornando-se um professor reflexivo. Onofre (1996) confirma esta ideia ao 

atribuir à formação de professores um caráter contínuo e sistemático, que se inicia nos 

bancos da escola básica e se prolonga por toda a vida profissional.  

De outra forma, seria muito difícil rever-me nesta profissão. Penso que o futuro 

passará sempre por ser mais ambicioso, inovador, ter espírito crítico e de sacrifício, e por 

que os tempos assim o exigem.  

Penso que a realização de um trabalho desta natureza se torna extremamente 

enriquecedor na medida em que nos permite fazer uma retrospetiva da nossa ação 

docente, da forma como nos situamos perante a conjuntura atual, do trabalho 

desenvolvido e do que deverá ser melhorado a fim de alcançar o essencial deste 

processo: o sucesso dos alunos. 

Que professores somos nós, se nos limitarmos a debitar aquilo que nos foi 

ensinado na nossa formação inicial? Teremos bases para andar, mas com certeza 

semelhantes a um carrinho de rolamentos esquecido na garagem… esse carrinho, 

precisa de atividade, participação. Também precisa de ser enriquecido, tratado e mantido 

para poder desempenhar a sua função e cumprir o seu objetivo: VENCER! 

Penso que hoje em dia, este é um dos nossos maiores desafios enquanto 

docentes. A profissão tornou-se precária. A visão da sociedade é desprestigiante e as 

correntes políticas também nos encostam para aquilo que mais parece um massacre 

social. O valor da educação, não está apenas nos montantes que todos os dias 

apregoam… está essencialmente na máquina humana que o movimenta. Essa mesma 

máquina, que infelizmente, por razões aparentemente economicistas, dificilmente 
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conseguirá nos próximos anos, entender o professor como profissão. É com uma enorme 

tristeza que reflito nesta questão, uma vez que estando numa escola à tantos anos, tenho 

visto por lá passar excelentes profissionais, que por uma razão ou outra, já não estão… 

Nem irão estar! Assiste-se a um declínio na nossa profissão. Onde irá parar esta bola de 

neve? Isso não sei! Apenas sinto, que naquele meu mundo, na minha escolinha que tanto 

orgulho em me representar, onde trabalho muitas vezes para além do limite que tantos 

defendem, me considero uma privilegiada por ter a oportunidade de poder fazer o que 

mais gosto e que começa a ser difícil concretizar: ENSINAR.  
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